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ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2005  

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των  

Εργαζοµένων στα Βιβλιοδετεία όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 59/30-05-2005) 

Στην Αθήνα σήµερα, στις 19 Μαΐου 2005, προσήλθαν στο εντευκτήριο της ΒΕΚΒΑ, 

∆ελφών 50 Περιστέρι, οι παρακάτω υπογράφοντες:  

Αφ’ ενός, 

1.  Χαρός ∆ηµήτριος Πρόεδρος και Οικονόµου Νικόλαος Γεν. Γραµµατέας, 

εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών 

Τεχνών Τύπου και Συναφών Επαγγελµάτων, Αριστοτέλους 11-15, 

104 32 Αθήνα. 

2.  ∆ρακόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος και Γκογκάκης Αθανάσιος Γεν. Γραµµατέας 

της Οµοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου,  

Σολωµού 65,104 32 Αθήνα. 

Αφ' ετέρου, 

1.  Ηλιόπουλος Θεόδωρος Πρόεδρος και Παπαδηµητρίου Αλέξανδρος  

Γεν. Γραµµατέας εκπρόσωποι της Βιοτεχνικής Ένωσης Κλάδων Βιβλιοδεσίας 

Αττικής Λυκούργου 10,105 51 Αθήνα 

2.  Ασηµακόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος και Σκορίνης Νικόλαος Γεν. Γραµµατέας της 

Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων 

Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), Καποδιστρίου 24, 106 82 Αθήνα. 

Ενεργούντες ως νόµιµοι εκπρόσωποι των παραπάνω Σωµατείων, Οµοσπονδιών και 

εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της Κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 

µετά από αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων, όπως φαίνεται στα βιβλία 

πρακτικών ∆.Σ., συµφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής: 

Άρθρο 1  

Βασικό Ηµεροµίσθια 

Τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων στον κλάδο, όπως είχαν διαµορφωθεί την 

31-12-2004 αυξάνονται από την 01/01/2005 κατά ποσοστό 3% και από 01/07/2004 

κατά ποσοστό 3,5% και διαµορφώνονται ως εξής: 
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 Από 01/01/2005 Από 01/07/2005 

α)  εργάτης βιβλιοδετείου € 27,37 € 28,33 

β)  βοηθός τεχνίτη € 28,43 € 29,43 

γ)  τεχνίτης βιβλιοδέτης € 31,93 € 33,05 

δ)  αρχιεργάτης € 33,06 € 34,22 

Άρθρο 2  

Τριετίες 

Τα παραπάνω βασικά ηµεροµίσθια αυξάνονται µε επίδοµα τριετιών σε ποσοστό 5% 

για κάθε τριετία και µέχρι έξι (6) τριετίες. 

Άρθρο 3  

Επίδοµα Γάµου 

Χορηγείται επίδοµα γάµου σε ποσοστό 10% επί των ανωτέρω βασικών ηµεροµισθίων 

σε όλους τους έγγαµους εργαζόµενους ανεξάρτητα αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται. 

Επίσης το επίδοµα χορηγείται σε διαζευγµένους ή ευρισκόµενους σε κατάσταση 

χηρείας και σε άγαµους γονείς, οι οποίοι αναγνώρισαν τα τέκνα τους. 

Άρθρο 4 

Μετατροπή Ηµεροµισθίου σε Μισθό 

Σε όσους εργαζόµενους αµείβονται µε µηνιαίο µισθό, αυτός δεν µπορεί να είναι 

κατώτερος από το εικοσιεξαπλάσιο (26) του νόµιµου ηµεροµισθίου της αντίστοιχης 

ειδικότητας όπως τούτο καθορίζεται από την παρούσα συλλογική σύµβαση εργασίας. 

Άρθρο 5  

Ώρες εργασίας 

Οι ώρες εβδοµαδιαίας εργασίας ορίζονται σε σαράντα (40), κατανεµόµενες σε πέντε 

(5) ηµέρες εργασίας την εβδοµάδα. 

Άρθρο 6  

Πέµπτη Εβδοµάδα Αδείας- Επίδοµα Αδείας 

Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία έξι (6) χρόνων στον κλάδο της 

βιβλιοδεσίας ή δώδεκα (12) χρόνων σε οποιοδήποτε εργοδότη, δικαιούνται πρόσθετη 

άδεια ανάπαυσης τριών (3) εργασίµων ηµερών κάθε χρόνο µε αποδοχές δηλαδή 

συνολικά άδεια ανάπαυσης είκοσι πέντε (25) εργάσιµων ηµερών µε αποδοχές και 

επίδοµα αδείας δέκα πέντε (15) ηµεροµίσθια. 

Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία οκτώ (8) χρόνων στον κλάδο της 



 3

βιβλιοδεσίας ή δώδεκα (12) σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται επίδοµα αδείας ίσο 

µε δεκαεπτά (17) ηµεροµίσθια. 

Άρθρο 7  

Άδεια Γάµου και Γεννήσεως Τέκνου 

Εργαζόµενοι που συνάπτουν γάµο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάµου πέντε (5) 

εργασίµων ηµερών µε αποδοχές η οποία δε συµψηφίζεται µε την ετήσια κανονική 

άδεια που προβλέπεται από τον Α.Ν. 539/45. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο 

πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε αποδοχές για κάθε τέκνο. 

Άρθρο 8  

Άδεια Τοκετού - Θηλασµού & Φροντίδας Παιδιού 

α.  Η συνολική άδεια της µητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδοµάδες. 

β.1.  Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) µηνών 

από τη λήξη της αδείας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να 

αποχωρούν νωρίτερα κατά µία (1) ώρα κάθε ηµέρα. 

Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων 

µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 

(12) µήνες και σε µία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες 

β.2.  Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας 

εφ' όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας στον 

εργοδότη του τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού. 

β.3.  Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της 

µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι 

θετοί γονείς ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ιδίους ως άνω όρους των 

φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. 

β.4.  Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς, 

β.5.  Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και 

δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις 

εργασιακές σχέσεις. 

Άρθρο 9  

Ειδικότητες 

Εργάτης Βιβλιοδετείου 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εργαζόµενοι, οι απασχολούµενοι στην 

αποπεράτωση και διεκπεραίωση βιβλιοδετικών εργασιών, τροφοδοσία µηχανών, 



 4

εφοδιασµού υλικού, γενικά βοηθητικές εργασίες και χρήση ελαφρών βιβλιοδετικών 

µηχανών. Γενικότερα εργάτες βιβλιοδετείου είναι όλοι οι εργαζόµενοι και οι 

απασχολούµενοι σε οποιαδήποτε βιβλιοδετική εργασία, εφόσον η εργασία αυτή δεν 

υπάγεται σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 10 και 11 της παρούσας 

συµβάσεως. 

Άρθρο 10  

Τεχνίτης 

Στην κατηγορία αυτή τεχνίτες βιβλιοδέτες χαρακτηρίζονται οι εργαζόµενοι, οι οποίοι 

έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 3 έτη υπηρεσίας ως βοηθοί τεχνίτη και που 

εκτελούν εν όλω καθήκοντα τα οποία αναφέρονται στη ρύθµιση και χειρισµό µιας ή 

και περισσότερων βιβλιοδετικών µηχανών, που έχουν σχέση µε την κύρια παραγωγή 

της βιβλιοδεσίας κατασκευή καλλιτεχνικών καλυµµάτων δια χειρός, δια χειρός 

καλλιτεχνικών εκτυπώσεων του τίτλου και διακοσµητικών σχεδίων εγχρώµων, 

χρυσών ή αργυρών. 

Άρθρο 11  

Βοηθός τεχνίτη 

Χαρακτηρίζεται ως βοηθός τεχνίτη αυτός που υπό τις οδηγίες του τεχνίτη βιβλιοδέτη 

απασχολείται σε κάποια από τις εργασίες του άρθρου 10 της παρούσης, µε σκοπό να 

γίνει τεχνίτης µετά από την πάροδο τριών ετών. 

Άρθρο 12  

∆ιευκρινίζεται ότι η αληθής έννοια των παραπάνω άρθρων 10 και 11 είναι ότι ο 

βοηθός τεχνίτη γίνεται, µετά την πάροδο τριετούς υπηρεσίας µε την ιδιότητα αυτή 

(του βοηθού τεχνίτη), τεχνίτης χωρίς να απαιτείται πέραν της συµπληρώσεως της 

τριετίας καµία άλλη διατύπωση ή διαδικασία. 

Άρθρο 13  

Προϋπηρεσία 

Ως υπηρεσία ή προϋπηρεσία για την εφαρµογή αυτής της συλλογικής ρύθµισης 

νοείται ο χρόνος εργασίας σε οποιαδήποτε βιβλιοδετική ειδικότητα και σε 

οποιαδήποτε βιβλιοδετική επιχείρηση, αποδεικνύεται δε µε υπεύθυνη δήλωση του 

εργαζοµένου κατά την πρόσληψη και µε τα επικολληθέντα ένσηµα του ΙΚΑ. 

Άρθρο 14  

Γενικές ∆ιατάξεις 

Εφόσον οι εργαζόµενοι απασχολούνται κατά πλήρες ωράριο σε µια επιχείρηση, 
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απαγορεύεται η απασχόλησή τους σε άλλη επιχείρηση καθ' οιονδήποτε τρόπο. 

