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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ YΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ ΜΕ ΛΩΩΝ ΤΗΣ “Ε ΝΩΩ ΣΕ ΩΩΣ ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY 

Η ΜΕ ΡΗ ΣΙ ΩΩΝ Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ Δ∆ΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ” ΠOY Α ΠΑ ΣΧO ΛOYΝΤΑΙ ΣΕ 
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ Δ∆ΕΣ ΜΕ ΛΗ ΤΗΣ “Ε ΝΩΩ ΣΕ ΩΩΣ Ι Δ∆Ι O ΚΤΗ ΤΩΩΝ Η ΜΕ ΡΗ ΣΙ ΩΩΝ 

Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ Δ∆ΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ”

A.   ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 
1. Τα α πό 7.9.1978 και 24.1.1979 ι δι ω τι κά συµ φω νη τι κά 
2. Η α πό 14.11.1989 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 298/21.11.1989)
3. Η α πό 3.12.1990 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Ερ γα σί ας Αν. το µέα Αθηνών 24/7.12.1990)
4. Η α πό 6.12.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Ερ γα σί ας Αν. το µέα Αθηνών 54/19.12.1991)
5. Η α πό 25.1.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Ερ γα σί ας Αν. το µέα Αθηνών 3/10.2.1993)
6. Η α πό 12.1.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Ερ γα σί ας Αν. το µέα Αθηνών 1/26.1.1994)
7. Η α πό 22.12.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Ερ γα σί ας Αν. το µέα Αθηνών 1/2.1.1995)
8. Η α πό 8.2.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Ερ γα σί ας Αν. το µέα Αθηνών 4/19.2.1996)
9. Η α πό 11.2.1997 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Ερ γα σί ας Αν. το µέα Αθηνών 5/25.2.1997)

10. Η α πό 23.1.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Ερ γα σί ας Αν. το µέα Αθηνών 2/3.2.1998). Ισχύει
και για το έτος 1999

11. Η α πό 3.2.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Ερ γα σί ας Αν. το µέα Αθηνών 2/28.2.2000)
12. Η α πό 5.7.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Ερ γα σί ας Αν. το µέα Αθηνών 14/11.7.2001)
13. Η α πό 30.5.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Ερ γα σί ας Αν. το µέα Αθηνών 10/6.6.2002)
14. Η α πό 14.7.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Ερ γα σί ας Αν. το µέα Αθηνών 28/25.7.2003)
15.  Η α πό 1.9.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Ερ γα σί ας Αν. το µέα Αθηνών 33/15.9.2004).

Ισχύει και για το έτος 2005.
16.  Η α πό 5.4.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Ερ γα σί ας Αν. το µέα Αθηνών 12/10.5.2006).

Ισχύει και για το έτος 2007.
17.  Η α πό 17.7.008 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Τµ. Κοιν. Επιθ. Αν. το µέα Αθηνών 66/1.8.2008).

Ισχύει και για το έτος 2009.

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ
Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:

Έ νω ση  Ι δι ο κτη τών  Η µε ρη σί ων Ε φη µε ρί δων  Α θη νών
Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:

Έ νω ση Προ σω πι κού Η µε ρη σί ων Ε φη µε ρί δων Α θη νών

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜO ΓΗΣ 
1. Κα θο ρί ζο νται τρεις µι σθο λο γι κές κλί µα κες στις ο ποί ες υ πά γο νται:

1η Κλί µα κα: Oι κο νο µι κοί Δ∆ι ευ θυ ντές, Δ∆ι α χει ρι στές, Λο γι στές.
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2η  Κλί µα κα: Βοη θοί λο γι στών, τα µί ες, υ πάλ λη λοι αγ γε λιών, υ πάλ λη λοι Μάρ κε -
τιν γκ, υ πάλ λη λοι συν δρο µών, αναλυτές και προγραµµατιστές Η/Υ, πα ρα γω γοί 
δι α φη µί σε ων, ι διαί τε ροι γραµ µα τείς δι ευ θύν σε ως, δακτυλογράφοι, υ πάλ λη λοι
στα τι στι κής υ πη ρε σί ας και οι προϊ στά µε νοι δι εκ πε ραίωσης, ε φό σον οι τε λευ ταί -
οι προϊ στα νται του λά χι στον τριών δι εκ πε ραι ω τών στους ο ποί ους δεν υ πο λο γί ζο -
νται οι πιά στες και µε τα φο ρείς (ΣΣΕ 17.7.2008).
3η Κλί µα κα: Y πάλ λη λοι γραµ µα τεί ας, ει σπρά κτο ρες, α πο θη κά ρι οι, δι εκ πε ραι ω -
τές, αρ χει ο θέ τες, τηλεφωνητές και τηλετυπίστες (ΣΣΕ 17.7.2008).
O ποι  α δή πο τε ει δι κό τη τα που δεν υ πά γε ται σα φώς στις ανωτέρω κλίµακες, θε ω -
ρεί ται ό τι υ πά γε ται στην 3η κλί µα κα, έ στω και αν δεν α να φέ ρε ται ρη τά.  ΩΩς 
λο γι στές και βοη θοί λο γι στές θε ω ρού νται αυ τοί που προ βλέ πο νται α πό την α ντί -
στοι χη κλα δι κή σύµ βα ση των λο γι στών και βοη θών λο γι στών.

2. Δ∆εν υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή οι κλη τή ρες, θυ ρω ροί, φύ λα κες, νυ κτο φύ λα -
κες, οι ο δη γοί, το υ πη ρε τι κό και τε χνι κό προ σω πι κό των ε φη µε ρί δων, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εργαζοµένων, έστω και αν η φύση της εργασίας
τους προσοµοιάζει µε οιανδήποτε των ανωτέρω ειδικοτήτων, εφόσον οι
εργαζόµενοι της κατηγορίας αυτής ασφαλίζονται σε άλλο ειδικό Ταµείο κύριας
ασφάλισης εκτός του ΤΣΠΕΑΘ (ΣΣΕ 17.7.2008).

