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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Ε∆ΡΑ: Πατησίων 89, Αθήνα 10434  � 88 14 922-3  � 88 15 393    
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 517 128 � 517 119 
 

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

4 4 / 1 9 9 8  
 

“ Για τους  όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων 
 που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας “ 

 
 
1. Με την Α.Π. 047/22.7.98 αίτησή της η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος 

(ΟΥΙΕ) νόµιµα εκπροσωπούµενη ζήτησε από τον Οργανισµό Μεσολάβησης και 

∆ιαιτησίας την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας επειδή οι απευθείας διαπραγµατεύσεις µε 

την εργοδοτική πλευρά και συγκεκριµένα οι εξής οργανώσεις εργοδοτών: 

1. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, 2. Σύνδεσµος Α.Ε και Ε.Π.Ε., 3. Σύνδεσµος Εταιρειών Πληροφορικής 

Ελλάδος, 4. Ένωση ∆ιαφηµιστικών Εταιρειών Ελλάδος, 5. Σύνδεσµος  ∆ιεθνών 

∆ιαµεταφορέων Ελλάδος,  6. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εθνικών ∆ιαµεταφορέων, 

7.Σύνδεσµος Ελληνικών Επιχειρήσεων COURIER, 8. Ελληνικός Σύνδεσµος 

Εταιρειών Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 9. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 10. Σύλλογος Ιδιοκτητών Παιδικών 

Σταθµών ΑΠΠ, 11. Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών, 12. Σύνδεσµος 

Εταιρειών Καθαρισµού,   13. Σύλλογος Εταιρειών ∆ηµοσκόπησης και Έρευνας 

Αγοράς (ΣΕ∆ΕΑ), δεν κατέληξαν σε συλλογική σύµβαση εργασίας για τη ρύθµιση των 

όρων αµοιβής και  εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων που απασχολούνται στις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας, κατά τη διαδικασία της µεσολάβησης 

που είχε κινήσει η εργατική πλευρά µε την ΑΠ 52/20.2.1998 αίτησή της. 

 

2. Την 28.7.98 η Ντότσικα Μαρία αναδείχθηκα ως διαιτητής µε κοινή συµφωνία σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν: 1876/90 και του κανονισµούς του Ο.ΜΕ.∆. 

3. Την 28.7.98 ανέλαβα τα καθήκοντά µου και έπειτα από συννενόηση µε την εργατική και 

εργοδοτική πλευρά και έγγραφες προς αυτούς προσκλήσεις πραγµατοποιήθηκε µία (1) 

κοινή συνάντηση την  30.7.1998.  
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4. Στη συνάντηση αυτή έλαβαν µέρος µε τους νόµιµους εκπροσώπους τους, η εργατική 

πλευρά (ΟΙΥΕ) και εκ µέρους της εργοδοτικής πλευράς η Γενική Συνοµοσπονδία 

Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος και ο Σύνδεσµος ∆ιεθνών ∆ιαµεταφορέων 

Ελλάδος. Οι λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις, αν και εκλήθησαν εγγράφως µε την αριθ. 

πρωτ. 1370/28.7.1998 πρόσκλησή µου, δεν έλαβαν µέρος στη διαδικασία των 

διαπραγµατεύσεων κατά το στάδιο της διαιτησίας.  Ειδικότερα επισηµαίνονται τα 

ακόλουθα: 

Κατά τη διαδικασία της µεσολάβησης έλαβαν µέρος η ΟΙΥΕ και όλες οι εργοδοτικές 

οργανώσεις που εκλήθησαν από την εργατική πλευρά στη διαδικασία της διαιτησίας, 

περιλαµβανοµένου και του Συνδέσµου Εταιρειών Συµβούλων Μάνατζµεντ (ΣΕΣΜΑ). 

