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Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών 
βι ο µη χα νι κών και

λοι πών ε πι χει ρή σε ων 
όλης της χώρας
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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΤΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΩΩΝ

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ Ε ΠΕ, ΤΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ∆O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ, 
Ε ΜΠO ΡΙ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ 

O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ
1. Η  Δ∆Α 27/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 293/Β/21.5.1981)
2. Η  Δ∆Α 105/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 499/Β/21.7.1982)
3. Η  Δ∆Α 2/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ ειρ. Αθ. 7/21.2.1984)
4. Η  Δ∆Α 146/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 171/Β/15.1.1985)
5. Η  Δ∆Α 16/1985  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 171/Β/1.4.1985)
6. Η  Δ∆Α 11/1986 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 188/Β/17.4.1986)
7. Η  Δ∆Α 3/1987 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 90/Β/19.2.1988)
8. Η  Δ∆Α 57/1987 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 3/Β/8.1.1988)
9. Η  ΣΣΕ 27.10.1988 (Π.Κ. Ειρ. Α θη νών 17/16.1.1989)

10. Η  ΣΣΕ 10.7.1989 (Π.Κ. Ειρ. Α θη νών 125/10.11.1989)
11. Η  ΣΣΕ 18.10.1990 (Π.Κ.  Yπ. Ερ γα σί ας 95/14.12.1990)
12. Η  ΣΣΕ 5.6.1991  (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 96/25.9.1991)
13. Η  ΣΣΕ 3.6.1992 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας  54/6.7.1992)
14. Η  ΣΣΕ 5.7.1993  (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας  114/28.9.1993)
15. Η  ΣΣΕ 18.5.1994  (Π.Κ. Yπ.Ερ γα σί ας 107/7.7.1994)
16. Η  ΣΣΕ 9.5.1995  (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 59/29.5.1995)
17. Η  Δ∆Α 42/1996 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 28/2.10.1996)
18. Η Δ∆Α 56/1997 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 36/29.4.1997)
19. Η ΣΣΕ 17.7.1997 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 89/29.7.1997)
20. Η ΣΣΕ 15.9.1998 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 116/28.9.1998)
21. Η Δ∆Α 56/1998 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 36/28.9.1998)
22. Η ΣΣΕ 7.6.1999 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 51/16.6.1999)
23. Η Δ∆Α 24/2000 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 17/25.7.2000)
24. Η Δ∆Α 25/2000 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 18/25.7.2000) 
25. Η Δ∆Α 32/2001 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 21/17.7.2001) 
26. Η ΣΣΕ 18.10.2002 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 128/30.10.2002) 
27. Η Δ∆Α 51/2002 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 35/4.11.2002)
28. Η ΣΣΕ 3.7.2003 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 57/24.7.2003)
29. Η Δ∆Α 62/2003 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 45/17.11.2003)
30. Η ΣΣΕ 26.7.2004 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 100/5.8.2004)
31. Η Δ∆Α 48/2004 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 36/5.11.2004)
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32. Η ΣΣΕ 25.7.2005 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 90/3.8.2005)
33. Η Δ∆Α 52/2005 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 28/14.10.2005)
34. Η ΣΣΕ 24.7.2006 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 107/4.8.2006)
35. Η Δ∆Α 46/2006 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 33/16.10.2006)
36. Η Δ∆Α 50/2006 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 34/16.10.2006)
37. Η από 17.7.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 80/3.8.2007)
38. Η 54/2008 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 33/12.11.2008)
39. Η 45/2009 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 25/2.11.2009)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Σύν δε σµος Επιχειρήσεων κα Βιοµη χα νιών
2. Σύν δε σµος Α νω νύ µων Ε ται ρειών και Ε ται ρειών Πε ρι ο ρι σµέ νης Ευ θύ νης
3. Γε νι κή Συ νο µο σπον δία Ε παγ γελ µα τιών Βι ο τε χνών και Ε µπό ρων Ελ λά δας

(ΓΣΕ ΒΕΕ)
4. Ε θνι κή Συ νο µο σπον δία Ελ λη νι κού Ε µπο ρί ου (ΕΣΕΕ)
5. Πα νελ λή νια O µο σπον δία Ξε νο δό χων (ΠOΞ)
6. Πα νελ λή νια Ε νω ση Δ∆ι πλω µα τού χων Μη χα νι κών και Ερ γο λη πτών Δ∆η µο σί ων 

Ερ γων (ΠΕΔ∆ ΜΕ Δ∆Ε)
7. Σύν δε σµος Α νω νύ µων Τε χνι κών Ε ται ρειών (ΣΑ ΤΕ)
8. Ε νω σις Συγ χρό νων Γε νι κών Κλι νι κών
9. Ε νω σις Νευ ρο ψυ χι α τρι κών Κλι νι κών Α θη νών-Πε ρι χώ ρων

10. Πα νελ λή νια Ε νω ση Ι δι ω τι κών Κλι νι κών
11. Σύν δε σµος Ε µπό ρων Λι α νι κής Πώ λη σης Ελ λά δος

12. Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας Υγείας 
Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:

Πα νελ λή νια O µο σπον δία Λο γι στών

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ
Στις δι α τά ξεις της παρούσας ρύθ µι σης υ πά γο νται οι λο γι στές και βοη θοί λο γι στών
που εργάζονται µε σχέ ση ε ξαρ τη µέ νης ερ γα σί ας στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές,
ξενοδοχειακές, εµπορικές και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις
όλης της χώρας (Δ∆Α 45/2009).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY

Oι βασικοί µισθοί των λογιστών και των βοηθών λογιστών που υπάγονται στην
παρούσα, όπως είχαν την 31.12.2008 µε βάση τη Δ∆Α 54/2008, αυξάνονται από
1.1.2009 κατά ποσοστό 1% και όπως αυτοί θα διαµορφωθούν την 31.10.2009 αυξανο-
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νται από 1.11.2009 κατά ποσοστό 5% και διαµορφώνονται όπως στον παρακάτω
πίνακα: 

Α. Λογιστές

Μετά τη συµπλήρωση 35 πραγµατικών ετών εργασίας, χορηγείται από 1.1.2009
αύξηση 13,82 ευρώ και από 1.11.2009 14,51 ευρώ, για κάθε συµπληρωµένο έτος
εργασίας και µέχρι τη συµπλήρωση του 38ου έτους εργασίας (Δ∆Α 45/2009).