Δ∆.  ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY 
1. α. Τα κα τώ τα τα ό ρια των  βα σι κών µη νιαί ων µι σθών των υ παλ λή λων-µε λών της 

Ένωσης Προ σω πι κού Η µε ρη σί ων Ε φη µε ρί δων Α θη νών που α πα σχο λού νται
στις η µε ρή σι ες ε φη µε ρί δες µέ λη της Έ νω σης Ι δι ο κτη τών Η µε ρη σί ων 
Ε φη µε ρί δων Α θη νών κα θο ρί ζο νται α νά λο γα µε τη µι σθο λο γι κή κλί µα κα που 
α νή κουν, ως εξής: 

α) Από 1.1.2008

Χρόνια απασχολήσεως Υπαγόµενοι
στην 1η
κλίµακα

Υπαγόµενοι
στην 2η
κλίµακα

Υπαγόµενοι
στην 3η
κλίµακα

Κατά τον 1ο και 2ο χρόνο 1.188 1.087 1.043
Κατά τον 3ο και 4ο χρόνο 1.269 1.115 1.057
Κατά τον 5ο και 6ο χρόνο 1.334 1.154 1.085
Κατά τον 7ο και 8ο χρόνο 1.390 1.196 1.112
Κατά τον 9ο και 10ο χρόνο 1.463 1.251 1.137
Κατά τον 11ο και 12ο χρόνο 1.500 1.299 1.186
Κατά τον 13ο και 14ο χρόνο 1.563 1.347 1.229
Κατά τον 15ο και 16ο χρόνο 1.622 1.383 1.267
Κατά τον 17ο και 18ο χρόνο 1.685 1.419 1.314
Κατά τον 19ο και 20ό χρόνο 1.752 1.463 1.329
Κατά τον 21ο χρόνο 1.776 1.495 1.358
Κατά τον 22ο χρόνο 1.783 1.525 1.382
Κατά τον 23ο χρόνο 1.812 1.554 1.404
Κατά τον 24ο χρόνο 1.837 1.579 1.426
Κατά τον 25ο χρόνο 1.859 1.592 1.453
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β.  Εάν το ποσοστό της αύξησης του µέσου Γενικού Δ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος κατά το
2008 προσαυξηµένο µε στρογγυλοποίηση στη µονάδα κατά 2,2

Χρόνια απασχολήσεως Υπαγόµενοι
στην 1η
κλίµακα

Υπαγόµενοι
στην 2η
κλίµακα

Υπαγόµενοι
στην 3η
κλίµακα

Κατά τον 26ο χρόνο 1.882 1.617 1.479
Κατά τον 27ο χρόνο 1.906 1.647 1.500
Κατά τον 28ο χρόνο 1.930 1.677 1.522
Κατά τον 29ο χρόνο 1.955 1.704 1.549
Κατά τον 30ό χρόνο 1.973 1.733 1.564
Κατά τον 31ο χρόνο 1.982 1.759 1.569
Κατά τον 32ο χρόνο 2.009 1.783 1.576
Κατά τον 33ο χρόνο 2.033 1.793 1.585
Κατά τον 34ο χρόνο 2.060 1.812 1.596
Κατά τον 35ο χρόνο 2.092 1.837 1.622
Κατά τον 36ο χρόνο 2.123 1.860 1.648
Κατά τον 37ο χρόνο 2.154 1.885 1.675
Κατά τον 38ο χρόνο 2.185 1.908 1.700

β) Από 1.1.2009
Κατά τον 1ο και 2ο χρόνο 1.266 1.157 1.111
Κατά τον 3ο και 4ο χρόνο 1.352 1.187 1.126
Κατά τον 5ο και 6ο χρόνο 1.421 1.228 1.155
Κατά τον 7ο και 8ο χρόνο 1.480 1.274 1.185
Κατά τον 9ο και 10ο χρόνο 1.558 1.332 1.211
Κατά τον 11ο και 12ο χρόνο 1.597 1.383 1.263
Κατά τον 13ο και 14ο χρόνο 1.664 1.435 1.309
Κατά τον 15ο και 16ο χρόνο 1.728 1.473 1.349
Κατά τον 17ο και 18ο χρόνο 1.795 1.511 1.399
Κατά τον 19ο και 20ό χρόνο 1.866 1.558 1.415
Κατά τον 21ο χρόνο 1.892 1.592 1.446
Κατά τον 22ο χρόνο 1.899 1.624 1.471
Κατά τον 23ο χρόνο 1.930 1.655 1.496
Κατά τον 24ο χρόνο 1.956 1.681 1.518
Κατά τον 25ο χρόνο 1.979 1.695 1.548
Κατά τον 26ο χρόνο 2.004 1.722 1.576
Κατά τον 27ο χρόνο 2.030 1.754 1.597
Κατά τον 28ο χρόνο 2.056 1.786 1.621
Κατά τον 29ο χρόνο 2.082 1.815 1.650
Κατά τον 30ό χρόνο 2.101 1.845 1.665
Κατά τον 31ο χρόνο 2.111 1.873 1.671
Κατά τον 32ο χρόνο 2.140 1.899 1.678
Κατά τον 33ο χρόνο 2.165 1.910 1.688
Κατά τον 34ο χρόνο 2.194 1.930 1.700
Κατά τον 35ο χρόνο 2.228 1.956 1.728
Κατά τον 36ο χρόνο 2.261 1.981 1.755
Κατά τον 37ο χρόνο 2.294 2.007 1.783
Κατά τον 38ο χρόνο 2.327 2.033 1.811
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ποσοστιαίες µονάδες υπερβεί το 6,5%, το ποσό που θα προκύπτει από την
εφαρµογή της πέραν του 6,5% διαφοράς επί των βασικών µισθών των
αντιστοίχων βαθµίδων της µισθολογικής κλίµακας του 2008 προσαυξάνει
από 1.1.2008 τους βασικούς µισθούς της αντίστοιχης κλίµακας του 2009
µε στρογγυλοποίηση στη µονάδα (ΣΣΕ 17.7.2008).