Κατά τη διαδικασία της διαιτησίας η εργατική πλευρά µε έγγραφό της, της 28/7/1998, 

περιόρισε την έκταση εφαρµογής της επιδιωκόµενης συλλογικής ρύθµισης µε απόσυρση 

της αίτησης της ως προς τον Σύνδεσµο Εταιρειών Συµβούλων Μάνατζµεντ  (ΣΕΣΜΑ)  και 

ο οποίος για την αιτία αυτή δεν έλαβε µέρος στη διαδικασία ανάδειξης διαιτητή, αν και 

είχε ορίσει νόµιµο εκπρόσωπο µε το αριθ. πρωτ. 1368/28.7.1998 έγγραφό του.  

5. Tα θέµατα που τέθηκαν σε διαπραγµάτευση, είναι αυτά που αναφέρονται στην πρόταση 

της µεσολάβησης µε αριθ. πρωτ. 1113/1.7.1998 και ειδικότερα : 

• Αναπροσαρµογή των αποδοχών των εργαζοµένων  για χρονικό διάστηµα ενός(1) 

έτους(1998), σε ποσοστό 2,5%  και 2,5% για το πρώτο και δεύτερο εξάµηνο του 1998. 

• Καθορισµός επιδόµατος παιδιού για το δεύτερο παιδί για τις ειδικότητες που δεν 

προβλέπεται σχετικό επίδοµα. 

• Επίδοµα  ξένης γλώσσας για κάθε ξένη γλώσσα. 

• Επίδοµα επικίνδυνης εργασίας για όσους χρησιµοποιούν δίκυκλο. 

• Καθορισµός βασικού µισθού για τους διανοµείς που χρησιµοποιούν δίκυκλο. 

• Μισθολογική αναβάθµιση των βοηθών λογιστών µετά τη συµπλήρωση 17 ετών 

προυπηρεσίας και ένταξη τους στο 16ο -17ο µισθολογικό κλιµάκιο των λογιστών. 

Οι απόψεις των µερών κατά τις διαπραγµατεύσεις στο στάδιο της διαιτησίας,  

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

 Η εργατική πλευρά πρότεινε : 

Η διαιτητική απόφαση πέραν των νέων ρυθµίσεων που περιέχει η πρόταση µεσολάβησης 

να διατυπώσει κωδικοποιηµένους όλους τους ισχύοντες όρους των κλαδικών συλλογικών 

ρυθµίσεων µε αξιοποίηση της κωδικοποίησης του Ο.ΜΕ.∆  (τόµος Α΄,1996 
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Κωδικοποίηση ∆ιατάξεων Συλλογικών Ρυθµίσεων σελ. 471) και την κωδικοποίηση της 

ίδιας της ΟΙΥΕ.      

Η εργοδοτική πλευρά πρότεινε αύξηση των αποδοχών των εργαζοµένων σε ποσοστό 

εφάµιλλο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 1998 - 1999, γι΄αυτό και δεν αποδέχεται την πρόταση µεσολάβησης 

επειδή υπερβαίνει την ΕΓΣΣΕ κατά 0,5%. Εκτιµά όµως, ότι η θέσπιση των επιδοµάτων  και οι 

µισθολογικές τακτοποιήσεις των ειδικοτήτων  που περιέλαβε η πρόταση είναι εύλογες. Τέλος, 

ως προς την κωδικοποίηση των ισχυουσών συλλογικών ρυθµίσεων δηλώνει, ότι δεν είναι 

αποδεκτό αυτή να πραγµατοποιηθεί µε διαιτητική απόφαση στην παρούσα φάση, λόγω του 

πλήθους των ρυθµίσεων και του περιορισµένου χρόνου για την έκδοση της διαιτητικής 

απόφασης. 

Για την κωδικοποίηση προτείνει, ότι θα πρέπει να τεθεί όρος, ότι σε περίπτωση 

αµφισβήτησης θα υπερισχύουν οι ειδικοί όροι που περιέχονται στις κωδικοποιηθείσες 

συλλογικές ρυθµίσεις.        

6. Παρά το θετικό κλίµα των διαπραγµατεύσεων, δεν επετεύχθη πλήρης σύγκλιση απόψεων 

και εποµένως συντρέχει λόγος ρύθµισης της συλλογικής διαφοράς µε έκδοση διαιτητικής 

απόφασης που εξοµοιώνεται µε συλλογική σύµβαση εργασίας κατά την έννοια της παρ. 3 

του άρθρου 16 του Ν. 1876/90.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω,  
αφού έλαβα υπόψη µου: 

1. Την πρόσκληση καταγγελία (3.2.98) της εργατικής πλευράς για διαπραγµάτευση 

συλλογικής σύµβασης εργασίας του έτους 1998 για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους που 

απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας και τα θέµατα που 

αναφέρονται σ΄αυτήν. 