Έτη υπηρεσίας Βασικός µισθός
αύξηση 1%

1.1.2009-31.10.2009

Βασικός µισθός
αύξηση 5%
1.11.2009

0-2 958,80 1006,74
2-4 1010,09 1060,59
4-6 1044,36 1096,58
6-8 1092,43 1147,05

8-10 1134,69 1191,42
10-12 1159,16 1217,12
12-14 1198,80 1258,74
14-16 1233,94 1295,64
16-17 1271,29 1334,85
17-18 1271,29 1334,85
18-20 1308,23 1373,64
20-21 1321,61 1387,69
21-22 1330,50 1397,03
22-23 1339,83 1406,82
23-24 1353,64 1421,32
24-25 1366,97 1435,32
25-26 1379,88 1448,87
26-27 1393,68 1463,36
27-28 1409,24 1479,70
28-29 1417,25 1488,11
29-30 1428,39 1499,81
30-31 1443,96 1516,16
31-32 1460,43 1533,45
32-33 1481,31 1555,38
33-34 1503,14 1578,30
34-35 1521,82 1597,91
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Β. Βοηθοί Λογιστές

(Δ∆Α 45/2009)

1. Λο γι στές
Λο γι στής θε ω ρεί ται : 
α) αυ τός που υ πεύ θυ να κα τευ θύ νει και πα ρα κο λου θεί την ε φαρ µο γή του ό λου 

λο γι στι κού συ στή µα τος σε κά θε ι δι ω τι κή ε πι χεί ρη ση, εκ µε τάλ λευ ση, Ίδρυ µα ή
Σω µα τεί ο, ή 

β) αυ τός που τη ρεί ται α πό τον Ε µπο ρι κό Νό µο και τον Κώ δι κα Φο ρο λο γι κών Στοι -
χεί ων προ βλε πό µε να λο γι στι κά βι βλία και αν αυ τά τη ρού νται σε κι νη τά φύλ λα.
Τέ τοι α βι βλία θε ω ρού νται αυ τά που πα ρι στά νουν α πό µέ ρα σε µέ ρα τις λαµ βά -
νου σες χώ ρα οι κο νο µι κές εν γέ νει πρά ξεις σε κά θε ε πι χεί ρη ση, εκ µε τάλ λευ ση,
Ι δρυ µα έ στω και κα τά κα τη γο ρί ες τέ τοι ων βι βλί ων (Τα µει α κών, δη λα δή η µε ρο λό -
γιο δι α φό ρων πρά ξε ων, η µε ρο λό γιο ε µπο ρευ µά των, η µε ρο λό γιο α ξιών, κ.λπ.),
ως και αυ τά στα ο ποί α κα τα χω ρού νται τα α να γρα φό µε να πε ρι ου σι α κά στοι χεί α
και Ι σο λο γι σµοί. Τή ρη ση δε αυ τών των λο γι στι κών βι βλί ων δεν α πο τε λεί η α πλή
κατ’α ντι γρα φή κα τα χώ ρη ση των εγ γρα φών, αλ λά η α νά λυ ση της οι κο νο µι κής
πρά ξης, η λο γι στι κή δι α τύ πω ση αυ τής και η κα τα χώ ρη ση στο α νά λο γο η µε ρο λό -
γιο ή και µία α πό τις ε νέρ γει ες αυ τές ό που υ πάρ χει κα τα νο µή της ερ γα σί ας.

Σαν λο γι στές ε πί σης θε ω ρού νται και: 
α) κο στο λό γοι, 
β) οι προϊ στά µε νοι προ µη θειών και δι α χει ρί σε ων των Νο ση λευ τι κών Ι δρυ µά των

(ΝΠΙΔ∆),  
γ) οι πτυ χιού χοι των Σχο λών Α ΣO ΕΕ, ΑΒΣ, ΠΑ ΣΠΕ,  ΠOΕ, O ΠΕ, που έ χουν υ πη ρε -

τή σει συ νο λι κά σαν βοη θοί λο γι στές ε πί πε ντα ε τία προ ή µε τά την κτή ση του πτυ -
χί ου ή ε πί τρι ε τία µε τά την λή ψη του πτυ χί ου αυ τού και 

δ) οι πτυ χιού χοι του Τµή µα τος Λο γι στών και Α νω τέ ρων Σχο λών Στε λε χών Ε πι χει ρή -
σε ων ΚΑ ΤΕΕ  - ΤΕΙ, που έ χουν υ πη ρε τή σει συ νο λι κά  ε πί ο κτα ε τία σαν βοη θοί 
λο γι στές πριν ή µε τά την κτή ση του πτυ χί ου ή ε πί ε ξα ε τία µε τά την λή ψη του πτυ -

Έτη υπηρεσίας Βασικός µισθός
αύξηση 1%

1.1.2009-31.10.2009

Βασικός µισθός
αύξηση 5%
1.11.2009

0-2 868,58 912,01
2-4 893,05 937,70
4-6 916,65 962,48
6-8 948,70 996,14

8-10 982,96 1032,11
10-12 1017,69 1068,57
12-14 1063,06 1116,21
14-16 1100,44 1155,46
16-17 1126,69 1183,02
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χί ου.  
Στις πιο πά νω πε ρι πτώ σεις  (γ) και (δ) πα ρέ χε ται στον ερ γο δό τη η δι α κρι τι κή 
ευ χέ ρει α  να α να θέ τει στους θε ω ρού µε νους σαν λο γι στές πα ράλ λη λα και ερ γα -
σία βοη θού λο γι στού. (146/84  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).