2. Έν νοι α Y πη ρε σί ας-Προ ϋ πη ρε σί ας 
Για τον κα θο ρι σµό του χρό νου υ πη ρε σί ας και πρου πη ρε σί ας που δι α νύ ει κά θε
µέ λος της Ε ΠΗ ΕΑ και για την υ πα γω γή του στην α ντί στοι χη βαθ µί δα βα σι κού µι -
σθού, λαµ βά νε ται υ πό ψη ο λό κλη ρη ή µε α νά λο γη και α ντί στοι χη υ παλ λη λι κή
ι διό τη τα δι α νυ θεί σα υ πη ρε σία ή πρου πη ρε σία του σε ε φη µε ρί δες-µέ λη της
ΕΙ Η ΕΑ, σε ε πι χει ρή σεις που έ χουν τη µορ φή της α νω νύ µου ε ται ρεί ας και, στην
Ε νω ση Ι δι ο κτη τών Η ΕΑ, στην Ε νω ση Συ ντα κτών Η ΕΑ, στην Ε νω ση Προ σω πι κού
Η ΕΑ, στο Α θη ναϊ κό Πρα κτο ρεί ο και στον Ε Δ∆O Ε ΑΠ (ΣΣΕ 14.11.1989).
Για την εξεύρεση της µισθολογικής βαθµίδας όπου ανήκει ο υπάλληλος στην
παραπάνω µισθολογική κλίµακα συνυπολογίζονται επίσης:
α) Ο χρόνος κύησης και λοχείας, εάν και εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό

διάστηµα υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση και
β) Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται µόνο για τον εργοδότη στον

οποίο ο υπάλληλος εργάζεται και κατά τη διάρκεια της εργασίας του
στρατεύθηκε (ΣΣΕ 5.4.2006).

Προϋ πη ρε σία µε ερ γα τι κή ι διό τη τα δεν λαµ βά νε ται υ πό ψη.
Η προϋ πη ρε σία των νε ο προ σλαµ βα νο µέ νων α πο δει κνύ ε ται µε βε βαί ω ση του
οι κει ου α σφα λι στι κού ορ γα νι σµού στην ο ποί α πρέ πει να α να γρά φε ται ό τι η σχέ -
ση µε την ο ποί α υ πή χθη στην α σφά λι ση ή ταν α σφα λι στι κής µορ φής. Η βε βαί ω -
ση αυ τή κα τα τί θε ται στον ερ γο δό τη κα τά τον πρώ το µή να α πό την πρό σλη ψη. 
Σε κά θε πε ρί πτω ση ο νε ο προ σλαµ βα νό µε νος υ πο χρε ού ται να δη λώ σει την τυ χόν
πρου πη ρε σία του.
ΩΩς υ πη ρε σία θε ω ρεί ται και το χρο νι κό διά στη µα α πό 21.4.1967 µέ χρι 23.7.1974
που ο υ πάλ λη λος ή ταν ά νερ γος, ε φό σον η α νερ γία α να γνω ρί στη κε α πό τον 
αρ µό διο α σφα λι στι κό ορ γα νι σµό και ο υ πάλ λη λος εί χε α πα σχο λη θεί πριν α πό την
21.4.1967 σε ε φη µε ρί δες µέ λη της ΕΙ Η ΕΑ ε πί 2 του λά χι στον χρό νια 
(ΣΣΕ 14.11.1989).

3. O υπάλληλος που συµπλήρωσε τις προϋποθέσεις το νόµου για να πάρει πλήρη
σύνταξη γήρατος, εάν αποχωρήσει από την εργασία του ή καταγγελθεί από τον
εργοδότη του η σύµβαση εργασίας του, δικαιούται, εκτός από τη νόµιµη
αποζηµίωση, και πρόσθετη αποζηµίωση ίση µε το 10% της αποζηµίωσης του
Ν.2112/20. Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται µετά την καταβολή της νόµιµης
αποζηµίωσης σε µηνιαίες δόσεις, ισόποσες µε τις µηνιαίες καταβαλλόµενες
αποδοχές του κατά τον τελευταίο πριν την αποχωρήσή του ή την καταγγελία της
συµβάσεως εργασίας του µήνα (ΣΣΕ 5.7.2001)

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ 
Oι πα ρα πά νω βα σι κοί µι σθοί προ σαυ ξά νο νται µε τα ε ξής ε πι δό µα τα:
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1. Ε πί δο µα γά µου
Α νέρ χε ται σε 10%  και κα τα βάλ λε ται α νε ξάρ τη τα α πό το αν ο άλ λος σύ ζυ γος 
ερ γά ζε ται ή συ ντα ξι ο δο τεί ται. Το επίδοµα γάµου δικαιούται και οι άγαµοι γονείς
καθώς και οι ευρισκόµενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγµένοι 
(ΣΣΕ 14.11.1989).

