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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  �010 88 14 922  � 010 88 15 393   info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 0310 517 128 � 0310 517 119 
 
 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
56/1998 

 
1. Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 048/23.7.1998 αίτησή της η Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών 

(Π.Ο.Λ.), νόµιµα εκπροσωπούµενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών ∆ιαιτησίας επειδή αποδέχθηκε 
την υπ’ αριθµ. πρω.τ 1225/14-7-1998 Πρόταση Μεσολαβητή, που απορρίφθηκε από τις 
οργανώσεις της εργοδοτικής πλευράς, ώστε να καταρτισθεί συλλογική σύµβαση εργασίας, που να 
ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των Λογιστών και βοηθών Λογιστών 
βιοµηχανιών, βιοτεχνών κ.λπ. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας. 

 
2. Την 28/7/1998 η Βασιλική ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ επιλέχθηκα µετά από κλήρωση ∆ιαιτητής, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και από τον Κανονισµό 
Καταστάσεως Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών, προκειµένου να επιλύσω την ανωτέρω συλλογική 
διαφορά εργασίας, µεταξύ αφ’ ενός της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Λογιστών (ΠΟΛ), αφ’ ετέρου 
των εργοδοτικών οργανώσεων: 

 
1. Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) 
2. Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ 
3. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) 
4. Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΣΕ) 
5. Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 

(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) 
6. Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) 
7. Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) 
8. Ένωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών 
9. Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών – Περιχώρων 
10. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων 
11. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών 
12. Σύνδεσµος Εµπόρων Σούπερ-Μάρκετ Ελλάδος 
13. Σύνδεσµος Εµπόρων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος 

 
3. Μετά από ρητή συµφωνία των παριστάµενων στην ανάδειξη και νόµιµα εξουσιοδοτηµένων 

εκπροσώπων των µερών, ανέλαβα τα καθήκοντά µου στις 4/9/1998. Προκειµένου να ακούσω τις 
εκατέρωθεν απόψεις, να σταθµίσω τα επικαλούµενα από τα µέρη πραγµατικά δεδοµένα και να 
καταλήξω στην απόφασή µου, κάλεσα εγγράφως όλα τα ενεχόµενα µέρη σε κοινή συνάντηση στις 
8/9/1998. 

 
4. Στις 8/9/1998 πραγµατοποιήθηκε η κοινή συνάντηση µε τους νόµιµα εξουσιοδοτηµένους 

εκπροσώπους της εργατικής πλευράς και των εργοδοτικών οργανώσεων, οι οποίοι εξέθεσαν τις 
απόψεις και τα επιχειρήµατά τους για την υπό κρίση συλλογική διαφορά. Στη συνάντηση αυτή 
προσήλθαν οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΠΟΞ, ΣΑΤΕ, 
Πανελληνίου Συνδέσµου Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων. ∆εν προσήλθαν, παρ’ ότι εκλήθησαν 
εγγράφως, εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των λοιπών εργοδοτικών οργανώσεων. 

 
5. Επειδή κατά τη συνάντηση της 8/9/98 διεφάνη δυνατότητα σύγκλισης ορισµένων εκ των 

εργοδοτικών οργανώσεων και της εργατικής πλευράς για υπογραφή ΣΣΕ, δόθηκε, µετά από 
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συµφωνία των παρισταµένων εκπροσώπων των µερών, παράταση στη διαδικασία της ∆ιαιτησίας, 
προκειµένου να διερευνηθούν οι σχετικές δυνατότητες και να γίνουν οι αντίστοιχες 
διαβουλεύσεις. Κατόπιν αυτού ορίσθηκε νέα κοινή συνάντηση για τις 15/9/98. 