ΩΩς Λο γι στές πέ ραν των ι σχυό ντων α πό προη γού µε νες ρυθ µί σεις θε ω ρού νται και,
α. Oι πτυ χιού χοι του Τµή µα τος Λο γι στών των Α νω τέ ρω Σχο λών Στε λε χών Ε πι χει ρή -

σε ων ΚΑ ΤΕΕ-ΤΕΙ, που έ χουν υ πη ρε τή σει συ νο λι κά ε πί ε ξα ε τία σαν βοη θοί λο γι -
στές πριν ή µε τά την κτή ση του πτυ χί ου ή ε πί πε ντα ε τία µε τά την λή ψη του πτυ -
χί ου.

β. Oι κά το χοι πτυ χί ων λο γι στού της ει δι κής ε ξε τα στι κής ε πι τρο πής του 
Ν.Δ∆. 1097/42 και 2628/53, οι α πό φοι τοι µέ σων ε µπο ρι κών σχο λών, οι κο νο µι κών
(ε ξα τα ξί ων) Γυ µνα σί ων ή Λυ κεί ων, οι κο νο µι κού Κλά δου των Τε χνι κών Λυ κεί ων,
που υ πη ρέ τη σαν για δέ κα ε πτά χρό νια ως βοη θοί λο γι στές µε τά την 
α πο φοί τη σή τους (ΣΣΕ 3.6.1992 άρ θρο 3).

2. Σαν βοη θοί λο γι στές 
Θε ω ρού νται οι α πα σχο λού µε νοι µε τις κα τευ θύν σεις και ο δη γί ες των υ πευ θύ νων
λο γι στών στα λο γι στή ρια (συ µπε ρι λαµ βα νο µέ νης και της ερ γα σί ας σε τµή µα ή
σε χώ ρο άλ λο, ο ο ποί ος έ χει ορ γα νι κή σχέ ση µε το λο γι στή ριο) για την τή ρη ση
και ε νη µέ ρω ση των λο γι στι κών βι βλί ων, ό πως και οι α πα σχο λού µε νοι µε την σύ -
ντα ξη κα τα στά σε ων ή άλ λων εγ γρά φων που έ χουν α νά λυ ση και λο γι στι κή δι α τύ -
πω ση οι κο νο µι κών πρά ξε ων στε νά συν δε ο µέ νων µε λο γι στι κά βι βλία, στα ο ποί α,
κα τά πλή ρη α ντι γρα φή ή πε ρι λη πτι κά, αυ τά κα τα χω ρού νται κα τό πιν, α σχέ τως
του χρη σι µο ποι ου µέ νου µέ σου (χει ρό γρα φο, χρή ση η λε κτρι κής µη χα νής) µε τις
ο δη γί ες υ πευ θύ νου λο γι στού, εί τε τη ρού νται διά φο ρα στοι χεί α χρη σι µεύ ο ντα
στο λο γι στή ριο (τι µο λό για, δι πλό τυ πα ει σπρά ξε ων, ε ξω λο γι στι κό η µε ρο λό γιο,
η µε ρή σι ες κα τα στά σεις συ ναλ λα κτι κών πρά ξε ων, κλπ) εί τε α πα σχο λού µε νοι µε
την ε νη µέ ρω ση καρ τελ λών ή κα τα µέ τρη ση ε µπο ρευ µά των µη α πο κλει ο µέ νης και
της α νά θε σης α πό τον ερ γο δό τη ε κτέ λε σης απ’αυ τούς και άλ λων υ παλ λη λι κών
ερ γα σιών για συ µπλή ρω ση του νο µί µου ω ρα ρί ου.
Η α πλή και µό νο κα τα µέ τρη ση ε µπο ρευ µά των, ό πως και η α πλή και µό νο ε νη µέ -
ρω ση των καρ τελ λών πε ρί των ει σα γο µέ νων και ε ξα γο µέ νων ει δών, κα τά την 
πο σό τη τα και το εί δος αυ τών δεν προσ δί δει στον ε κτε λού ντα τις ερ γα σί ες αυ τές
ερ γα ζό µε νο την ι διό τη τα του βοη θού λο γι στού (146/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).
Λογιστές και βοηθοί λογιστές που έχουν συµπληρώσει 6 χρόνια υπηρεσίας σε
οποιοδήποτε εργοδότη και είναι: α) κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
επιπέδου MASTER ή αντίστοιχου τίτλου, εντάσσονται στο αµέσως επόµενο
µισθολογικό κλιµάκιο από της συµπληρώσεως του 6ου έτους υπηρεσίας από
εκείνο στο οποίο θα ενετάσσοντο µε βάση τα έτη υπηρεσίας του και β)  κάτοχοι
διδακτορικού διπλώµατος από της συµπληρώσεως επίσης του 6ου έτους
υπηρεσίας, ετνάσσονται στο µεθεπόµενο µισθολογικό κλιµάκιο, από εκείνο στο
οποίο θα ενετάσσοντο µε βάση τα έτη υπηρεσίας τους (ΣΣΕ 17.7.1997).