2. Ε πί δο µα παι διών (ε φό σον αυ τά εί ναι ά γα µα)
Α νέρ χε ται σε πο σο στό 5% για κά θε παι δί, α νε ξάρ τη τα α πό τον α ριθ µό τους και
µέ χρις ό του συ µπλη ρώ σουν τα µεν άρ ρε να το 18ο έ τος της η λι κί ας τους, τα δε
θή λεα το 20ό έ τος.  Αν σπου δά ζουν η ε πι δό τη ση πα ρα τεί νε ται µέ χρις ό του 
συ µπλη ρώ σουν το 25ο έ τος της η λι κί ας τους α νε ξάρ τη τα φύ λου. 
Προ κει µέ νου για α νά πη ρο παι δί που δεν έ χει την ι κα νό τη τα να ερ γα σθεί, η 
ε πι δό τη ση πα ρα τεί νε ται ά σχε τα προς την η λι κία. Η α νι κα νό τη τα για ερ γα σί ας 
λό γω της α να πη ρί ας αυ τής, δι α πι στώ νε ται α πό τον αρ χί α τρο του Ε Δ∆O Ε ΑΠ και 
α πό έ ναν ι α τρό ο ρι ζό µε νο α πό την ε φη µε ρί δα στην ο ποί α ερ γά ζε ται ο γο νεύς ή
α πό την ΕΙ Η ΕΑ. Σε πε ρί πτω ση δι α φω νί ας των ι α τρών αυ τών, α πο φαί νε ται ο ρι στι -
κά ο Κα θη γη τής του Πα νε πι στη µί ου Α θη νών στην έ δρα του ο ποί ου υ πά γε ται η 
α να πη ρία του παι διού (ΣΣΕ 14.11.1989).

3. Ε πί δο µα πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας
Α νέρ χε ται σε 5% για κά θε 3ε τία συ νε χούς πα ρα µο νής στον ί διο ερ γο δό τη και 
µέ χρις δύο 3ετίες συµπληρωµένες και 5% για την εποµένη µετά τις δύο 3ετίες,
5ετία.
Το ε πί δο µα που α να λο γεί στην πρώ τη και δεύ τε ρη 3ε τία, για ό σους υ παλ λή λους
έ χουν συ µπλη ρώ σει τρία ή έξι χρό νια αντίστοιχα συ νε χούς πα ρα µο νής στον ί διο
ερ γο δό τη, συµ φω νεί ται ό τι κατ’ α ντί θε ση προς τα λοι πά ε πι δό µα τα, δε συµ ψη φί -
ζε ται προς τις κα τα βαλ λό µε νες α πο δο χές, έ στω κι αν αυ τές υ περ κα λύ πτουν τις
νό µι µες ό πως κα θο ρί ζο νται α πό την πα ρού σα (ΣΣΕ 1.9.2004).

4. Ε πί δο µα ε πι στη µο νι κό
Το επιστηµονικό επίδοµα 11% που προβλέπεται στη ΣΣΕ της 14.11.1989 (όρος
4δ’) και στη ΣΣΕ της 5.7.2001 (όρος 7) καταβάλλεται στους κατόχους πτυχίου
των Σχολών: Oικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΑΣOΕΕ), Πανεπιστήµιο Πειραιώς
και Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Oικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών (ΑΒΣΠ και
ΑΒΣΘ), Π.Π.Κ.Π.Ε. (ΠΑΣΠΕ), Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή
Oικονοµικών, Νοµικών, Πολιτικών Επιστηµών και Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Σχολή Oικονοµικών, Νοµικών, Πολιτικών Επιστηµών (ΠOΕ και OΠΕ), των
Ανωτάτων Σχολών Μαθηµατικών και Πληροφορικής.
Το επιστηµονικό επίδοµα 11% δικαιούνται και οι κάτοχοι πτυχίου των ισότιµων
σχολών µε αυτές του άρθρου 6 της σ.σ. εργασίας της 30.5.2002 (ΣΣΕ 17.7.2008).

5. Ε πί δο µα θέ σε ως 
Α νέρ χε ται σε 20% για τον Οι κο νο µι κό Δ∆ι ευ θυ ντή και τον Προϊ στά µε νο του Λο γι -
στη ρί ου. Το επίδοµα αυτό το δικαιούται και ο Εµπορικός Δ∆ιευθυντής, εφόσον
έχει ορισθεί µε απόφαση του Δ∆.Σ. της επιχείρησης έκδοσης της εφηµερίδας
(ΣΣΕ 14.7.2003).

6. Ε πί δο µα Ι σο λο γι σµού
Στους λο γι στές και βοη θούς λο γι στές που α πα σχο λού νται ευ θέ ως και α µέ σως µε
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τη σύ ντα ξη του Ι σο λο γι σµού, χο ρη γεί ται κάθε χρόνο και σε έ να µή να α πό το
“κλείσιµο” του Ι σο λο γι σµού, ε πί δο µα ί σο προς το 68% του βα σι κού 
µη νιαί ου µι σθού τους (ΣΣΕ 1.9.2004).

ΣΤ.  ΠΕΝ ΘΗ ΜΕ ΡOΣ Ε ΒΔ∆O ΜΑ Δ∆Ι ΑΙ Α ΕΡ ΓΑ ΣΙΑ

Α. Oι α νω τέ ρω βα σι κοί µη νιαί οι µι σθοί ι σχύ ουν για α πα σχό λη ση πέ ντε (5) η µε ρών
την ε βδο µά δα και για σύ νο λο ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας έ ως 40 ώ ρες 
(ΣΣΕ 7.12.1988).

Β. Ό σον α φο ρά την ε βδο µά δα των πέ ντε ερ γα σί µων η µε ρών, ι σχύ ουν πλή ρως ό σα
έ χουν συµ φω νη θεί µε τα ξύ των ι δί ων συµ βαλ λο µέ νων µε τις α πό 7.9.1978 και
24.1.1979 Ι δι ω τι κές Συµ φω νί ες, τα κεί µε να των ο ποί ων θε ω ρού νται α να πό σπα -
στο µέ ρος αυ τής της πα ρού σης συλ λο γι κής ρύθµισης ερ γα σί ας και ε πι συ νά πτο -
νται στο τέ λος της ως πα ραρ τή µα τα (ΣΣΕ 7.12.1988).

Γ. Ι δι ω τι κό Συµ φω νη τι κό της 7.9.1978
1. Oι υ πάλ λη λοι των ε φη µε ρί δων θα ερ γά ζο νται κα τά το ά νω χρο νι κό διά στη µα

τας αυ τάς εν συ νό λων ώ ρες ερ γα σί ας ε βδο µα διαί ως ως και µέ χρι σή µε ρον,
αλ λά ε πί πέ ντε η µέ ρες.