2. Την µε Α.Π. 52/20.2.98 αίτηση για παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης. 

3. Την αριθ. πρωτ. 1113/1998 πρόταση µεσολάβησης και την αριθ. πρωτ. 1169/1998 σχετική 

διόρθωσή της. 

4. Την αριθ. πρωτ. 1177/1998 δήλωση της εργατικής πλευράς για αποδοχή της πρότασης 

µεσολάβησης. 

5. Την αριθ. πρωτ. 1113/11.7.1998 έγγραφη γνωστοποίηση του Ο.ΜΕ.∆ προς την εργατική 

και εργοδοτική πλευρά για αποδοχή της πρότασης της µεσολαβητού από την εργατική 

πλευρά και απόρριψή της από την εργοδοτική πλευρά. 
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6. Τις προτάσεις των µερών κατά τη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων στο στάδιο της 

διαιτησίας.    

7. Την µερική σύγκλιση απόψεων µεταξύ των µερών όπως διαµορφώθηκε στην κοινή 

συνάντηση  της 30/7/1998. 

8. Την ανάγκη αναπροσαρµογής των αποδοχών των εργαζοµένων ως εξής: 

• αύξηση από 1.1.1998 2,5%, πλέον του διορθωτικού ποσού 0,2% από 1.1.1998 σύµφωνα µε 

την ∆Α 30/96.  

• αύξηση 2,5% από 1.7.1998.  

• την προσθήκη της διορθωτικής ρήτρας της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 1998 σχετικά µε τη διαφορά του 

πληθωρισµού ∆εκεµβρίου 1997 και ∆εκεµβρίου 1998 µεταξύ 3,5% και 4,5%. 

Η  αύξηση αυτή κρίνεται ως εύλογη έπειτα από συνεκτίµηση: 

α. των ποσοστών αύξησης των αποδοχών των εργαζοµένων E.Γ.Σ.Σ.Ε 1998-1999 (της 

18.5.1998 Π.Κ Υπουργείου Εργασίας 12/19.5.98) σε ποσοστό 2,7%, ήτοι διορθωτικό 

0,2% για το έτος 1997 καταβλητέο από 1.1.98 και επιπλέον 2,5% από 1.1.1998 και 2% 

από 1.7.1998 µε διορθωτική ρήτρα για την αύξηση του πληθωρισµού το 1998 άνω του 

3,5% και ως 4,5%. 

β. την ανάγκη προστασίας των αµοιβών των εργαζοµένων µε βάση την γενική οικονοµική 

συγκυρία στη χώρα (επίπεδα πληθωρισµού 1997-1998-1999) επιπτώσεις της υποτίµησης 

της δραχµής (Μάρτιος 1998) πολιτική σύγκλισης και ένταξης της χώρας στην ΟΝΕ καθώς 

και την πολιτική στήριξης του εισοδήµατος των εργαζοµένων σύµφωνα µε τα πορίσµατα 

του Κοινωνικού ∆ιαλόγου (Νοέµβριος 1997). 

9. Τη σύγκλιση απόψεων των µερών κατά την κοινή συνάντηση της 30.7.1998 στα ακόλουθα 

σηµεία: 

• Καθορισµός επιδόµατος παιδιών ποσοστού 5%  για το τρίτο παιδί και τέταρτο. 

• Επίδοµα ξένης γλώσσας 5% ανεξάρτητα του αριθµού των γλωσσών που γνωρίζει ο 

εργαζόµενος και εφόσον αυτή χρησιµοποείται για την άσκηση των καθηκόντων του. 

• Τη µισθολογική προαγωγή των βοηθών λογιστών. 

• Τη ρύθµιση του µισθολογίου διανοµέων και του επιδόµατος επικίνδυνης εργασίας για τους 

οδηγούς δικύκλου. 