Μισθολογική ένταξη βοηθών λογιστών αποφοίτων ΙΕΚ.
Βοηθοί λογιστές που είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισµένων από το Κράτος ΙΕΚ
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Τµήµατος λογιστικής, εντάσσονται στο αµέσως επόµενο µισθολογικό κλιµάκιο από
εκείνο που θα εντάσσονταν µε βάση τα έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας τους και
µέχρι εξαντλήσεως της κλίµακας των ετών υπηρεσίας τους. Προκειµένου για τους
βοηθούς λογιστές που υπηρετούν ήδη σε εργοδότη και λαµβάνουν πτυχίο των
παραπάνω σχολών, εντάσσονται στο επόµενο µισθολογικό κλιµάκιο από της
καταθέσεως του πτυχίου τους στην επιχείρηση.
Μετά την πρώτη ένταξη των πτυχιούχων ΙΕΚ από τον εργοδότη στον οποίο
υπηρετούν κατά το χρόνο ένταξ�ς τους µε βάση την παραπάνω διάταξη, στα
επόµενα µισθολογικά κλιµάκια θα εντάσσονται µετά τη συµπλήρωση των ετών
υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας κάθε κλιµακίου. 
Οι κάτοιχοι πτυχίου αναγνωρισµένων σχολών Ι.Ε.Κ. Τµήµατος Λογιστικής, µετά τη
συµπλήρωση 14 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή, εντάσσονται
στο κλιµάκιο 14-16 των λογιστών του άρθρου 2 και λαµβάνουν τις αντίστοιχες
αποδοχές (Δ∆Α 54/2008).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

1. Το ε πί δο µα γά µου εκ πο σο στού 10%  που χο ρη γεί ται σε ό λους τους έγ γα µους
µι σθω τούς, α νε ξαρ τή τως φύ λου, βά σει προη γου µέ νων ρυθ µί σε ων του κλά δου,
χο ρη γεί ται και στους χή ρους και χή ρες, δι α ζευγ µέ νους-νες, κα θώς και στις ά γα -
µες µη τέ ρες, εφ’ό σον ό λοι αυ τοί έ χουν την ε πι µέ λει α παι διού ή παι διών.
(ΣΣΕ 10.7.1989)

2. Χο ρη γεί ται ε πί δο µα τέ κνων εκ πο σο στού 5% για κά θε παι δί και µέ χρι τριών παι -
διών.  Το ε πί δο µα τέ κνων χο ρη γεί ται και στις εν δι ε νέ ξει ή εν χη ρεί α.  Το ε πί δο -
µα τέ κνων χο ρη γεί ται και στις έγ γα µες µη τέ ρες, έ στω και αν ο σύ ζυ γος ερ γά ζε -
ται ή συ ντα ξι ο δο τεί ται (ΣΣΕ 9.5.1995).
Με την πα ρού σα πα ρέ χε ται το δι καί ω µα στους συ ζύ γους (άν δρες και γυ ναί κες)
που α πα σχο λού νται στον ί διο ερ γο δό τη, να ζη τή σουν εγ γρά φως α πό την 
ε πι χεί ρη ση  τη χο ρή γη ση του ε πι δό µα τος τέ κνων και στους δύο α πό αυ τήν. Στην 
πε ρί πτω ση αυ τή, ο εν δι α φε ρό µε νος (στον ο ποί ο δε κα τε βά λε το ε πί δο µα τέ κνων
α πό τον ερ γο δό τη του), υ πο χρε ού ται να προ σκο µί σει α πό τον O Α ΕΔ∆ βε βαί ω ση
δι α κο πής του ε πι δό µα τος τέ κνων, ώ στε να κα τα βλη θεί τού το α πό τον ερ γο δό τη
(ΣΣΕ 10.7.1989).
Το για τα παι διά ε πί δο µα χο ρη γεί ται µέ χρι τη συ µπλή ρω ση α πό µεν τα α γό ρια
του 18ου έ τους α πό δε τα κο ρί τσια α νε ξάρ τη τα η λι κί ας και στις δύο δε πε ρι πτώ -
σεις ε φό σον αυ τά εί ναι ά γα µα και δεν ερ γά ζο νται.  Ε άν τα α γό ρια σπου δά ζουν
σε Α νώ τα τες ή Α νώ τε ρες Σχο λές η ε πι δό τη ση πα ρα τεί νε ται µέ χρι την συ µπλή ρω -
ση του 25ου έ τους της η λι κί ας τους.  Με την ε πι φύ λα ξη ε φαρ µο γής των δι α τά -
ξε ων πε ρί Δ∆Α O ΕΜ πα ρέ χε ται στον ερ γα ζόµε νο δι καί ω µα ό πως µέ σα σε 15 η µέ -
ρες α πό την πρό σλη ψη ή ε πέ λευ ση του γε γο νό τος (γεν νή σε ως παι διού) γνω στο -
ποιή σει έγ γρα φα στον ερ γο δό τη, ό τι ε πι λέ γει για την κα τα βο λή σ’αυ τόν του ε πι -
δό µα τος παι διών δι α ζευ κτι κά ή α πό τον ερ γο δό τη ή α πό τον Δ∆ΛO ΕΜ
(146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆  Α θη νών).