2. Oι ώ ρες της ε βδο µα διαί ας α πα σχο λή σε ως κα τα νέ µο νται στις 5 η µέ ρες, εί τε
κατ’  ι σο µοι ρία, εί τε και δι α φο ρε τι κά (δη λα δή πε ρισ σό τε ρες  ώ ρες ερ γα σί ας
ο ρι σµέ νες η µέ ρες, έ να ντι ο λι γο τέ ρων άλ λων η µε ρών), κα τά την κρί ση της 
δι ευ θύν σε ως της κά θε ε φη µε ρί δας. 

3. Η κα θιέ ρω ση του συ στή µα τος γί νε ται µε τον σκο πό να κα τα στεί δυ να τό στους
υ παλ λή λους των ε φη µε ρί δων να α να παύ ο ντια ε πί δύο συ νε χό µε νες η µέ ρες
ε βδο µα διαί ως, ε άν εί ναι δε δυ να τόν κα τά το Σάβ βα το και την Κυ ρι α κή. Ε πει -
δή ό µως κα τά τα Σάβ βα τα οι ε φη µε ρί δες και κα τά συ νέ πει ες και οι οι κο νο µι -
κές και δι οι κη τι κές τους υ η ρε σί ας θα λει τουρ γούν κα νο νι κά, οι υ πάλ λη λοι που
θα ερ γά ζο νται το Σάβ βα το θα α να παύ ο νται κα τά την ε πο µέ νη Δ∆ευ τέ ρα ή
κατ’  άλ λην η µέ ρα της ε βδο µά δος.

4. O κα θο ρι σµός των ε πί διή µε ρο α να παυ ο µέ νων υ παλ λή λων, κα θώς και ε ντός
της ε βδο µά δος χρο νι κή το πο θέ τη ση του δι η µέ ρου τού του για κά θε υ πάλ λη λο
(συ νε χούς ή δι α κε κοµ µέ νου κα τά τα α νω τέ ρω), θα γί νε ται α πό τους προι στα -
µέ νους της οι κο νο µι κής υ πη ρε σί ας κά θε ε φη µε ρί δας, οι ο ποί οι και θα ρυθ µί -
ζουν κα τά την κρί ση τους κά θε α πα ραί τη τη λε πτο µέ ρει α που τυ χόν θα προ κύ -
ψει. η διοί κη ση της Ε ΠΗ ΕΑ σε συ νερ γα σία µε τους α νω τέ ρω προι στα µέ νους
των ε φη µε ρί δων, θα εί ναι υ πεύ θυ νη για την εύ ρυθ µη ε φαρ µο γή του ά νω 
συ στή µα τος ερ γα σί ας, υ πό την έν νοι αν ό τι εγ γυά ται την α νυ παρ ξία ο ποι ασ -
δή πο τε δυ σχέ ρει ας στη λει τουρ γία των ε φη µε ρί δων.

5. Το σύ στη µα ερ γα σί ας που ε φαρ µό ζε ται δο κι µα στι κά µε την πα ρού σα συµ φω -
νία δεν θα ε πι φέ ρει καµ µία οι κο νο µι κή ε πι βά ρυν ση στις ε φη µε ρί δες, δε δο µέ -
νου ό τι, κα τά τις δι α βε βαι ώ σεις των εκ προ σώ πων της δευ τέ ρας  των συµ βαλ -
λο µέ νων οι υ πάλ λη λοι των ε φη µε ρί δων που θα α πα σχο λού νται στις υ πη ρε σί -
ες των ε φη µε ρί δων κα τά την έ κτη η µέ ρα της ε βδο µά δας, κα τά την ο ποί α οι
λοι ποί συ νά δελ φοί τους  θα α να παύ ο νται, θα ε κτε λούν την υ πη ρε σία τους 
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χω ρίς καµ µία α πο λύ τως πρό σθε τη α µοι βή, α φού το νέο τού το σύ στη µα ε βδο -
µα διαί ας ερ γα σί ας α πο βλέ πει α πο κλει στι κά στην ε ξυ πη ρέ τη ση των συµ φε ρό -
ντων των υ παλ λή λων.

6. Η Ε ΠΗ ΕΑ δη λοί ε πί σης ρη τά προς την ΕΙ Η ΕΑ ό τι δεν θα κα τα στεί α να γκαί α
καµ µία πρό σλη ψη  υ παλ λή λου λό γω της ε φαρ µο γής της 5νθή µε ρης  ε βδο µα -
διαί ας α πα σχό λη σης, α να λαµ βά νου σα την ευ θύ νη για την ο µα λή λει τουρ γία
των υ πη ρε σιών των ε φη µε ρί δων που στε λε χώ νο νται α πό τα µέ λη της. 

7. Εί κο σι η µέ ρες προ της λή ξε ως του α νω τέ ρω κα θο ρι ζο µέ νου χρό νου δο κι µα -
στι κής ε φαρ µο γής του συ στή µα τος τού του ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας οι συµ -
βαλ λό µε νες Ε νώ σεις θα συ σκε φθούν εκ νέ ου για την ο ρι στι κή ρύθ µι ση του
συ στή µα τος ερ γα σί ας. Ε φό σον δεν ή θε λε πραγ µα το ποι η θεί η α νω τέ ρω 
σύ σκε ψη ή δεν ή θε λε ε πι τευ χθεί κατ’  αυ τήν συµ φω νία, θα ε πα νέλ θει σε 
ε φαρ µο γή το ση µε ρι νό σύ στη µα 6ή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας. 