10.Την ανάγκη ρύθµισης του επιδόµατος παιδιού κατά τρόπο κοινωνικά ευαίσθητο στο 

πλαίσιο της συγκλίνουσας  άποψης των µερών.  Για το λόγο αυτό το επίδοµα παιδιού 

ορίζεται σε ποσοστό 5% για το τρίτο παιδί από 1.7.98 και 5% για το τέταρτο παιδί από 

1.1.99 µε τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις σχετικά µε την αρχή της ισότητας των 



 5

φύλων και τα επικρατούντα κοινωνικά ήθη σχετικά µε την οικονοµική στήριξη των γονέων 

προς τα παιδιά τους µέχρι την ενηλικίωσή τους και τη συµπλήρωση των σπουδών. 

11. Την ανάγκη σαφούς µισθολογικής αντιµετώπισης των διανοµέων µε βάση το µισθολόγιο 

των κλητήρων και καθορισµό του επιδόµατος επικίνδυνης εργασίας, σύµφωνα µε τη 

συγκλίνουσα άποψη των µερών, ώστε οι εργαζόµενοι που απασχολούνται κατά πλήρες 

ωράριο ως διανοµείς και χρησιµοποιούν δίκυκλο ως κύριο µέσο µεταφοράς για την 

άσκηση των καθηκόντων τους εντάσσονται στη µισθολογική κατηγορία των κλητήρων και 

λαµβάνουν επίδοµα 10%, και οι κλητήρες που χρησιµοποιούν δίκυκλο λαµβάνουν επίδοµα 

5%, επειδή η χρήση του δικύκλου δεν γίνεται κατά πλήρες ωράριο. 

12. Την ανάγκη καθορισµού χρόνου ενάρξεως των µισθολογικών αναπροσαρµογών µε βάση 

την συµφωνία των µερών και η οποία καλύπτει το οικονοµικό έτος 1998, και µάλιστα από 

1.1.1998 σύµφωνα µε την πρόταση µεσολάβησης. 

Εποµένως, οι αναπροσαρµογές αποδοχών, η µισθολογική ένταξη των διανοµέων, η 

µισθολογική προαγωγή των βοηθών λογιστών και τα νέα επιδόµατα, θα χορηγηθούν από 

1.1.1998 µε τις διακρίσεις που αναφέρονται στα σηµεία 10 και 11 σύµφωνα και µε την 

πρόταση µεσολάβησης. 

Η απόφασή µου έχει ως εξής: 

Αρθρο 1: Πεδίο Εφαρµογής 

1. Στους όρους της απόφασης αυτής υπάγονται οι εργαζόµενοι που απασχολούνται στις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της  χώρας και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες: 

α. Γραµµατείς - Υπάλληλοι γραφείου 

β. Λογιστές - βοηθοί λογιστές 

γ. Βοηθητικό - τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητος-εισπράκτορες- αποθηκάριοι-

κλητήρες-διανοµείς) 

δ. Προσωπικό φύλαξης (φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί). 

ε. Προσωπικό Η/Υ (χειριστές-τριες, προγραµµατιστές-τριες, αναλυτές-τριες, και λοιπές 

ειδικότητες χρήσης, και λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ). 

ζ. Οδηγοί (αυτοκινήτων, φορτηγών, επιβατηγών και άλλης  φύσεως). 

2.  Η απόφαση αυτή ισχύει για όλους τους εργαζόµενους των ανωτέρω ειδικοτήτων που είναι 

µέλη πρωτοβαθµίων σωµατείων και ανήκουν στην Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων  

Ελλάδος (ΟΙΥΕ) και απασχολούνται στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις εργοδοτικές 

οργανώσεις, που δεσµεύονται από την απόφαση.  Η ιδιότητα του µέλους πρωτοβάθµιου 
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σωµατείου, που ανήκει στην ΟΙΥΕ πιστοποιείται µε βεβαίωση που εκδίδεται από τα 

αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθµια σωµατεία για λογαριασµό της ΟΙΥΕ στην οποία και 

ανήκουν. 