3. Στους πτυ χιού χους ο ποι ασ δή πο τε Πα νε πι στη µι α κής ή άλ λης ι σό τι µης Σχο λής 
ε σω τε ρι κού ή ε ξω τε ρι κού χο ρη γεί ται ε πι στη µο νι κό ε πί δο µα εκ πο σο στού 18%
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στο βα σι κό µη νιαί ο µι σθό.  Το ί διο ε πί δο µα, αλ λά σε πο σο στό 13% χο ρη γεί ται και
στους πτυ χιού χους του Τµή µα τος Λο γι στών Α νω τέ ρων Σχο λών Στε λε χών Ε πι χει -
ρή σε ων, ΚΑ ΤΕΕ - ΤΕΙ (146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).

4. Προϊ στά µε νος Λο γι στη ρί ου ε πι χει ρή σε ως, ο ο ποί ος έ χει την ευ θύ νη του λο γι στι -
κού συ στή µα τος ο λο κλή ρου της ε πι χεί ρη σης, που α πα σχο λεί τρεις λο γι στές ή
βοη θούς λο γι στές και πά νω συ µπε ρι λαµ βα νο µέ νου και του προϊ στα µέ νου, δι και -
ού ται προ σαύ ξη ση εκ πο σο στού 10% υ πο λο γι ζο µέ νου ε πί των βα σι κών µη νιαί ων
µι σθών της α πό φα σης αυ τής (146/84  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).

5. Χο ρη γεί ται ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας εκ πο σο στού 15% στους ερ γα ζό µε -
νους που υ πά γο νται στην α πό φα ση αυ τή και χει ρί ζο νται λο γι στι κές µη χα νές
(146/84  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).

6. Oι εκ των λο γι στών και βοη θών λο γι στών α πα σχο λού µε νοι και σαν τα µί ες
(ει σπρά ξεις, πλη ρω µές χρη µα τι κών πο σών) δι και ού νται ε πι δό µα τος δι α χει ρι στι -
κών λα θών εκ πο σο στού 5% ε πί των βα σι κών µη νιαί ων µι σθών
(146/84  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).

7. Στους ερ γα ζό µε νους  που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή και α πα σχο λού νται σε
νο σο κο µεί α, νο ση λευ τι κά ι δρύ µα τα και κλι νι κές εν γέ νει χο ρη γεί ται ει δι κό νο σο -
κο µει α κό ε πί δο µα εκ πο σο στού 20%, υ πο λο γι ζό µε νο ε πί των βα σι κών µι σθών
(146/84  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).

8. Σε ό λους τους ερ γα ζό µε νους που α πα σχο λού νται σε Νο σο κο µεί α ή Κλι νι κές Λοι -
µω δών Νό σων, φυ µα τι ο λο γι κές, σα να τό ρια, νευ ρο ψυ χι α τρι κές, κέ ντρα ψυ χι κής
υ γι ει νής (ψυ χο λο γι κά κέ ντρα, συµ βου λευ τι κούς ψυ χο λο γι κούς σταθ µούς κ.λπ.),
α ντι καρ κι νι κά, νο σο κο µεί α και Ιν στι τού τα ή Τµή µα τα αυ τών χο ρη γεί ται ει δι κό
ε πί δο µα εκ πο σο στού 10% υ πο λο γι ζό µε νο ε πί των πιο πά νω βα σι κών µι σθών
(Δ∆Α 56/1997).

9. Το επίδοµα ισολογισµού που προβλέπεται από τις προηγούµενες ρυθµίσεις
από 1.1.2009 ορίζεται σε ποσοστό 80% και υπολογίζεται στο σύνολο των
νοµίµων αποδοχών που δικαιούται ο µισθωτός (Δ∆Α 45/2009).

Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών
της οικείας επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, εφόσον είτε α) ο αριθµός των
λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο
υπερβαίνει τα τρία (3) άτοµα, είτε β) ο συνολικός αριθµός των λογιστών και
βοηθών λογιστών που απασχολούνται  στο κεντρικό λογιστήριο τα χωριστά
τµήµατα εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήµατος, στα υποκαταστήµατα,
πρατήρια κ.λπ. υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτοµα (Δ∆Α 45/2009).

10.Ό λα τα ε πι δό µα τα που χο ρη γού νται στους υ πα γο µέ νους στην πα ρού σα µι σθω -
τούς, µε ε ξαί ρε ση, το ε πί δο µα ι σο λο γι σµού, για το  ο ποί ο ι σχύ ουν ό σα α να φέ ρο -
νται στην προη γού µε νη πα ρά γρα φο, υ πο λο γί ζο νται ε πί των νο µί µων βα σι κών
τους µι σθών, ό πως αυ τοί δι α µορ φώ νο νται κά θε φο ρά (146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θην ών,
ΣΣΕ 17.7.1997, Δ∆Α 56/1997).
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Ζ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Ά δει α γά µου
Στους ερ γα ζο µέ νους που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή χο ρη γεί ται σε πε ρί πτω ση
γά µου ά δει α µε α πο δο χές έ ξι (6) η µε ρών.
Η ά δει α αυ τή εί ναι ά σχε τη και δεν συµ ψη φί ζε ται µε την προ βλε πό µε νη ά πό τον
Α.Ν. 539/45 (146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).

2. Ά δει α γέν νη σης παι διού
Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης παι διού ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο (2) η µέ ρες ά δει α µε
α πο δο χές (24&25/2000 Δ∆Α).

