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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΠΕ, ΤΩΩΝ ΞΕΝOΔ∆OΧΕΙΑΚΩΩΝ,
ΕΜΠOΡΙΚΩΩΝ ΚΑΙ ΛOΙΠΩΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ
OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1. Η Δ∆Α 27/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 293/Β/21.5.1981)
2. Η Δ∆Α 105/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 499/Β/21.7.1982)
3. Η Δ∆Α 2/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ ειρ. Αθ. 7/21.2.1984)
4. Η Δ∆Α 146/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 171/Β/15.1.1985)
5. Η Δ∆Α 16/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 171/Β/1.4.1985)
6. Η Δ∆Α 11/1986 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 188/Β/17.4.1986)
7. Η Δ∆Α 3/1987 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 90/Β/19.2.1988)
8. Η Δ∆Α 57/1987 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 3/Β/8.1.1988)
9. Η ΣΣΕ 27.10.1988 (Π.Κ. Ειρ. Αθηνών 17/16.1.1989)
10. Η ΣΣΕ 10.7.1989 (Π.Κ. Ειρ. Αθηνών 125/10.11.1989)
11. Η ΣΣΕ 18.10.1990 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 95/14.12.1990)
12. Η ΣΣΕ 5.6.1991 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 96/25.9.1991)
13. Η ΣΣΕ 3.6.1992 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 54/6.7.1992)
14. Η ΣΣΕ 5.7.1993 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 114/28.9.1993)
15. Η ΣΣΕ 18.5.1994 (Π.Κ. Yπ.Εργασίας 107/7.7.1994)
16. Η ΣΣΕ 9.5.1995 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 59/29.5.1995)
17. Η Δ∆Α 42/1996 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 28/2.10.1996)
18. Η Δ∆Α 56/1997 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 36/29.4.1997)
19. Η ΣΣΕ 17.7.1997 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 89/29.7.1997)
20. Η ΣΣΕ 15.9.1998 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 116/28.9.1998)
21. Η Δ∆Α 56/1998 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 36/28.9.1998)
22. Η ΣΣΕ 7.6.1999 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 51/16.6.1999)
23. Η Δ∆Α 24/2000 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 17/25.7.2000)
24. Η Δ∆Α 25/2000 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 18/25.7.2000)
25. Η Δ∆Α 32/2001 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 21/17.7.2001)
27. Η Δ∆Α 51/2002 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 35/4.11.2002)
28. Η ΣΣΕ 3.7.2003 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 57/24.7.2003)
29. Η Δ∆Α 62/2003 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 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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26. Η ΣΣΕ 18.10.2002 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 128/30.10.2002)
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η

ΣΣΕ 25.7.2005 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 90/3.8.2005)
Δ∆Α 52/2005 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 28/14.10.2005)
ΣΣΕ 24.7.2006 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 107/4.8.2006)
Δ∆Α 46/2006 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 33/16.10.2006)
Δ∆Α 50/2006 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 34/16.10.2006)
από 17.7.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 80/3.8.2007)
54/2008 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 33/12.11.2008)
45/2009 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 25/2.11.2009)

Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Από την εργοδοτική πλευρά:
1. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων κα Βιοµηχανιών
2. Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης
3. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδας
(ΓΣΕΒΕΕ)
4. Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ)
5. Πανελλήνια Oµοσπονδία Ξενοδόχων (ΠOΞ)
6. Πανελλήνια Ενωση Δ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δ∆ηµοσίων
Εργων (ΠΕΔ∆ΜΕΔ∆Ε)
7. Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ)
8. Ενωσις Συγχρόνων Γενικών Κλινικών
9. Ενωσις Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών-Περιχώρων
10. Πανελλήνια Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών
11. Σύνδεσµος Εµπόρων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος
12. Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας Υγείας
Από την εργατική πλευρά:
Πανελλήνια Oµοσπονδία Λογιστών

Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ

ΛOΓΙΣΤΩΩΝ

Στις διατάξεις της παρούσας ρύθµισης υπάγονται οι λογιστές και βοηθοί λογιστών
που εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές,
ξενοδοχειακές, εµπορικές και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις
όλης της χώρας (Δ∆Α 45/2009).