Δ∆. Ι δι ω τι κό Συµ φω νη τι κό της 24.1.1979
Συµ φω νούν ό τι η α πό 7.9.1978 προ σω ρι νή συµ φω νία για την κα θιέ ρω ση της
5νθή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας που έ λη γε στην 31.12.1978 κα θί στα ται ο ρι -
στι κή α πό 1.2.1979 προ στι θε µέ νων στους ό ρους της αρ χι κής συµ φω νί ας της
7.9.1978 των ε ξής 2 συ µπλη ρω µα τι κών ό ρων:

1ον : Ότι α πό την ο ρι στι κή αυ τή κα θιέ ρω ση της 5νθή µε ρης ε βδο µα διαί ας 
ερ γα σί ας δεν θα αυ ξη θούν οι η µέ ρες της ε τή σι ας ά δει ας των µε λών της 
Ε ΠΗ ΕΑ.

2ον : Ό τι σε πε ρί πτω ση που η η µέ ρα α να παύ σε ως εξ αυ τού του λό γου (δη λα δή
α πό την κα θιέ ρω ση της 5νθή µε ρης ε βδο µά δας ερ γα σί ας) - α νε ξάρ τη τα µε το
ποι α η µέ ρα της ε βδο µά δας εί ναι αυ τή και ποι α µέ λη της Ε ΠΗ ΕΑ α φο ρά - 
συ µπέ σει σε η µέ ρα ε πί ση µης ή συµ βα τι κής αρ γί ας, αυ τή (η η µέ ρα α να παύ σε -
ως) δεν θα µε τα τί θε ται σε άλ λη ερ γά σι µη η µέ ρα.

Ε. Αν ο υπάλληλος εργασθεί κατά ηµέρα Σάββατο δικαιούται 1/25 του
καταβαλλόµενου µηνιαίου µισθού του προσαυξηµένο κατά 20% και προσαύξηση
25% επ’ αυτού (του προσαυξηµένου 1/25). Εάν λάβει αναπληρωµατική ηµέρα
αναπαύσεως δικαιούται µόνο την προσαύξηση 25% επί του προσαυξηµένου
κατά 20% 1/25 του µηνιαίου µισθού του. Η προσαύξηση αυτή (25%) δε
συµψηφίζεται προς ανώτερες των νοµίµων καταβαλλόµενες αποδοχές (ΣΣΕ
17.7.2008).

Ζ.   Δ∆Ι Α ΦO ΡΕ Σ ΠΑ ΡO ΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Ά δει α γά µου (ΣΣΕ 14.11.1989)
Oι υ πάλ λη λοι δι και ού νται ά δει α γά µου µε πλή ρεις α πο δο χές 15 αλ λε πάλ λη λων
ερ γα σί µων η µε ρών. Στις γυ ναί κες που α που σιά ζουν α πό την ερ γα σία τους λό γω
το κε τού θα κα τα βάλ λο νται οι α πο δο χές ε νός 15νθη µέ ρου, ε πι πλέ ον α πό ε κεί νες
που προ βλέ πει ο νό µος.

2. Ε κτός έ δρας α πα σχό λη ση (ΣΣΕ14.11.1989)
Oι υ πάλ λη λοι που α πο στέλ λο νται ε κτός έ δρας δι και ού νται ε κτός α πό τα έ ξο δά
τους και α πο ζη µί ω ση, ί ση µε το 1/25 του µη νιαί ου µι σθού τους για κά θε δι α νυ -

8



κτέ ρευ ση ε κτός έ δρας.
3. Α µοι βή α να πλη ρω τών (ΣΣΕ 14.1.1989)

Yπάλ λη λος που κα τά την κρί ση του οι κο νο µι κού δι ευ θυ ντού της ε φη µε ρί δος
τυχόν α να πλη ρώ νει άλ λον κα τά την κα νο νι κή ε τή σια ά δει α του τε λευ ταί ου, ή 
κα τά τη διάρ κει α α σθε νεί ας του, δι και ού ται πρό σθε τη α µοι βή α νά λο γα µε τις 
η µέ ρες α να πλη ρώ σε ως µε την επιφύλαξη του όρου 4 ε’ της από 5.7.2001
Ιδιωτικής Συµφωνίας µεταξύ ΕΙΗΑ και ΕΠΗΕΑ. Η α µοι βή αυ τή υ πο λο γί ζε ται µε
βά ση τις α πο δο χές του α να πλη ρού ντος ό πως κα θο ρί ζο νται α πό την πα ρού σα
(βασικός µισθός + επιδόµατα).
Α πα σχό λη ση του σύµ φω να µε τα α νω τέ ρω α να πλη ρού ντος υ παλ λή λου πέ ρα
α πό το νό µι µο ή συµ βα τι κό ω ρά ριο, δεν ε δραι ώ νει καµ µία α ξί ω ση για α πο ζη µί ω -
ση λό γω υ πε ρω ρι α κής α πα σχο λή σε ως, καθ’  ό σον ή κα τά τα α νω τέ ρω πρό σθε τη
α µοι βή δίδε ται και προς κά λυ ψη α πα σχο λή σε ως. 
(ΣΣΕ 14.7.1989 και ΣΣΕ 5.7.2001)

4. Αρ γί ες (ΣΣΕ 14.11.1989)
α. Oι ε ορ τές των Θε ο φα νεί ων, της 25ης Μαρ τί ου, του Α γί ου Πνεύ µα τος, της

28ης O κτω βρί ου και 26ης Δ∆ε κεµ βρί ου και της Δ∆ευ τέ ρας του Πά σχα και ε φε -
ξής υ πο χρε ω τι κές αρ γί ες για τους υ παλ λή λους - µέ λη της Ε ΠΗ ΕΑ.