3. Στους λο γι στές και βοη θούς λο γι στές, που α πα σχο λού νται σε ε πι χει ρή σεις κλπ.
που στο προ σω πι κό έ χει κα θι ε ρω θεί µε ΣΣΕ ή Δ∆Α ή ο ποι α δή πο τε ρύθ µι ση 5νθή -
µε ρη ε βδο µα διαί α ερ γα σία ι σχύ ει και γι’αυ τούς το πεν θή µε ρο µε τις ί δι ες 
προ ϋ πο θέ σεις (146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).
Συ µπλη ρώ νε ται η παρ. 21 της α ριθ. 146/84 α πο φά σε ως του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών ως
ε ξής: ε πι χει ρή σεις, εκ µε ταλ λεύ σεις, κ.λπ. στις ο ποί ες το σύ νο λο των λο γι στών
και βοη θών λο γι στών που α πα σχο λού νται στο κε ντρι κό λο γι στή ριο τα χω ρι στά
τµή µα τα αυ τού ε ντός ή ε κτός  του κε ντρι κού κα τα στή µα τος, στα υ πο κα τα στή µα -
τα, πρα τή ρια κλπ. εί ναι εί κο σι (20) ή πε ρισ σό τε ρα ά το µα ι σχύ ει πεν θή µε ρη 
ε βδο µά δα ερ γα σί ας σα ρά ντα (40) ω ρών. Oι η µέ ρες ε βδο µα διαί ας α να παύ σε ως
των ερ γα ζο µέ νων ρυθ µί ζο νται α νά λο γα µε το εί δος της ε πιχ/σε ως σύµ φω να µε
την α ριθ. 25/83 α πο φά σε ως του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (3/87 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).

4. Στους ερ γα ζό µε νους που α πα σχο λού νται σε Νο ση λευ τι κά Ι δρύ µα τα, Κλι νι κές και
Νο σο κο µεί α, χο ρη γεί ται τρο φή,  µε την προ ϋ πό θε ση ό τι χο ρη γεί ται αυ τή και στο
δι οι κη τι κό προ σω πι κό (146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).

5. Ε τή σια ά δει α 
Oι µι σθω τοί που υ πά γο νται στην πα ρού σα και έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία 10
ε τών στον ί διο ερ γο δό τη ή πρου πη ρε σία 12 ε τών σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη και
µε ο ποι α δή πο τε σχέ ση ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α 30 ερ γα σί µων
η µε ρών, αν ερ γά ζο νται µε ε ξαή µε ρη ε βδο µα διαί α ερ γα σία ή 25 ερ γα σί µων η µε -
ρών αν ερ γά ζο νται µε πεν θή µε ρη ε βδο µα διαί α ερ γα σία (ΣΣΕ 7.6.1999 και
25/2000 Δ∆Α).

6. Με ρι κή α πα σχό λη ση 
Στους ερ γα ζό µε νους που κα λύ πτο νται α πό σχέ ση ερ γα σί ας µε µε ρι κή α πα σχό -
λη ση πα ρέ χο νται:
• δυ να τό τη τες συµ µε το χής στις δρα στη ριό τη τες της ε παγ γελ µα τι κής κα τάρ τι -

σης που ε φαρ µό ζει η ε πι χεί ρη ση κά τω α πό συν θή κες α νά λο γες µε ε κεί νες
που α φο ρούν τους ερ γα ζό µε νους πλή ρους α πα σχό λη σης και α ο ρί στου χρό -
νου.

• οι ί δι ες κοι νω νι κές υ πη ρε σί ες που υ πάρ χουν στη διά θε ση των άλ λων ερ γα ζο -
µέ νων στην ε πι χεί ρη ση.

• ί ση (α να λο γι κή) µε τα χεί ρη ση µε τους ερ γα ζό µε νους µε πλή ρη α πα σχό λη ση
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και σύµ βα ση α ο ρί στου χρό νου, ως προς την ε τή σια ά δει α, τις α πο ζη µιώ σεις,
τα ε πι δό µα τα, τα προ γράµ µα τα πρό σθε της κοι νω νι κής α σφά λει ας.
(ΣΣΕ 5.7.1993)

7. Ά δει α µη τρό τη τας
Χο ρη γεί ται µία ε πι πλέ ον ε βδο µά δα α δεί ας στις ερ γα ζό µε νες µε τά  τον το κε τό
(ά δει α λο χεί ας). Η συ νο λι κή διάρ κει α της α δεί ας µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δέ κα 
ε πτά (17) ε βδο µά δες. O κτώ (8) ε βδο µά δες θα χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι κά πριν 
α πό την πι θα νή η µε ρο µη νία το κε τού και οι υ πό λοι πες εν νέα (9) µε τά τον το κε τό.
Σε πε ρί πτω ση που ο το κε τός πραγ µα το ποι η θεί σε χρό νο προ γε νέ στε ρο α πό αυ -
τόν που εί χε αρ χι κά πι θα νο λο γη θεί, το υ πό λοι πο της α δεί ας θα χο ρη γεί ται υ πο χρε -
ω τι κά µε τά τον το κε τό, ώ στε να ε ξα σφα λί ζε ται χρό νος συ νο λι κής α δεί ας δε κα ε πτά
(17) ε βδο µά δων. O χρό νος αυ τής της ά δει ας α µεί βε ται σύµ φω να µε τις προ βλε -
πό µε νες για το θέ µα αυ τό δι α τά ξεις (ΣΣΕ 5.7.1993 , 24/2000 και 25/2000 Δ∆Α).