Δ∆. ΚΑΘOΡΙΣΜOΣ ΒΑΣΙΚOY ΜΙΣΘOY
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:

Έτη υπηρεσίας

Βασικός µισθός
αύξηση 1%
1.1.2009-31.10.2009

Βασικός µισθός
αύξηση 5%
1.11.2009

0-2
2-4
4-6
6-8
8-10
10-12
12-14
14-16
16-17
17-18
18-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28
28-29
29-30
30-31
31-32
32-33
33-34
34-35

958,80
1010,09
1044,36
1092,43
1134,69
1159,16
1198,80
1233,94
1271,29
1271,29
1308,23
1321,61
1330,50
1339,83
1353,64
1366,97
1379,88
1393,68
1409,24
1417,25
1428,39
1443,96
1460,43
1481,31
1503,14
1521,82

1006,74
1060,59
1096,58
1147,05
1191,42
1217,12
1258,74
1295,64
1334,85
1334,85
1373,64
1387,69
1397,03
1406,82
1421,32
1435,32
1448,87
1463,36
1479,70
1488,11
1499,81
1516,16
1533,45
1555,38
1578,30
1597,91

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).
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Α. Λογιστές
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Β. Βοηθοί Λογιστές
Έτη υπηρεσίας

Βασικός µισθός
αύξηση 1%
1.1.2009-31.10.2009

Βασικός µισθός
αύξηση 5%
1.11.2009

0-2
2-4
4-6
6-8
8-10
10-12
12-14
14-16
16-17

868,58
893,05
916,65
948,70
982,96
1017,69
1063,06
1100,44
1126,69

912,01
937,70
962,48
996,14
1032,11
1068,57
1116,21
1155,46
1183,02
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(Δ∆Α 45/2009)
1. Λογιστές
Λογιστής θεωρείται :
α) αυτός που υπεύθυνα κατευθύνει και παρακολουθεί την εφαρµογή του όλου
λογιστικού συστήµατος σε κάθε ιδιωτική επιχείρηση, εκµετάλλευση, Ίδρυµα ή
Σωµατείο, ή
β) αυτός που τηρείται από τον Εµπορικό Νόµο και τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων προβλεπόµενα λογιστικά βιβλία και αν αυτά τηρούνται σε κινητά φύλλα.
Τέτοια βιβλία θεωρούνται αυτά που παριστάνουν από µέρα σε µέρα τις λαµβάνουσες χώρα οικονοµικές εν γένει πράξεις σε κάθε επιχείρηση, εκµετάλλευση,
Ιδρυµα έστω και κατά κατηγορίες τέτοιων βιβλίων (Ταµειακών, δηλαδή ηµερολόγιο διαφόρων πράξεων, ηµερολόγιο εµπορευµάτων, ηµερολόγιο αξιών, κ.λπ.),
ως και αυτά στα οποία καταχωρούνται τα αναγραφόµενα περιουσιακά στοιχεία
και Ισολογισµοί. Τήρηση δε αυτών των λογιστικών βιβλίων δεν αποτελεί η απλή
κατ’αντιγραφή καταχώρηση των εγγραφών, αλλά η ανάλυση της οικονοµικής
πράξης, η λογιστική διατύπωση αυτής και η καταχώρηση στο ανάλογο ηµερολόγιο ή και µία από τις ενέργειες αυτές όπου υπάρχει κατανοµή της εργασίας.
Σαν λογιστές επίσης θεωρούνται και:
α) κοστολόγοι,
β) οι προϊστάµενοι προµηθειών και διαχειρίσεων των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων
(ΝΠΙΔ∆),
γ) οι πτυχιούχοι των Σχολών ΑΣOΕΕ, ΑΒΣ, ΠΑΣΠΕ, ΠOΕ, OΠΕ, που έχουν υπηρετήσει συνολικά σαν βοηθοί λογιστές επί πενταετία προ ή µετά την κτήση του πτυχίου ή επί τριετία µετά την λήψη του πτυχίου αυτού και