β. Στην περίπτωση κατά την οποία η αργία των Θεοφανείων, της 25ης Μαρτίου,
της 1ης Μαίου, της 15ης Αυγούστου και της 28ης Oκτωβρίου συµπίπτει µε µη
εργάσιµη ηµέρα, µετατίθεται για την αµέσως προηγούµενη ή επόµενη ηµέρα.
Σε περίπτωση που θα εκδοθεί η εφηµερίδα την ηµέρα της µετάθεσης της
αργίας, θα εργασθεί προσωπικό ασφαλείας κατά την κρίση του Oικονοµικού
Δ∆ιευθυντή της εφηµερίδας. Όσοι υπάλληλοι µέλη της ΕΠΗΕΑ εργασθούν ως
προσωπικό ασφαλείας εντός του έτους, δε θα εργασθούν αντίστοιχες ηµέρες
σε συνεννόηση µε τη διεύθυνση της εφηµερίδας (ΣΣΕ 30.5.2002).

5. Μέ τρα Πρό νοι ας (ΣΣΕ 23.1.1998)
α. Η α πα σχό λη ση στα µη χα νή µα τα νέ ας τε χνο λο γί ας δεν εί ναι υ πο χρε ω τι κή για

τις γυ ναί κες κα τά τη διάρ κει α της ε γκυ µο σύ νης τους, για ό σους έ χουν πρό -
βλη µα    ό ρα σης και γε νι κά ε φό σον α πό την α πα σχό λη ση αυ τή δη µι ουρ γεί ται
ο ποι ο δή πο τε πρό βλη µα υ γεί ας για τους ερ γα ζό µε νους, το ο ποί ο θα δι α πι στώ -
νε ται α πό τον αρ χί α τρο της Ε ΛO Ε ΑΠ και έ να γι α τρό της ε φη µε ρί δας ή της 
Ε ΠΙ ΕΑ και σε πε ρί πτω ση δι α φω νί ας, α πό τον Κα θη γη τή του Πα νει στη µί ου 
Α θη νών, στην έ δρα του ο ποί ου υ πά γε ται η α σθέ νει α. 

β. Oι εφηµερίδες υποχρεούνται να εφαρµόζουν για τους εργαζόµενους στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα άλλα µέσα νέας τεχνολογίας όλες τις
σχετικές µε αυτούς διατάξεις της νοµοθεσίας για τους όρους υγιεινής και
ασφάλειας (ΣΣΕ 5.7.2001).

γ. Οι εφηµερίδες δέχονται να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες οθόνες των
ηλεκτρονικών υπολογιστών παλαιάς τεχνολογίας µε οθόνες κρυστάλλων
(TFT), για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων σ’ αυτές υπαλλήλων
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που θα ορίσει κοινή επιτροπή των δύο
Ενώσεων. 
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Oι εφηµερίδες υποχρεούνται να εφαρµόζουν όλες τις διατάξεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας, που αναφέρονται στους όρους αµοιβής και εργασίας
των εργαζοµένων καθώς και στους όρους υγιεινής και ασφάλειας τους και
γενικά κάθε προστατευτικής γι’ αυτούς διάταξης (ΣΣΕ 14.7.2003).

6. Δ∆ανεισµός Y παλ λή λου (ΣΣΕ 5.4.2006)
Ο δανεισµός υπαλλήλου σε τρίτο ή θυγατρική εταιρεία απαγορεύεται κατά νόµο
χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του υπαλλήλου.

7. Θά να τος Y παλ λή λου (ΣΣΕ 1.9.2004)
Σε πε ρί πτω ση θα νά του του (της) υ παλ λή λου, πριν αυ τός-η συ µπλη ρώ σει τις
προϋ πο θέ σεις για τη λή ψη πλή ρους σύ ντα ξης γή ρα τος, ο ε πι ζών σύ ζυ γος και τα
α νή λι κα παι διά του (της) δι και ού νται να λά βουν α πό την ε φη µε ρί δα ό που ερ γα -
ζό ταν το 60% της α πο ζη µί ω σης του Ν. 2112/20. Η αποζηµίωση αυτή θα
καταβάλλεται αµέσως κατά το τµήµα της που ισούται µε το 6πλάσιο του µισθού
αποζηµιώσεώς του, µειωµένου στο 60%. Το τυχόν υπόλοιπο θα καταβάλλεται σε
ισόποσες µηνιαίες δόσεις ίσης κάθε µιας µε το 60% του µισθού αποζηµιώσεως.

8. Προ βλή µα τα α νερ γί ας (ΣΣΕ 23.1.1998)
Oι συµ βαλ λό µε νες Ε νώ σεις συµ φω νούν να µε λε τή σουν σε συλλογικό και όχι
ατοµικό επίπεδο το πρό βληµα της α νερ γί ας, το ο ποί ο α πα σχο λεί τον κλά δο των
υ παλ λή λων και να προσπαθήσουν να βρουν τρόπους αντιµετώπισής του
(ΣΣΕ 5.7.2001).

9. Α πό το προ σω πι κό που α πα σχο λούν οι ε φη µε ρί δες, πο σο στό 80% πρέ πει να εί -
ναι µέ λη της Ε ΠΗ ΕΑ (ΣΣΕ 14.11.1989).

10.Η προσαύξηση νυχτερινής εργασίας των υπαλλήλων µελών της ΕΠΗΕΑ για
κάθε ώρα απασχόλησης µετά τις 12 µ.µ. και µέχρι τις 6 π.µ. αυξάνεται από 25%
σε 50% του νοµίµου ωροµισθίου τους (ΣΣΕ 30.5.2002).

11.Η τυχόν αλλαγή ιδιοκτησίας της εφηµερίδας δεν έχει συνέπεια στα εργασιακά
δικαιώµατα του υπαλλήλου, η δε σχέση εργασίας θεωρείται ότι ουδέποτε
διακόπηκε (ΣΣΕ 5.7.2001).