 
6. Στις 15/9/98 έγινε νέα κοινή συνάντηση των µερών, στην οποία παρέστησαν ή επικοινώνησαν 

µαζί µου τηλεφωνικώς εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΣΕ, ΠΟΞ, 
Πανελληνίου Συνδέσµου Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων. Εκπρόσωποι των λοιπών 
εργοδοτικών οργανώσεων δεν προσήλθαν, παρ’ ότι εκλήθησαν εγγράφως. Από την εργατική 
πλευρά παρέστησαν οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι της ΠΟΛ. Στη συνάντηση αυτή, οι 
παρόντες εκπρόσωποι της εργατικής και της εργοδοτικής πλευράς µε διαβεβαίωσαν ότι είναι 
δυνατόν να υπογραφεί ΣΣΕ στη βάση της πρότασης του Μεσολαβητή, µε τη διαφορά ότι οι 
αυξήσεις θα είναι 5,3% (3% από 1/1 και 2,3% από 1/7/98) και η ΣΣΕ θα περιλαµβάνει και τις 
ρυθµίσεις της ΕΓΣΣΕ τόσο για τις κανονικές, όσο και για τις σπουδαστικές άδειες έτους 1998. Η 
υπό σύναψη ΣΣΕ θα έχει πλήρη αναδροµικότητα, µε έναρξη ισχύος από την 1/1/1998. 
Προσεκοµίσθη µάλιστα το κείµενο της υπό σύναψη ΣΣΕ, µε τη διαβεβαίωση των παριστάµενων 
µερών ότι υπάρχει συµφωνία για την υπογραφή του από τις εργοδοτικές οργανώσεις ΣΕΒ, 
ΓΣΕΒΕΕ, ΠΟΞ, Σύνδεσµο Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων, Σύνδεσµο ΑΕ  και ΕΠΕ. Ο 
εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ επεφυλάχθη να θέσει το θέµα στην οργάνωσή του και να  λάβει οριστική 
απάντηση, περί υπογραφής ή µη της ΣΣΕ, µέχρι τις 22/9/1998. 

 
7. Κατόπιν αυτών και µε δεδοµένο ότι: 
 

• σηµαντικό µέρος των εργοδοτικών οργανώσεων συνέκλινε στην υπογραφή ΣΣΕ, αλλά ένα 
ακόµα µέρος των οργανώσεων αυτών είτε µε ενηµέρωσε ότι απέρριψε ρητώς αυτή την εκδοχή 
(ΣΑΤΕ), είτε δεν συµµετείχε, παρ΄ ότι προσεκλήθη, στη διαδικασία της διαιτησίας, εκκρεµεί 
η ρύθµιση της συλλογικής διαφοράς ως προς τις λοιπές, µη συµµετέχουσες στη σύναψη ΣΣΕ, 
εργοδοτικές οργανώσεις 

• η εργατική πλευρά δεν παραιτείται της προσφυγής της στη διαιτησία και νόµιµα αιτείται τη 
ρύθµιση της διαφοράς µε τους αυτούς όρους και ως προς τις οργανώσεις αυτές, 

 
ζήτησα από τους συµµετέχοντες στη διαδικασία εκπροσώπους των µερών και έλαβα περαιτέρω 
παράταση της προθεσµίας έκδοσης της ∆.Α. ως προς τα λοιπά, µη συµβαλλόµενα στη ΣΣΕ µέρη µέχρι 
τις25/9/1998, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής της από 15/9/1998 ΣΣΕ 
µεταξύ των συµφωνούντων για τη σύναψή της µερών. 
 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΦΟΥ: 
 
• ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΑ την αποτυχία των απευθείας διαπραγµατεύσεων και της Μεσολάβησης για την 

κατάρτιση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 
του Ν. 1876/90. 

 
• ΜΕΛΕΤΗΣΑ όλα τα πορίσµατα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και πρακτικά που 

συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της Μεσολάβησης και της ∆ιαιτησίας και 
 
• ΕΛΑΒΑ ΥΠ’ ΟΨΙΝ τα ακόλουθα: 
 
α. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 48/23.7.1998 αίτηση της εργατικής πλευράς για την παροχή υπηρεσιών 
∆ιαιτησίας, την υπ’ αριθµ. 109/17.6.1998 αίτησή τους για παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης, καθώς 
και την από 19-12-1997 Πρόσκληση για ∆ιαπραγµάτευση της Π.Ο.Λ. προς τις εργοδοτικές 
οργανώσεις και το αντίστοιχο «Σχέδιο ΣΣΕ». Γενικότερα, τα θέµατα που έθεσε η εργατική πλευρά 
προς διαπραγµάτευση στο στάδιο των απευθείας διαπραγµατεύσεων και της Μεσολάβησης, όπως 
αναφέρονται και αιτιολογούνται στα προαναφερόµενα έγγραφα. 
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β. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1225/14.7.1998 Πρόταση Μεσολαβητή για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και 
εργασίας των Λογιστών και βοηθών Λογιστών βιοµηχανιών, βιοτεχνών κ.λ.π. πάσης φύσεως 
επιχειρήσεων όλης της χώρας. 
 