 Επίσης απαγορεύεται η πρόσληψη και απασχόληση αλλοδαπών εργαζοµένων χωρίς 

άδεια εργασίας 

Άρθρο 15 

α.  Οι εργαζόµενοι στις βιβλιοδετικές επιχειρήσεις δεν µπορούν να προβαίνουν σε 

καµία ενέργεια εναντίον µέλους της Βιοτεχνικής Ενώσεως Κλάδων Βιβλιοδεσίας 

Αττικής για θέµατα τα οποία άπτονται της παρούσα ή για άλλα παρεµφερή, 

προτού ενηµερωθεί εγγράφως η Βιοτεχνική Ένωσις Κλάδων Βιβλιοδεσίας Αττικής 

από την Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου 

και Συναφών Επαγγελµάτων και πριν εξαντληθεί η µεσολαβητική προσπάθεια των 

δύο µερών. 

β.  Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), 

Ι.Κ.Α., Τ.Α.Τ.Τ.Α. µπορούν να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των εργαζοµένων 

από τα τοπικά ∆ιοικητικά Συµβούλια των Σωµατείων, της Οµοσπονδίας Τύπου και 

Χάρτου ή της Γ.Σ.Ε.Ε. 

Άρθρο 16  

Εξαερισµός  

Όλες οι κολλητικές - κουβερτουριστικές µηχανές (θερµής κόλλας) απαιτείται να έχουν 

εξαερισµό. 

Άρθρο 17  

Προσαύξηση Νυκτερινού 

Σε όλους τους εργαζόµενους χορηγείται προσαύξηση 50% λόγω νυχτερινής 

απασχόλησης (από ώρα 22.00 έως 06.00). 

Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες εργαζοµένων (άρθρο 1) είναι υποχρεωτική η 

χορήγηση αναλυτικού εξοφλητικού σηµειώµατος αποδοχών ανά µήνα από τις 

επιχειρήσεις. 

Άρθρο 18  

Ειδικότητες 

Στην παρούσα υπάγονται, πέρα των ανωτέρω που αναφέρονται στα άρθρα 9, 10 και 

11 και οι εργατοτεχνίτες αµφοτέρων των φύλων, οι απασχολούµενοι σε βιβλιοδετικές 

εργασίες ήτοι οι απασχολούµενοι µε το δίπλωµα φύλλων δια χειρός αποπεράτωση και 

δέσιµο µπλοκ, ντοσιέ, κλασέρ, σπιράλ, φακέλων εντύπων κ.λπ. 
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Άρθρο 19  

Φορτοεκφόρτωση Αυτοκινήτων 

Οι φορτοεκφορτώσεις των αυτοκινήτων και γενικώς οι εξωτερικές µεταφορές δεν 

είναι µεταξύ των καθηκόντων των τεχνιτών βιβλιοδετών, των βοηθών τεντών και 

των αρχιεργατών. 

Άρθρο 20  

Φόρµα Εργασίας 

Σε όλους τους εργαζόµενους χορηγούνται δύο (2) φόρµες ή στολές εργασίας και ένα 

(1) ζεύγος υποδήµατα ασφαλείας τα οποία παραµένουν στην ιδιοκτησία του 

εργοδότη, αντικαθίστανται ετησίως και πρέπει να τα φέρουν απαραιτήτως οι 

εργαζόµενοι κατά τις ώρες απασχόλησής τους. 

Άρθρο 21  

Προσαύξηση Γραµµογράφων 

Οι χρυσωτές µηχανής και χειρός και οι γραµµογράφοι θα λαµβάνουν 500 ml γάλα 

ηµερησίως σε είδος και σε καµία περίπτωση σε χρήµα και 25% προσαύξηση στα 

ανωτέρω αναγραφόµενα ηµεροµίσθια. 

Άρθρο 22  

Παρακράτηση Συνδικαλιστικής Συνδροµής 

Οι υπαγόµενοι στις διατάξεις της παρούσας εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν 

τη συνδικαλιστική συνδροµή των εργαζοµένων-µελών της συµβαλλόµενης εργατικής 

οργάνωσης. Η παρακράτηση αυτή γίνεται, αφού προηγουµένως η εργατική 

οργάνωση υποβάλλει µε επιστολή της σε κάθε επιχείρηση ονοµαστική κατάσταση των 

µελών της-µισθωτών της επιχείρησης η οποία κατάσταση επίσης περιέχει το ύψος της 

ετήσιας συνδροµής και τον τρόπο που θα γίνεται η παρακράτηση και η απόδοση 

αυτής για την είσπραξη της οποίας οφείλεται να µεριµνά η δικαιούχος οργάνωση των 

εργαζοµένων. Εργαζόµενοι που δεν επιθυµούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, 

δικαιούνται µε δήλωσή τους που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την 

παρακράτηση. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να γίνεται, στην αρχή κάθε χρόνου. 

