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Φυ λά κων - Νυ κτο φυ λά κων
& Θυ ρω ρών Δ∆η µο σί ου,

ΝΠΔ∆Δ∆ & OΤΑ
ό λης της χώρας
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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΦY ΛΑ ΚΩΩΝ-ΝY ΚΤO ΦY ΛΑ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΘY ΡΩΩ ΡΩΩΝ 

Δ∆Η ΜO ΣΙ OY-ΝΠΔ∆Δ∆ ΚΑΙ O ΤΑ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 

1. Η Δ∆Α 19/1973 που δη µο σι εύ θη κε στο ΦΕΚ 11 τΒ 1974
2. Η Δ∆Α 18/1975 που δη µο σι εύ θη κε στο ΦΕΚ 1275 τΒ 1975 
3. Η Δ∆Α 33/1976 που δη µο σι εύ θη κε στο ΦΕΚ  94 τΒ 1976
4. Η Α πό 19.10.1977 ΣΣΕ που δη µο σι εύ θη κε στο ΦΕΚ 112 τΒ 1977
5. Η α πό 1.6.1978 ΣΣΕ που δη µο σι εύ θη κε στο ΦΕΚ 540 τΒ 1979 
6. Η Δ∆Α 53/1979 που δη µο σι εύ θη κε στο ΦΕΚ 1072 τΒ 1979
7. Η Δ∆Α 21/1980 που δη µο σι εύ θη κε στο ΦΕΚ 93 τΒ 1980 
8. Η Δ∆Α 49/1980 που δη µο σι εύ θη κε στο ΦΕΚ 691 τΒ 1980 
9. Η α πό 11.2.1981 ΣΣΕ που δη µο σι εύ θη κε στο ΦΕΚ 131 τΒ 1981

10. Η Δ∆Α 104/1981 που δη µο σι εύ θη κε στο ΦΕΚ 669 ΤΒ1981 (ερ µη νευ τι κή της α πό
11.2.81 ΣΣΕ) 

11. Η α πό 13.4.1982 ΣΣΕ που δη µο σι εύ θη κε στο ΦΕΚ 220 τΒ 1982
12. Η α πό 24.10.1984 ΣΣΕ που δη µο σι εύ θη κε στο ΦΕΚ 807 τΒ 1982
13. Η Δ∆Α 125/1985 που δη µο σι εύ θη κε στο ΦΕΚ 25 τΒ 1986
14. Η Δ∆Α 6/1989 που κα τα τέ θη κε στο Ει ρη νο δι κεί ο Α θη νών µε αρ. Πρά ξε ως

37/15.3.1989
15. Η Δ∆Α 3/1990 που δη µο σι εύ θη κε στο ΦΕΚ 107 τΒ 1990
16. Η Δ∆Α 4/1991 που κα τα τέ θη κε στο Yπ.Ερ γα σί ας µε αρ. Πρά ξε ως 24/31.1.1991
17. Το άρ θρο 7 του Ν.2019/1992
18. Η α πό 3.5.1993 ΣΣΕ που κα τα τέ θη κε στο Y πουρ γεί ο Ερ γα σί ας µε αρ. Πρά ξε ως

κα τα θέ σε ως 20/4.5.1993
19. H Δ∆Α 4/1994 που κα τα τέ θη κε στο Y πουρ γεί ο Ερ γα σί ας µε α ριθ µό Πρά ξε ως

1/16.1.1995
20. Η α πό 8.12.1997 ΣΣΕ (Π.Κ. 110/10.12.1997)
21. Η α πό 24.11.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. 132/24.11.1998)
22. Η Δ∆Α 43/1999 (Π.Κ. 29/20.7.1999)
23. Η α πό 7.4.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 17/11.4.2000)
24. Η από 14.6.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. 59/21.6.2001)
25. Η από 25.7.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 85/25.7.2002)
26. Η από 15.10.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. 66/15.10.2003)
27. Η Δ∆Α 56/2004 (Π.Κ. 41/26.11.2004)
28. Η από 17.8.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. 91/23.8.2005)
29. Η από 18.10.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. 132/24.10.2006)
30. Η από 12.9.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. 83/14.9.2007)

2



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Φ
Υ

 Λ
Α

 Κ
ΩΩ

Ν
 Δ∆

Η
 Μ

O
 ΣΙ

 O
Y

31. Η από 17.9.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 117/23.9.2008)
32. Η Δ∆Α 11/2010 (Π.Κ. 8/25.5.2010) 