γ. Τα αιτήµατα των εργαζοµένων, όπως αυτά αναπτύχθηκαν κατά τις κοινές συναντήσεις της 8/9/1998 
και 15/9/1998, καθώς και τις αντιπροτάσεις και θέσεις των παρόντων εκπροσώπων των εργοδοτικών 
οργανώσεων, που καταγράφηκαν στα υπό 8/9/1998 και 15/9/1998 Πρακτικά ∆ιαιτησίας. 
 
δ. Τους όρους της από 15/9/1998 ΣΣΕ, η οποία υπογράφηκε από την ΠΟΛ και από τις εργοδοτικές 
οργανώσεις ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΠΟΞ, ΕΣΕΕ, Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων, 
Σύνδεσµο ΑΕ και ΕΠΕ και ισχύει από την 1/1/1998. 
 
ε. Τις προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις της υπό συζήτηση κατηγορίας µισθωτών και ειδικότερα 
την από 17-7-1997 ΣΣΕ, µε έναρξη ισχύος από 1/1/1997. 
 
στ. Τις ρυθµίσεις της νέας ΕΓΣΣΕ ετών 1998-1999 σχετικά µε α) τις µισθολογικές αυξήσεις στα 
κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων δηλαδή 0,2% οφειλόµενο διορθωτικό έτους 1997 + 
αυξήσεις 2,5% από 1/1/98 και 2% από 1/7/1998, για δε το έτος 1999 αυξήσεις 1,4% + 1,4% 
αντίστοιχα, β) διορθωτική ρήτρα έτους 1998 σε περίπτωση που ο ∆ΤΚ υπερβεί το 3,5% το 1998 και 
διορθωτική ρήτρα έτους1999 εάν ο ∆ΤΚ υπερβεί το προβλεπόµενο 2% και γ) τις νέες παροχές που 
αφορούν άµεσα και τους ενεχόµενους στην παρούσα συλλογική διαφορά µισθωτούς, λ.χ. τη ρύθµιση 
χορήγησης 5ης εβδοµάδας κανονικής αδείας. 
 
ζ. Τις µέχρι σήµερα επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας, σε συνδυασµό µε τα διακηρυσσόµενα στο 
πρόσφατο τριµερές «Σύµφωνο Εµπιστοσύνης στην πορεία γι το 2000», σύµφωνα µε το οποίο οι 
αυξήσεις στις αµοιβές των εργαζοµένων, λαµβανοµένων υπ’ όψιν τω προσπαθειών σύγκλισης της 
οικονοµίας µας για την ένταξη στην ΟΝΕ, θα πρέπει να καλύπτουν τον πληθωρισµό και µέρος της 
αύξησης της εθνικής παραγωγικότητας, δηλαδή της αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που 
ισούται µε την ποσοστιαία αύξηση του ΑΕΠ µείον την ποσοστιαία αύξηση της συνολικής 
απασχόλησης (εκτιµάται σε 1,5%), αλλά και τα  νέα δεδοµένα που δηµιούργησε η υποτίµηση του 
εθνικού νοµίσµατος και η τρέχουσα διεθνής χρηµατοοικονοµική συγκυρία. 
 
η. Το γεγονός ότι η µέχρι σήµερα πορεία του πληθωρισµού και των δηµοσιονοµικών µεγεθών ναι µεν 
επιβάλλουν τη στοιχειώδη προστασία του εισοδήµατος των εργαζοµένων και ει δυνατόν τη βελτίωσή 
του, όµως δεν επιτρέπουν την πλήρη και άµεση ικανοποίηση όλων των οσοδήποτε εύλογων 
οικονοµικών και θεσµικών αιτηµάτων που έθεσε η εργατική πλευρά. 
 