Άρθρο 23 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι θεσµικές ρυθµίσεις των ΕΓΣΣΕ, οι οποίες σήµερα όσον 

αφορά ειδικά τις άδειες για ασθένεια εξαρτωµένων µελών και άδεια σπουδαστών και 

σχολικής παρακολούθησης έχουν ως ακολούθως: 
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α.  Άδεια Γονέα για παιδί µε Νόσηµα που απαιτεί Μεταγγίσεις Αίµατος και 

Παραγώγων του ή Αιµοκάθαρση  

Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως δέκα έξι (16) ετών 

συµπληρωµένων το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος 

και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) 

εργάσιµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και 

στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. 

β.  Άδεια για Μεταγγίσεις Αίµατος και Παραγώγων του ή Αιµοκάθαρσης 

Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι 

τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα, που 

απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο έχει 

γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες 

το χρόνο επιπλέον άδεια µε αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2002-2003) 

γ)  Άδεια λόγω AIDS 

Εργαζόµενοι (-ες) µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία µέχρι 

τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν 

από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση 

στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επιπλέον άδεια µε 

αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2004-2005) 

δ)  Μονογονεϊκές Οικογένειες 

Στους εργαζοµένους - 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 δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών.  

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών 

ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ 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 (ΕΓΣΣΕ 2002-2003)  

ε)  Άδεια Εξετάσεων σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 

Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας 

τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της 

αλλοδαπής δικαιούνται άδεια 10 εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι  

άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά 

και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη. 
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(ΕΓΣΣΕ 2004-2005) 

στ)  Στους σπουδαστές και µαθητές χορηγούνται δύο (2) 15νθήµερες άδειες άνευ 

αποδοχών κατά την διάρκεια των εξετάσεών τους (ΕΓΣΣΕ 1996-1997 άρθρο 7) 

ζ)  Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας 

τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της 

αλλοδαπής δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι 

άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά 

και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο 

έτη.(ΕΓΣΣΕ 2004-2005 άρθρο 10)  

η)  Χορηγείται αδεία σχολικής παρακολούθησης στον έναν από τους δύο γονείς µε 

παιδί ηλικίας έως δεκαέξι (16) ετών. ∆ικαιούνται να απουσιάζουν ορισµένες ώρες 

ή ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία τους, µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων 

(4) εργασίµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος. Η άδεια είναι µε αποδοχές 

(Νόµος 1483/84). 

θ)  ∆ιάλειµµα Εργασίας 

Σύµφωνα µε όσα ορίζονται, στο άρθρο 4 του Π∆ 88/99 (ΦΕΚ 94 τ. Α' 1999), 

όταν ο χρόνος ηµερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες πρέπει να 

χορηγείται διάλειµµα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι 

εργαζόµενοι δικαιούνται να αποµακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους.  

Τα διαλείµµατα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόµενα µε την έναρξη 

ή τη λήξη της ηµερήσιας εργασίας. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες του διαλείµµατος και 

ιδίως η διάρκεια και οι όροι χορήγησής του καθορίζονται στο επίπεδο Επιχείρησης 

στα πλαίσια της διαβούλευσης µεταξύ εργοδότη και των εκπροσώπων των 

εργαζοµένων.  

Άρθρο 24  

Συνδικαλιστική Άδεια 

Το δικαίωµα λήψεως των αποδοχών, από τις προβλεπόµενες του άρθρου 17 παρ. 2 

εδάφιο γ' του Ν.1264/82 συνδικαλιστικές άδειες για τα τρία µέλη των προεδρείων 

(πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραµµατέα) των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των 

πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών, κλαδικών και επιχειρησιακών σωµατείων, ορίζεται 

κατ’ ανώτατο όριο σε 1,5 ηµέρες ανά ηµερολογιακό µήνα, αφού προηγουµένως τα 

σωµατεία έχουν γνωστοποιήσει, εγγράφως, τη σύνθεση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων 

τους στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις και τους εργοδοτικούς συνδικαλιστικούς φορείς. 

Άρθρο 25 

Τυχόν καταβαλλόµενες ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που 
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ισχύουν βάσει νόµων, διαταγµάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, ΣΣΕ, ∆Α, Κανονισµών, 

επιχειρησιακού εθίµου και πρακτικής ή βάσει ατοµικών συµβάσεων εργασίας 

εξακολουθούν να ισχύουν και δε θίγονται από τις ρυθµίσεις της παρούσας  

Η παρούσα κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2005 

µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2005. 
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