12.Άδεια φροντίδας παιδιών
Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών που προβλέπεται από το άρθρο 9 της
Εθνικής Γενικής ΣΣΕ της 9.6.1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα,
ισχύει από το τέλος αδείας λοχείας και την επάνοδο στην εργασία 
(ΣΣΕ 1.9.2004).
Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) µηνών
από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να
αποχωρούν νωρίτερα. Η διάρκεια της ηµερήσιας απουσίας που δεν µπορεί να
υπερβαίνει το από το νόµο καθοριζόµενο όριο, προσδιορίζεται εκάστοτε από τη
σχέση του συµβατικού χρόνου εβδοµαδιαίας απασχόλησης του συγκεκριµένου
υπαλλήλου προς το νόµιµο ωράριο εβδοµαδιαίας απασχόλησης.
Εναλλακτικά µε συµφωνία του εργοδότη το ηµερήσιο ωράριο εργασίας των
µητέρων µπορεί να ορίζεται κατά περίπτωση µειωµένο κατά τους πρώτους 12
µήνες έτσι ώστε η συνολική αυτή άδεια απουσίας να µην υπερβαίνει τους 18
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µήνες κατ’ ανάλογη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων της ε.γ.σ.σ.ε. εργασίας
της 15.4.2002.
Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της
µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι
θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των
φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.
Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και
δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις
εργασιακές σχέσεις εκτός αν αυτό επιβάλλεται από τις αντικειµενικές κρινόµενες
ανάγκες της επιχειρήσεως και δεν µπορούν να διαρκούν επί µακρότερο
διάστηµα από την άδεια (ΣΣΕ 5.4.2006). 

13.Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόµενους-ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο-η γονέα, που έχουν
την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων
ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε
τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούνται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών
ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφ’ άπαξ ή
τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του
γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας
κανονικής άδειας (ΣΣΕ 1.9.2004).
Η προβλεπόµενη από το άρθρο 5 της από 1.9.2004 ΣΣΕ άδεια για µονογονεϊκές
οικογένειες ισχύει και για τους εν διαστάσει ή διαζευγµένους, οι οποίοι έχουν τη
γονική µέριµνα, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από σχετική δικαστική απόφαση
(ΣΣΕ 5.4.2006).

14.Ο υπάλληλος ο οποίος συµπλήρωσε τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόµος
για να πάρει πλήρη σύνταξη γήρατος, εάν αποχωρήσει από την εργασία του ή
καταγγελθεί από τον εργοδότη του η σύµβαση εργασίας του, δικαιούται, πέραν
της νοµίµου αποζηµιώσεως, πρόσθετη αποζηµίωση η οποία είναι ίση µε το 30%
της αποζηµίωσης του Ν. 2112/20. Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται µετά την
καταβολή της νοµίµου αποζηµιώσεως, σε µηνιαίες δόσεις, ισόποσες µε τις
µηνιαίες καταβαλλόµενες αποδοχές του κατά τον τελευταίο πριν την αποχώρηση
του ή την καταγγελία της συµβάσεως εργασίας του µήνα (ΣΣΕ 1.9.2004).
Η περίοδος ασθενείας του υπαλλήλου λαµβάνεται υπόψιν στον υπολογισµό των
µηνών αποζηµίωσης του υπαλλήλου λόγω καταγγελίας της συµβάσεως
εργασίας του εκ µέρους του εργοδότη (ΣΣΕ 17.7.2008).

15.Η ΕΙΗΕΑ αναλαµβάνει την υποχρέωση να κοινοποιεί στην ΕΠΗΕΑ, εφόσον αυτή
το ζητήσει, τα συµβόλαια µεταβίβασης µετοχών των εταιρειών ιδιοκτητών
εφηµερίδων (ΣΣΕ 5.7.2001).

16.Η επιµόρφωση ή εκπαίδευση υπαλλήλων µελών της ΕΠΗΕΑ εφ’ όσον γίνεται µε
πρωτοβουλία τςη εφηµερίδας και πέραν του νοµίµου ωραρίου του εργαζόµενου,
θα αµείβεται για τις επί πλέον ώρες µε απλό ωροµίσθιο (ΣΣΕ 30.5.2002).
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17.Σε περίπτωση µεταβολής του τόπου παροχής εργασίας του υπαλλήλου
(µετάθεση), ισχύουν πλήρως όλες οι σχετικές διατάξεις της εργατικής
νοµοθεσίας (ΣΣΕ 30.5.2002).

18.Oι δύο Ενώσεις αναλαµβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε µονοµερή
παραβίαση των όρων αυτής της ρύθµισης και µε µεταξύ τους διαβουλεύσεις να
προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν θα προκύψει
(ΣΣΕ 30.5.2002).

19.Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι 3,4 (πλην των περιπτώσεων γ’,
δ’ και στ’), 5, 6, 8 και 9 της σ.σ. εργασίας της 14.11.89, ο όρος  4 της
σ.σ.εργασίας της 23.1.1998, τα άρθρα 4,6,7,8,9,10 και 12 της σ.σ.εργασίας της
5.7.2001, τα άρθρα 6,7,8,9,10 και 11 της σ.σ.εργασίας της 30.5.2002, τα άρθρα
4,5,6, και 10 της σ.σ.εργασίας της 14.7.2003 και τα άρθρα 5,6,9,10 και 11 της
σ.σ.εργασίας της 1.9.2004 και τα άρθρα 5 έως και 9 της σ.σ. εργασίας της
5.4.2006 µεταξύ των ιδίων συµβαλλοµένων.

20.Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε τη ρύθµιση αυτή ή
καλύτερες συνθήκες και όροι εργασίας διατηρούνται (ΣΣΕ 17.7.2008).

21.Δ∆ιαφορές αποδοχών του χρονικού διαστήµατος 1.1.2008 έως 31.7.2008 που
τυχόν θα προκύψουν, θα εξοφληθούν  σε 4 ισόποσες δόσεις η καταβολή των
οποίων θα γίνει µε την εξόφληση των αποδοχών των µηνών Αυγούστου,
Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου και Νοεµβρίου 2008, αντίστοιχα (ΣΣΕ 17.7.2008).
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