θ. Τέλος, το θέµα της αναδροµικότητας των χορηγούµενων από την παρούσα γενικών αυξήσεων 
αποδοχών, σε σύγκριση µε την από 14-7-1998 Πρόταση Μεσολάβησης, αλλά και την από 15/9/1998 
ΣΣΕ, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις από την 1/1/1998. 
 
Για το θέµα αυτό ελήφθη ειδικά υπ’ όψιν το γεγονός ότι η εργατική πλευρά, προκειµένου να 
εξαντλήσει όλα τα περιθώρια  κατάληξης των απευθείας διαπραγµατεύσεων, που δεν κατέληξαν µετά 
την παρέλευση εξαµήνου, υπέβαλε αίτηση Μεσολάβησης στις 17-6-1998. 
 
Εάν υιοθετηθούν ορισµένες ερµηνείες του άρθρου 16 παρ. 6 του Ν. 1876/90, λόγω µη αποδοχής της 
πρότασης Μεσολαβητή από την εργοδοτική πλευρά και παραποµπής της υπόθεσης στη ∆ιαιτησία, η 
εργατική πλευρά, ακόµη και εάν είναι αυτή που αποδέχεται τη πρόταση του µεσολαβητή, θα 
κινδύνευε να απωλέσει αναδροµικότητα αυξήσεων 6,5 µηνών (7 µηνών εάν συνυπολογισθεί η µη 
αναπροσαρµογή του ∆ώρου Πάσχα). 
 
Σε τέτοια όµως περίπτωση, όπως αναγνώρισε και η 1337/1998 απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών – τµήµα εργατικών διαφορών, σχετικά µε την αναδροµικότητα των ∆.Α. του 
Ν. 1876/90, 
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• οι µεν εργαζόµενοι θα εµφανίζονται να «τιµωρούνται», µε απώλεια σοβαρής 
αναδροµικότητας των αυξήσεων και ανάλογου ετήσιου εισοδήµατος, επειδή εφάρµοσαν τις 
νόµιµες διαδικασίες, προτιµώντας να εξαντλήσουν τα περιθώρια των απευθείας 
διαπραγµατεύσεων στο πνεύµα και στο πλαίσιο των άρθρων 4 και 14 παρ. 1 του Ν. 1876/90, 
αντί να προσφύγουν άµεσα στις υπηρεσίες του ΟΜΕ∆ 

• οι δε εργοδότες που δεν συνέκλιναν στην υπογραφή της από 15/9/98 ΣΣΕ θα εµφανίζονται να 
«κερδίζουν», έναντι των υπολοίπων, σηµαντικά ποσά αναδροµικών αυξήσεων 

• τελικώς, θα δηµιουργείτο αδικαιολόγητη διαφοροποίηση των συλλογικών ρυθµίσεων έτους 
1998 για ένα και το αυτό επάγγελµα, ανάλογα µε τη σύγκλιση ή µη των εργοδοτικών 
οργανώσεων στην υπογραφή ΣΣΕ. 

 
Με βάση τα ανωτέρω, κατ’ αναλογία µε το σκεπτικό της προαναφερθείσας απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έκρινα εύλογο και σκόπιµο: 
 

• οι γενικές µισθολογικές αυξήσεις της παρούσας να έχουν πλήρη αναδροµικότητα, να 
χορηγηθούν δηλαδή από την 1/1/1998, όπως προβλέπεται και από την αντίστοιχη πρόταση 
του Μεσολαβητή και σε αντιστοιχία µε τα συµφωνηµένα από τα λοιπά, µη υπαγόµενα στην 
παρούσα, µέρη, τα οποία συνήψαν την από 15/9/1998 ΣΣΕ. 