8. Ά δει α φρο ντί δας παι διών
Oι µη τέ ρες ερ γα ζό µε νες δι και ού νται για το θη λα σµό και τις αυ ξη µέ νες φρο ντί -
δες που α παι τού νται για την α να τρο φή του παι διού ε πί χρο νι κό διά στη µα δύο 
ε τών α πό τον το κε τό εί τε να δι α κό πτουν την ερ γα σία τους για µία ώ ρα κά θε µέ -
ρα, εί τε να προ σέρ χο νται αρ γό τε ρα, εί τε να α πο χω ρούν νω ρί τε ρα κα τά µία ώ ρα
κά θε µέ ρα. Ύ στε ρα α πό συµ φω νία των µε ρών η µεί ω ση του χρό νου ερ γα σί ας
µπο ρεί να ο ρί ζε ται σε δύο ώ ρες ε πί έ να χρό νο µε τά τον το κε τό.
Την ά δει α α που σί ας για λό γους φρο ντί δας του παι διού, µπο ρεί ε ναλ λα κτι κά να
ζη τή σει ο άν δρας ε φό σον δεν κά νει χρή ση αυ τής η ερ γα ζό µε νη µη τέ ρα.  Στις πε -
ρι πτώ σεις αυ τές θα πρέ πει ο άν δρας να προ σκο µί σει στην ε πι χεί ρη ση που α πα -
σχο λεί ται βε βαί ω ση α πό τον ερ γο δό τη της  συ ζύ γου ό τι η ί δια δεν λαµ βά νει την
ά δει α θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών.  
Το µει ω µέ νο ω ρά ριο για την φρο ντί δα του παι διού θε ω ρεί ται και α µεί βε ται ως
χρό νος ερ γα σί ας (ΣΣΕ 5.7.1993).
Μειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου
Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους
1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας
λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό (ΣΣΕ 26.7.2004 και Δ∆Α 62/2004).
Εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του
παιδιού
Το µειωµένο ωράριο (“άδεια”) θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9
της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η
εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη
ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία
δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και
χορηγείται εφ’ άπαξ ή τµηµατικά (ΣΣΕ 26.7.2004 και Δ∆Α 62/2004).

9. Ά δει α φρο ντί δας υι ο θε τη µέ νων παι διών
Το δι καί ω µα δι α κο πής της ερ γα σί ας ή κα θυ στε ρη µέ νης προ σέ λευ σης ή πρό ω -
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ρης α πο χώ ρη σης της µη τέ ρας και ε ναλ λα κτι κά του πα τέ ρα για τη φρο ντί δα των
παι διών έ χουν και οι θε τοί γο νείς των παι διών η λι κί ας έ ως έ ξι ε τών
(24/2000 Δ∆Α  και 25/2000 Δ∆Α).

10.Ά δει α για α σθέ νει α ε ξαρ τώ µε νων µε λών
Η ά δει α του άρ θρου 7 του Ν.1483/84 σε πε ρί πτω ση α σθέ νει ας ε ξαρ τώ µε νων παι -
διών κα θο ρί ζε ται σε 12 ερ γά σι µες η µέ ρες κατ’ έ τος ε φό σον ο ερ γα ζό µε νος/η
έ χει τρία παι διά και πά νω (24/2000 Δ∆Α και 25/2000 Δ∆Α).

11.Γο νέ ας ερ γα ζό µε νος σε ε πι χεί ρη ση ή εκ µε τάλ λευ ση που α πα σχο λεί του λά χι στον
πε νή ντα (50) ά το µα, ε άν : 
α) έ χει συ µπλη ρώ σει έ να (1) χρό νο ερ γα σί ας στον ί διο ερ γο δό τη και 
β) ο άλ λος γο νέ ας ερ γά ζε ται έ ξω α πό την κα τοι κία τους, δι και ού ται να λά βει

γο νι κή  ά δει α α να τρο φής του παι διού, µε τά τη λή ξη της ά δει ας µη τρό τη τας
µέ χρις ό του το παι δί συ µπλη ρώ σει η λι κία τριών (3) ε τών. 
Η ά δει α αυ τή εί ναι χω ρίς α πο δο χές, η διάρ κειά της µπο ρεί να φθά σει έ ως τρι -
σή µι συ (3,5) µή νες για κά θε γο νέα και δί νε ται α πό τον ερ γο δό τη µε βά ση τη
σει ρά προ τε ραι ό τη τας των αι τή σε ων των εν δι α φε ρο µέ νων δι κα ού χων, µέ χρι
να κα λυ φθεί πο σο στό 8% του συ νό λου των α πα σχο λου µέ νων στην ε πι χεί ρη -
ση για κά θε η µε ρο λο γι α κό έ τος.  Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις των 
πα ρα γρά φων 2 έ ως 5 του άρ θρου 5 του Ν. 1483/1984 (ΣΣΕ 5.7.1993).