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
Ελ λη νι κό Δ∆η µό σιο

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
Πα νελ λή νι ος Σύν δε σµος Φυ λά κων - Νυ κτο φυ λά κων και Θυ ρω ρών "Η Ε ΝΩΩ ΣΙΣ" 

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στις δι α τά ξεις της πα ρού σας ρύθ µι σης υ πά γο νται οι Αρ χι φύ λα κες, Φύ λα κες, 
Νυ κτο φύ λα κες και Θυ ρω ροί που α πα σχο λού νται µε σχέ ση ερ γα σί ας ι δι ω τι κού δι καί -
ου σε υ πη ρε σί ες του Δ∆η µο σί ου και των  ΝΠΔ∆Δ∆ ό λης της χώ ρας και εί ναι µέ λη του 
πα ρα πά νω Συνδέσµου (Δ∆Α 11/2010).

Δ∆.  KΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY

Α) Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα οι οποίοι είναι κάτοχοι
απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως αυτό ορίζεται από τις
διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ∆. 50/2001 καθορίζονται από 1.1.2008 ως εξής 
(ΣΣΕ 17.9.2008): 

Β) Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα οι οποίοι είναι κάτοχοι
απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπως αυτό ορίζεται από τις
διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ∆. 50/2001 και έχει αποτελέσει προσόν
διορισµού, καθορίζονται ως εξής : 

Έτη υπηρεσίας Βασικός µισθός
σε ευρώ

0 έως 5 517
6 έως 10 529

11 έως 16 534
17 έως 21 539
22 έως 26 557
27 έως 30 619
30 και άνω 630
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Οι ρυθµίσεις της από 12.9.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. 83/14.9.2007), οι οποίες δεν
τροποποιούνται ή καταργούνται µε την παρούσα παραµένουν σε ισχύ 
(ΣΣΕ 17.9.2008).

Γ) Στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς εφαρµόζονται για το έτος 2009 οι
διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α/5.5.2009).
Για τους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου χορηγείται, εκ του
ως άνω ποσού, η αναλογία που αντιστοιχεί στο χρόνο απασχόλησής τους εντός
του έτους 2009.
Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί µε βάση τα ανωτέρω, συµψηφίζονται µε τα
ποσά που χορηγούνται µε την παρούσα ρύθµιση (Δ∆Α 11/2010).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

Πέ ραν  του α νω τέ ρω µη νιαί ου βα σι κού µι σθού, χο ρη γού νται και τα ε ξής τα κτι κά
ε πι δό µα τα κα τά µή να (ΣΣΕ 12.9.2007):
1. Ε πί δο µα τρι ε τιών

Σε πο σο στό 10% για κά θε τρι ε τία υ πη ρε σί ας και µέ χρι συ νο λι κού πο σο στού 60%,
υ πο λο γι ζο µέ νου ε πί του βα σι κού µι σθού της πα ρού σας (ΣΣΕ 12.9.2007).
Για τον προσ δι ο ρι σµό του α νω τέ ρω ε πι δό µα τος, καθώς και του βασικού µισθού
προ σµε τρά ται πλην του χρό νου υ πη ρε σί ας των ως ά νω µι σθω τών και κά θε προϋ -
πη ρε σία αυ τών, σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη, α πο δει κνυ ο µέ νη µε πι στο ποι η τι ι κά
προη γου µέ νων ερ γο δο τών ή σε πε ρί πτω ση έλ λει ψης αυ τών, α πό τα α σφα λι στι -
κά βι βλιά ρια του Ι ΚΑ, συ νο δευ ό µε να µε έ ντυ πη υ πεύ θυ νη δή λω ση του Ν.1599/86.
Δ∆εν υ πο λο γί ζε ται ως χρό νος πρου πη ρε σί ας, ο χρό νος που έ χει προ σµε τρη θεί
για την α πο νο µή σύ ντα ξης α πό ο ποι ο δή πο τε α σφα λι στι κό τα µεί ο 
(ΣΣΕ 12.9.2007).

2. Ε πί δο µα συ ζύ γου
O ρί ζε ται σε 35,22 ευρώ µη νιαί ως που χο ρη γεί ται ανεξαρτήτως εάν ο ή η
σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται (ΣΣΕ 12.9.2007).