• οι όροι της παρούσας να είναι όµοιοι µε τους συναφθέντες για το επάγγελµα, κατόπιν 
διµερούς συµφωνίας, στην από 15/9/1998 ΣΣΕ.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω, 

 
επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας 
που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας 

των Λογιστών και βοηθών Λογιστών 
βιοµηχανιών, βιοτεχνιών κλπ. πάσης φύσεως επιχειρήσεων 

όλης της χώρας, 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 

Άρθρο 1 
 
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας λογιστές και βοηθοί 
λογιστές που εργάζονται στις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες όλης της χώρας, οι οποίες 
ανήκουν στη δύναµη των κατωτέρω εργοδοτικών οργανώσεων: 
 
 

1. Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) 

2. Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) 
3. Ένωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών 
4. Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών – Περιχώρων 
5. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών 
6. Σύνδεσµος Εµπόρων Σούπερ-Μάρκετ Ελλάδος 
7. Σύνδεσµος Εµπόρων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος 

 
Άρθρο 2 

 
Οι βασικοί µισθοί των λογιστών και βοηθών λογιστών του άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχουν 
διαµορφωθεί την 31-12-1997, µε βάση τις διατάξεις της από 17/7/1997 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1-1-
1998 κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30-6-1998, αυξάνονται από την 1-7-
1998, επίσης κατά ποσοστό 2,3%. Κατόπιν αυτού, οι Πίνακες Αποδοχών διαµορφώνονται ως 
κατωτέρω: 
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α) Λογιστές 
  
Έτη Βασικοί Μισθοί 
υπηρεσίας από 1.1.98 από 1.7.98 

0-2 185.400 189.664 
2-4 195.185 199.674 
4-6 201.880 206.523 
6-8 211.150 216.006 
8-10 219.390 224.436 
10-12 224.025 229.178 
12-14 231.750 237.080 
14-16 238.445 243.929 
16-18 245.655 251.305 
18-20 252.865 258.681 

21 255.440 261.315 
22 256.985 262.896 
23 259.045 265.003 
24 261.620 267.637 
25 264.195 270.271 
26 266.770 272.906 
27 269.345 275.540 
28 272.435 278.701 
29 273.980 280.282 
30 276.040 282.389 
31 279.130 285.550 
32 282.220 288.711 
33 286.340 292.926 
34 290.460 297.141 
35 294.065 300.828 

 
Μετά τη συµπλήρωση 35 πραγµατικών ετών εργασίας χορηγείται από 1.1.98 δραχµική αύξηση 2.678 
δρχ. και από 1.7.1998 2.745 δρχ., για κάθε συµπληρωµένο έτος εργασίας και µέχρι τη συµπλήρωση 
του 38ου έτους εργασίας. 
 
β) Βοηθοί Λογιστές 
 
Έτη Βασικοί Μισθοί 
υπηρεσίας από 1.1.98 από 1.7.98 

0-2 167.890 171.751 
2-4 172.525 176.493 
4-6 177.160 181.235 
6-8 183.340 187.557 
8-10 190.035 194.406 
10-12 196.730 201.255 
12-14 205.485 210.211 
14-16 212.695 217.587 
16-17 217.845 222.855 

 
Άρθρο 3 

 
Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία δεκαπέντε (15) ετών στον ίδιο εργοδότη ή 
προϋπηρεσία δέκα επτά (17) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εξηρτηµένης 
εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδοµάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, εάν ο 
εργαζόµενος εργάζεται εξαήµερο ή είκοσι πέντε (25) εργασίµων ηµερών, εάν εργάζεται πενθήµερο. 
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Άρθρο 4 

 
Η άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ.  1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83, όπως έχει 
διαµορφωθεί µε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ της 10.4.96 και το άρθρο 4 της 42/96 ∆Α Λογιστών και 
Βοηθών Λογιστών της Π.Ο.Λ., χορηγείται και στους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες που έχουν 
υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά 
παρακολουθεί ο εργαζόµενος, προσαυξηµένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα εάν οι σπουδές διανύθηκαν 
συνεχώς ή διακεκοµµένα. 
 

Άρθρο 5 
 
5.1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι των προηγούµενων συλλογικών 
ρυθµίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 
 
5.2. Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι 
εργασίας που προβλέπονται από Νόµους, Υπουργικές Αποφάσεις, ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, συλλογικές 
ρυθµίσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
 

Άρθρο 6 
 
Η Απόφαση αυτή από τις 18/6/1998, µε εξαίρεση τους όρους του άρθρου 2, για τους οποίους ρητώς 
προβλέπεται διαφορετική έναρξη ισχύος. 
 
 

Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 1998 
 
 

 
Η ∆ιαιτητής 

 
Βασιλική Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 