 

Άρθρο 2 :  Αναπροσαρµογές αποδοχών 

1. Οι αποδοχές όλων των ειδικοτήτων των εργαζοµένων που υπάγονται στη απόφαση αυτή 

αναπροσαρµόζονται ως εξής: 

α. Οι αποδοχές ανά ειδικότητα και µισθολογική κατηγορία όπως ίσχυαν την 31.12.1997  µετά 

την εφαρµογή και του όρου 2.4 της ∆Α 30/96 αυξάνονται από 1.1.1998 σε ποσοστό 2,5%, 

όπως δε αυτοί θα ισχύουν την 30.6.1998 αναπροσαρµόζονται από 1.7.1998 σε ποσοστό 

2,5%. 

β. Εάν ο δείκτης τιµών καταναλωτή αυξηθεί από το ∆εκέµβριο του 1997 µέχρι το ∆εκέµβριο 

του 1998 κατά ποσοτό υψηλότερο του 3,5% και µέχρι 4,5% οι βασικοί µισθοί που 

αναλογούν σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο ανά µισθολογική κατηγορία και ειδικότητα 

όπως θα ισχύουν την 31.12.1998 προσαυξάνονται από 1.1.1999 κατά το υπερβάλλον του 

3,5% ποσοστό και µέχρι συµπληρώσεως του 4,5%.  Σε περίπτωση που ο ∆έικτης Τιµών 

Καταναλωτή υπερβεί το 4,5% το πέραν αυτού ποσοστό θα δοθεί την 31.12.1999 επί των 

µισθών όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 1.7.1999.  

2.  Ως αποδοχές για τον υπολογισµό των αυξήσεων της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου 

νοούνται οι βασικοί µισθοί ή οι συνολικές αποδοχές που αναλογούν σε κάθε µισθολογικό 

κλιµάκιο των ειδικοτήτων των οδηγών, φυλάκων-νυκτοφυλάκων-θυρωρών, για τις οποίες 

δεν έχει γίνει ενσωµάτωση της ΑΤΑ στους βασικούς µισθούς και για τις οποίες ο 

υπολογισµός των αυξήσεων  µετά την κατάργηση της ΑΤΑ το 1990 γίνεται στο σύνολο 

των αποδοχών. 

3.  Το δραχµικό ποσό που χορηγείται σε όσους έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 35 ετών για 

κάθε χρόνο πέραν του 35ου και το οποίο χορηγήθηκε µε τη ∆.Α. 22/98  την 31-12-1997 

ήταν 3.000 δραχµές, αναπροσαρµόζεται από 1-1-1998 και ορίζεται στις 3.150 δραχµές. 

 

Άρθρο 3:  Μισθολογικές  ρυθµίσεις για τους διανοµείς 

1. ∆ιανοµείς είναι οι εργαζόµενοι που απασχολούνται κατά κύριο λόγο σε υπηρεσίες 

διανοµής εγγράφων και λοιπών µικροδεµάτων και µε εντολή του εργοδότη τους 

χρησιµοποιούν δίκυκλο για την άσκηση των καθηκόντων τους. 
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Οι διανοµείς υπάγονται στη µισθολογική κατηγορία των εισπρακτόρων, αποθηκαρίων και 

κλητήρων. 

 

Αρθρο 4:  Επιδόµατα  

1. Επίδοµα παιδιών:  

α) Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στη απόφαση αυτή για τους οποίους δεν 

προβλέπεται χορήγηση επιδόµατος παιδιών, δηλαδή για τους: α. υπαλλήλους 

γραφείων άνω των 18 ετών ηλικίας, β. εισπράκτορες, αποθηκάριοι, κλητήρες, άνω 

των 18 ετών, γ. γραµµατείς διευθύνσεων επιχειρήσεων, δ. Καθαριστές-τριες, ε. 

Αναλυτές-τριες µηχανογράφησης, ζ. Προγραµµατιστές-τριες µηχανογράφησης, και 

ε. Χειριστές-τριες Η/Υ & τερµατικών, καθώς και διατρητές-τριες, χορηγείται από 

1.7.1998 επίδοµα παιδιού σε ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού για το τρίτο παιδί, 

και από 1.1.1999 χορηγείται το ίδιο ποσοστό επιδόµατος και για το τέταρτο παιδί. 