3. Ε πί δο µα τέ κνων
Oρίζεται σε 17,61 ευρώ για κάθε τέκνο και µέχρι τριών (3) τέκνων, εφόσον δεν
εργάζονται, ηλικίας των αρρένων µέχρι 18 ετών και των θηλέων ανεξαρτήτως

Έτη υπηρεσίας Βασικός µισθός
σε ευρώ

0 έως 5 556
6 έως 10 567

11 έως 16 572
17 έως 21 577
22 έως 26 594
27 έως 30 654
30 και άνω 715
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ηλικίας εφόσον τυγχάνουν άγαµα.
Η επιδότηση των τέκνων παρατείνεται εφόσον σπουδάζουν σε Ανώτερες και
Ανώτατες Σχολές της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής για τόσα έτη σπουδών όσα
προβλέπονται από τον Oργανισµό κάθε Σχολής, ανεξαρτήτως δε ηλικίας εφόσον
αυτά είναι σωµατικά ή πνευµατικά ανίκανα, βεβαιούµενης της ανικανότητας µε
επίσηµη γνωµοδότηση της οικείας υγειονοµικής επιτροπής (ΣΣΕ 12.9.2007).
Σε περίπτωση θανάτου του ενός εκ των συζύγων, ο επιζών σύζυγος, εφ’ όσον
είναι υπάλληλος και έχει τέκνα για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή της
προσαύξησης της οικογενειακής παροχής, εξακολουθεί να λαµβάνει στο
ακέραιο την παροχή της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, µέχρι τη
συµπλήρωση των προϋποθέσεων για τη διακοπή της προσαύξησης λόγω τέκνων.
Το ίδιο ισχύει και προκειµένου περί συζύγων που τελούν σε, διαζευξη ή
διάσταση, καθώς και για άγαµους γονείς (ΣΣΕ 12.9.2007).

4. Ε πί δο µα ε ξο µά λυν σης
Στους υ πα γό µε νους στην πα ρού σα χο ρη γεί ται ε πί δο µα ε ξο µά λυν σης που ο ρί ζε -
ται στα 118 ευρώ µη νιαί ως, και για ό σους έ χουν πέ ραν των 18 ε τών υ πη ρε σία σε
127 ευρώ µη νιαί ως (ΣΣΕ 12.9.2007).

5. Ει δι κό ε πί δο µα 
Σε ό σους έχουν χα ρα κτη ρι στεί  α πό την υ πη ρε σία τους ως αρ χι φύ λα κες ή ε πό -
πτες µέ χρι 31.12.1997 και ε λάµ βα ναν προ σαύ ξη ση 10% ε πί των προϊ σχυό ντων
βα σι κών τους µι σθών, σύµ φω να µε τη διά τα ξη της παρ. 4 της α πό 11.2.1981 ΣΣΕ,
η ο ποί α έχει καταργηθεί µε την 17/11.4.2000 ΣΣΕ από 1.1.1998, χορηγείται ειδικό
επίδοµα 40 ευρώ κατά µήνα 
Το ε πί δο µα αυ τό χο ρη γεί ται και σε ό σους χα ρα κτη ρίζονται α πό την Y πη ρε σία
τους, µε βά ση τις οι κεί ες ορ γα νι κές τους δι α τά ξεις, ως Αρ χι φύ λα κες ή Ε πό πτες
(ΣΣΕ 12.9.2007).

6. Επίδοµα επικίνδυνης εργασίας 
Στους υ πα γο µέ νους στην παρούσα χο ρη γεί ται µη νιαί ο ε πί δο µα ε πι κιν δύ νου 
ερ γα σί ας 56 ευρώ (ΣΣΕ 12.9.2007).