12.Προϋπηρεσία
Σαν προϋπη ρε σία των λο γι στών λο γί ζε ται η σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη, φυ σι κό ή
νο µι κό πρό σω πο ή και σε λο γι στι κό γρα φεί ο, ά σκη ση του  ε παγ γέλ µα τος (λο γι στού
και βοη θού λο γι στού, ως ε νιαί ο λο γι ζό µε νο).  Για βοη θούς λο γι στές προ σµε τρεί ται
κά θε προ ϋ πη ρε σία που έ χει δι α νυ θεί σε συ να φή και ο µό τι µα κα θή κο ντα. 
Προ ϋ πη ρε σία βοη θού λο γι στού και υ παλ λή λου γρα φεί ου, που έ χει προ σµε τρη -
θεί για τον υ πο λο γι σµό του µι σθού του βοη θού λο γι στού, θα προ σµε τρεί ται και
για τον υ πο λο γι σµό του µι σθού του λο γι στού, ε άν ο µι σθω τός α πο κτή σει την 
ι διό τη τα του λο γι στού.  Η προ ϋ πη ρε σία των νε ο προ σλαµ βα νο µέ νων ερ γα ζο µέ -
νων α πο δει κνύ ε ται µε υ πεύ θυ νη δή λω σή τους, κα τα τι θε µέ νη κα τά την πρό σλη ψή
τους στον ερ γο δό τη, συ νο δευ ο µέ νη δε ε ντός τρι µή νου προ θε σµί ας α πο της προ -
σλή ψε ως, α πό τα α πα ραί τη τα πι στο ποι η τι κά των ερ γο δο τών στους ο ποί ους ερ -
γά σθη καν ή κα τά πε ρί πτω ση του αρ µο δί ου οι κο νο µι κού ε φό ρου.
Σε ε µπό θε σµη, δη λα δή ε ντός τρι µή νου, α πό της πρό σλη ψης και δή λω σης προ -
σα γω γή του πι στο ποι η τι κού η προ ϋ πη ρε σία λο γί ζε ται α πο δει χθεί σα α πό της
πρό σλη ψης και δή λω σης. 
Ε άν µε τα πι στο ποι η τι κά α πο δει κνύ ε ται υ πη ρε σία µε γα λύ τε ρη της δη λω θεί σης ή
υ πο βλη θούν πι στο ποι η τι κά προ ΰ πη ρε σί ας χω ρίς να έ χει κα τα τε θεί σχε τι κή δή λω -
ση κα τά την πρό σλη ψη, το δι καί ω µα για την α πό λη ψη του βά σει της προ ϋ πη ρε -
σί ας αυ τής υ ψη λό τε ρου µι σθού γεν νά ται α πό της κα τα θέ σε ως των πι στο ποι η τι -
κών  αυ τών.
Η προ ϋ πη ρε σία των ή δη υ πη ρε τού ντων ερ γα ζο µέ νων, �φό σον µέ χρι σή µε ρα δεν
έ χουν υ πο βά λει σχε τι κά πι στο ποι η τι κά, α πο δει κνύ ε ται µε δη λώ σεις συ νο δευ ό µε -
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νες ε ντός τρι µή νου α πό της δη µο σί ευ σης της α πό φα σης αυ τής µε τα α πα ραί τη -
τα πι στο ποι η τι κά, ε φαρ µο ζο µέ νων κα τά τα λοι πά α να λό γως των πιο πά νω δι α τά -
ξε ων.
Τα πι στο ποι η τι κά προ ϋ πη ρε σί ας, ό ταν λυ θεί η ερ γα σι α κή σχέ ση, ε πι στρέ φο νται
α πό τον ερ γο δό τη στον ερ γα ζό µε νο (Δ∆Α 146/1984).

13.Ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις
Αυ ξά νε ται σε 30 η µέ ρες η ά δει α της παρ. 1 άρ θρο 2 του Ν. 1346/1993 για συµ -
µε το χή σε ε ξε τά σεις των ερ γα ζο µέ νων µα θη τών ή σπου δα στών ή φοι τη τών εκ -
παι δευ τι κών µο νά δων ο ποι ου δή πο τε τύ που και ο ποι ασ δή πο τε βαθ µί δας του Δ∆η -
µο σί ου ή ε πο πτευ ο µέ νων α πό το Δ∆η µό σιο µε ο ποι ο δή πο τε τρό πο, οι ο ποί οι δεν
έ χουν συ µπλη ρώ σει το 28ο έ τος της η λι κί ας τους.  Η ά δει α αυ τή χο ρη γεί ται σε
συ νε χείς η µέ ρες ή τµη µα τι κά (Δ∆Α 42/1996). 
Η ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις κα τά την παρ. 1 του άρ θρου 2 του
Ν. 1346/83, ό πως έ χει δι α µορ φω θεί µε το άρ θρο 7 της ΕΓ ΣΣΕ της 10.4.1996 και
το άρ θρο 4 της α πό 42/1996 Δ∆Α Λο γι στών και Βοη θών Λο γι στών  της ΠOΛ, χο ρη -
γεί ται ε πί σης και στους ερ γα ζό µε νους και τις ερ γα ζό µε νες που έ χουν υ περ βεί το
28ο έ τος της η λι κί ας, αλ λά µό νο για την προ βλε πό µε νη διάρ κει α σπου δών, που
κά θε φο ρά πα ρα κο λου θεί ο ερ γα ζό µε νος, προ σαυ ξη µέ νη κα τά δύο έ τη,  α νε ξάρ -
τη τα αν οι σπου δές δι α νύ θη καν συ νε χώς ή δι α κε κοµ µέ να (ΣΣΕ 15.9.1998).

14.Τα συµ βαλ λό µε να στην πα ρού σα µέ ρη συµ φω νούν ό πως συ γκρο τή σουν Ε πι τρο -
πή Κω δι κο ποί η σης των δι α τά ξε ων των ΣΣΕ και Δ∆Α των προη γου µέ νων ε τών που
ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν και σή µε ρα για τη ρύθ µι ση αυ τή, ό πως δι α µορ φώ νο -
νται µε την πα ρού σα, προ κει µέ νου το κω δι κο ποι η µέ νο κεί µε νο που θα προ κύ ψει
να α πο τε λέ σει το πε ρι ε χό µε νο της µελ λού σης να υ πο γρα φεί κα τά το ε πό µε νο
έ τος ο µοί ας ΣΣΕ (ΣΣΕ 7.6.1999).

15.Δ∆ι α τή ρη ση ευ νοϊ κό τε ρων ρυθ µί σε ων
Κα τά τα λοι πά ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν ό λοι οι όροι της Δ∆Α 54/2008 και των
προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων εφ’ όσον δεν τροποποιούνται µε την
παρούσα.
Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή
ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν 
(Δ∆Α 45/2009).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ
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