β) Το επίδοµα αυτό χορηγείται σε κάθε γονέα, ανεξαρτήτως του εάν εργάζεται ο άλλος 

γονέας και λαµβάνει το επίδοµα αυτό από τον εργοδότη του µέχρι τη συµπλήρωση του 

18ου έτους της ηλικίας του παιδιού, εφόσον το παιδί είναι άγαµο και  δεν εργάζεται.  

Εφόσον το παιδί σπουδάζει σε  αναγνωρισµένη από το Κράτος σχολή οποιασδήποτε 

βαθµίδας το επίδοµα παρατείνεται µέχρι τη συµπλήρωση των απουδών και σε κάθε 

περίπτωση όχι πλέον της συµπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας του.  Η φοίτηση 

αποδεικνύεται µε βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύµατος στο οποίο φοιτά ο 

εργαζόµενος.  Για τα αγόρια που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία το επίδοµα 

αυτό χορηγείται µέχρι τη συµπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας και για τα 

κορίτσια συνεχίζεται εφόσον είναι άγαµα και δεν εργάζονται ανεξαρτήτως της ηλικίας 

τους. 

2. Επίδοµα επικίνδυνης εργασίας για τη χρήση δικύκλου: Στους κλητήρες και τους 

διανοµείς χορηγείται επίδοµα επικίνδυνης εργασίας υπολογιζόµενο επί του βασικού 

µισθού ως εξής: 

α. Στους διανοµείς ποσοστό 10%.  

β. Στους κλητήρες ποσοστό 5% εφόσον χρησιµοποιούν δίκυκλο µε εντολή του εργοδότη 

για µέρος της παροχής των υπηρεσίων τους. 

3. Επίδοµα ξένης γλώσσας: Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στη σύµβαση αυτή 

χορηγείται επίδοµα ξένης γλώσσας ποσοστού 5% επί του βασικού  µισθού που αντιστοιχεί 

στο µισθολογικό κλιµάκιο που υπάγεται ο εργαζόµενος, εφόσον ο εργαζόµενος γνωρίζει 
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και χρησιµοποιεί ξένη γλώσσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του.  Η επάρκεια της 

ξένης γλώσσας αποδεικνύεται είτε µε πτυχίο επιπέδου τουλάχιστον LOWER, είτε κατά την 

κρίση του εργοδότη, των καθηκόντων του, όπως σύνταξη επιστολών, εγγράφων, 

µεταφράσεων, προφορική συνεννόηση µε πελάτες, προµηθευτές κ.λ.π.  

Το επίδοµα ξένης γλώσσας χορηγείται µία φορά ανεξαρτήτως του αριθµού των  ξένων 

γλωσσών που χρησιµοποιεί ο εργαζόµενος.   

 

Άρθρο 5:  Μισθολογική προαγωγή των βοηθών λογιστών  

Οι βοηθοί λογιστές που έχουν συµπληρώσει 17 έτη υπηρεσίας, εντάσσονται στην 

µισθολογική κατηγορία των λογιστών µε 16 έτη προυπηρεσίας. 

 

Άρθρο 6:  Γενική µεταβατική ρύθµιση 

1. Οι ρυθµίσεις που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται ρητά µε την απόφαση αυτή 

διατηρούνται σε ισχύ. 

2. Ευνοϊκότεροι ατοµικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι  όροι 

εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (νόµοι, προεδρικά διατάγµατα, 

υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθµίσεων (συλλογικές συµβάσεις και 

διαιτητικές αποφάσεις) καθώς και κανονισµοί εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιµα 

κ.λ.π., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Άρθρο 7:  Ισχύς-∆ιάρκεια 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 21-2-1998 µε εξαίρεση τους όρους των άρθρων 

2,3,4 και 5 που ισχύουν από 1.1.98, µε τις διακρίσεις που περιλαµβάνονται σ΄ αυτούς. 

 

 

 Η  ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 
 
 
 

ΜΑΡΙΑ  ΝΤΟΤΣΙΚΑ   