7. Πριµ παραγωγικότητας
Ορίζεται, για τους υπαγόµενους στην παρ. Α’ του άρθρου 2 της παρούσας στο
ύψος των 102,71 ευρώ µηνιαίως και για τους υπαγόµενους στην παρ. Β’ του
άρθρου 2 της παρούσας στο ύψος των 129,00 ευρώ.
Κριτήρια για τη χορήγηση του ανωτέρω πριµ παραγωγικότητας είναι η ποιοτική
και η ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου, η µη αξιολόγησή του µε δυσµενή
βαθµό, καθώς και ο βαθµός του ενδιαφέροντός του, για την ταχύτερη και
αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε περίπτωση που δεν
πληρούνται οι τεθείσες προϋποθέσεις, γίνεται καταρχήν περιορισµός του πριµ
στο ήµισυ επί δίµηνο και, εφόσον οι λόγοι περικοπής του εξακολουθούν να
υφίστανται και µετά την παρέλευση διµήνου, διακόπτεται η καταβολή του επί ένα
ακόµη δίµηνο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αποφαίνεται το οικείο υπηρεσιακό
συµβούλιο, µε αιτιολογηµένη απόφαση.
Το πριµ παραγωγικότητας περικόπτεται σε κάθε περίπτωση αποχής του
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υπαλλήλου από τα καθήκοντά του, καθώς και σε περίπτωση θέση του υπαλλήλου
σε αργία ή διαθεσιµότητα για οποιονδήποτε λόγο. Το πριµ  παραγωγικότητας
εξακολουθεί να χορηγείται και κατά το διάστηµα που οι υπάλληλοι τελούν στις
ακόλουθες άδειες: κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές των άρθρων 58,59 και 60
του Ν. 2683/1999, διευκόλυνσης υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις,
µητρότητας και ανατροφής παιδιού, σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι
(6) ηµέρες κατ’ έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δηµόσια νοσοκοµεία,
Κέντρα Υγείας του Δ∆ηµοσίου, πανεπιστηµιακές κλινικές, νοσηλευτικούς
σχηµατισµούς του ΙΚΑ και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε
αυτές, η οποία αποδεικνύεται µε σχετικά παραστατικά στοιχεία (εξαγωγή,
εξιτήριο κ.λπ.).
Στους εργαζόµενους της παρούσας που τυχόν δικαιούνται πριµ
παραγωγικότητας και από άλλες διατάξεις, πλην της ανωτέρω ρύθµισης,
καταβάλλεται το ένα εκ των δύο, µετά από επιλογή του εργαζοµένου µε
υπεύθυνη δήλωση προς την υπηρεσία του, η οποία θα υποβληθεί εντός µηνός
από την υπογραφή της παρούσας. Δ∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση µη υποβολής
της κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενης δήλωσης θα καταβάλλεται το πριµ
παραγωγικότητας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου 
(ΣΣΕ 12.9.2007).
Ποσά που καταβάλλοντα µέχρι 31.12.2005 µε τη µορφή πριµ παραγωγικότητας
ή επιδόµατος ευθύνης ή µε οποιαδήποτε άλλη συναφή µορφή στους
εργαζόµενους της παρούσας, από 1.1.2006 αντικαθίστανται µε τα ανωτέρω και
δεν καταβάλλονται (ΣΣΕ 18.10.2006).

8. Προσωπική διαφορά
Η προσωπική διαφορά του άρθρου 3 της από 17.8.2005 ΣΣΕ 
(Π.Κ. 91/23.8.2005), από 1.1.2006 καταβάλλεται µόνο στους εργαζόµενους µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπάγονται στην
παρούσα. Στους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου που υπάγονται στην παρούσα, οι οποίοι απασχολούνται κατά την
ηµεροµηνία υπογραφής της, η ανωτέρω προσωπική διαφορά δύναται να
καταβάλλεται µόνο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ατοµικής σύµβασης
εργασίας τους. Σε περίπτωση ανανέωσής της, η εν λόγω παροχή περικόπεται
(ΣΣΕ 18.10.2006).
Η ειδική παροχή των 176 ευρώ, η οποία χορηγήθηκε µε το άρθρο 4 της από
25.7.2002 ΣΣΕ (αρ. ΠΚ 85/25.7.2002) και η οποία µετατράπηκε σε προσωπική
διαφορά µε το άρθρο 3 της από 17.8.2005 ΣΣΕ (αρ. ΠΚ 91/23.8.2005), συνεχίζει
να καταβάλλεται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες, προς
αποφυγή περερµηνειών αναφέρονται παρακάτω:
Η ανωτέρω προσωπική διαφορά συµψηφίζεται µε τα ποσά του άρθρου 3 παρ. 6
της παρούσας, ή άλλες οποιασδήποτε παροχές ή αποζηµιώσεις που αθροιστικά
υπερβαίνουν τα 129 ευρώ.
Η κατά τα ως άνω χορηγούµενη προσωπική διαφορά, δεν καταβάλλεται για όσο
διάστηµα οι υπάλληλοι τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών και σε κάθε άλλη ειδική
άδεια, πλην των θεσµοθετηµένων αδειών (κανονικές, εκπαιδευτικές, κύησης και
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λοχείας κ.λπ.), σε διαθεσιµότητα ή αργία και σε αναρρωτική άδεια, πλην αυτής
που χορηγείται από τα Δ∆ηµόσια Νοσοκοµεία, τα Κέντρα Υγείας του Δ∆ηµοσίου,
τις Πανεπιστηµιακές Κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, που
αποδεικνύεται από σχετικά παραστατικά (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.)
Η προσωπική διαφορά δεν περικόπτεται για όσο χρονικό διάστηµα οι υπάλληλοι
απουσιάζουν λόγω συνδικαλιστικών υποχρεώσεων ή λόγω άσκησης
καθηκόντων Προέδρων, Δ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών Συµβουλίων ή Προέδρων
Επιτροπών Νοµαρχιακών Συµβουλίων.
Η κατά τα ως άνω χορηγούµενη προσωπική διαφορά µειώνεται από
οποιαδήποτε µελλοντική χορήγηση νέου επιδόµατος, παροχής ή αποζηµίωσης
ή από αύξηση των πριµ παραγωγικότητας του άρθρου 3 της παρούσας.
Μετά την 1.1.2005 δεν καταβάλλετται σωρρευτικά η ως άνω προσωπική
διαφορά µαζί µε οποιαδήποτε πρόσθετη µισθολογική παροχή που
συµψηφίζονταν µε αυτή.
Η ανωτέρω προσωπική διαφορά από 1.1.2005 καταβάλλεται και στους
υπαγοµένους στο άρθρο 1 της παρούσας,  οι οποίοι διορίστηκαν ή
µετατάχθηκαν µετά την 1.1.2005 σε υπηρεσίες του Δ∆ηµοσίου και των ΝΠΔ∆Δ∆
όλης της χώρας και είναι µέλη του παραπάνω Συνδέσµου.
Τέλος, η ανωτέρω προσωπική διαφορά η οποία από 1.1.2006 περικόπηκε στους
εργαζόµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
σύµφωνα µε το άρθρο 4 της από 18.10.2006 ΣΣΕ (αρ. ΠΚ 132/24.10.2006), από
1.1.2007 επαναχορηγείται σε αυτούς µε τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις
(ΣΣΕ 12.9.2007).

ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦO ΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Στους υ πα γο µέ νους στην πα ρού σα µι σθω τούς:
Παροχές σε είδος
α) Χο ρη γεί ται έ να ζεύ γος υ πο δη µά των α νά έ τος και έ να α διά βρο χο α νά τρι ε τία

που α νή κουν κα τά κυ ριό τη τα στον ερ γο δό τη.
β) Χο ρη γεί ται σε πε ρί πτω ση γά µου, ά δει α µετ’  α πο δο χών τριών (3) ερ γα σί µων

η µε ρών, πέ ραν της κα νο νι κής τους ε τή σι ας α δεί ας. 
γ) Η κα τα βο λή των α πο δο χών τους γί νε ται δε δου λευ µέ να την 1η και 16η κά θε

µή να και εφ’  ό σον οι η µε ρο µη νί ες αυ τές συ µπί πτουν µε αρ γί ες, η κα τα βο λή
των  α πο δο χών στους δι και ού χους γί νε ται την προη γού µε νη ερ γά σι µη η µέ ρα.

δ) Στις πε ρι πτώ σεις που πα ρέ χε ται στέ γα ση σε οι κή µα τα, φω τι σµός κ.λπ., αυ τά
δεν πε ρι κό πτο νται ού τε συµ ψη φί ζο νται µε τις α πο δο χές (ΣΣΕ 12.9.2007).

2. Κα τάρ γη ση ό ρων (ΣΣΕ 12.9.2007)
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται κάθε προηγούµενη ΣΣΕ ή
Δ∆Α, καθώς επίσης και η παρ. 3 του άρθρου 4 της αρ. 4/1999 Δ∆ιαιτητικής
Απόφασης (ΣΣΕ 12.9.2007).

3. Δ∆ιατήρηση συλλογικών ρυθµίσεων και όρων εργασίας
α. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 17.9.2008 ΣΣΕ
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και των προηγουµένων οµοίων αυτής συλλογικών ρυθµίσεων.
β. Ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας, από αυτούς που καθορίζει η

παρούσα ή από αυτούς που προβλέπονται από Νόµους, Υπουργικές
Αποφάσεις, Συλλογικές Συµβάσεις, Δ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς
Κανονισµούς Εργασίαςς, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή Ατοµικές Συµβάσεις
Εργασίας κ.λπ., δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

γ. Τυχόν καταβαλλόµενες κατά την 31.12.2008 ανώτερες αποδοχές σε σύγκριση
µε τις αποδοχές της παρούσας ρύθµισης εξακολουθούν να διατηρούνται, για
τους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα, ως προσωπική διαφορά η
οποία µειώνεται από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών µε εξαίρεση
την παροχή, που χορηγείται µε την παρούσα (Δ∆Α 11/2010).
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