δ) οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Λογιστών και Ανωτέρων Σχολών Στελεχών Επιχειρήσεων ΚΑΤΕΕ - ΤΕΙ, που έχουν υπηρετήσει συνολικά επί οκταετία σαν βοηθοί
λογιστές πριν ή µετά την κτήση του πτυχίου ή επί εξαετία µετά την λήψη του πτυ-
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χίου.
Στις πιο πάνω περιπτώσεις (γ) και (δ) παρέχεται στον εργοδότη η διακριτική
ευχέρεια να αναθέτει στους θεωρούµενους σαν λογιστές παράλληλα και εργασία βοηθού λογιστού. (146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
ΩΩς Λογιστές πέραν των ισχυόντων από προηγούµενες ρυθµίσεις θεωρούνται και,
α. Oι πτυχιούχοι του Τµήµατος Λογιστών των Ανωτέρω Σχολών Στελεχών Επιχειρήσεων ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ, που έχουν υπηρετήσει συνολικά επί εξαετία σαν βοηθοί λογιστές πριν ή µετά την κτήση του πτυχίου ή επί πενταετία µετά την λήψη του πτυχίου.
β. Oι κάτοχοι πτυχίων λογιστού της ειδικής εξεταστικής επιτροπής του
Ν.Δ∆. 1097/42 και 2628/53, οι απόφοιτοι µέσων εµπορικών σχολών, οικονοµικών
(εξαταξίων) Γυµνασίων ή Λυκείων, οικονοµικού Κλάδου των Τεχνικών Λυκείων,
που υπηρέτησαν για δέκα επτά χρόνια ως βοηθοί λογιστές µετά την
αποφοίτησή τους (ΣΣΕ 3.6.1992 άρθρο 3).
2. Σαν βοηθοί λογιστές
Θεωρούνται οι απασχολούµενοι µε τις κατευθύνσεις και οδηγίες των υπευθύνων
λογιστών στα λογιστήρια (συµπεριλαµβανοµένης και της εργασίας σε τµήµα ή
σε χώρο άλλο, ο οποίος έχει οργανική σχέση µε το λογιστήριο) για την τήρηση
και ενηµέρωση των λογιστικών βιβλίων, όπως και οι απασχολούµενοι µε την σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που έχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονοµικών πράξεων στενά συνδεοµένων µε λογιστικά βιβλία, στα οποία,
κατά πλήρη αντιγραφή ή περιληπτικά, αυτά καταχωρούνται κατόπιν, ασχέτως
του χρησιµοποιουµένου µέσου (χειρόγραφο, χρήση ηλεκτρικής µηχανής) µε τις
οδηγίες υπευθύνου λογιστού, είτε τηρούνται διάφορα στοιχεία χρησιµεύοντα
στο λογιστήριο (τιµολόγια, διπλότυπα εισπράξεων, εξωλογιστικό ηµερολόγιο,
ηµερήσιες καταστάσεις συναλλακτικών πράξεων, κλπ) είτε απασχολούµενοι µε
την ενηµέρωση καρτελλών ή καταµέτρηση εµπορευµάτων µη αποκλειοµένης και
της ανάθεσης από τον εργοδότη εκτέλεσης απ’αυτούς και άλλων υπαλληλικών
εργασιών για συµπλήρωση του νοµίµου ωραρίου.

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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Η απλή και µόνο καταµέτρηση εµπορευµάτων, όπως και η απλή και µόνο ενηµέρωση των καρτελλών περί των εισαγοµένων και εξαγοµένων ειδών, κατά την
ποσότητα και το είδος αυτών δεν προσδίδει στον εκτελούντα τις εργασίες αυτές
εργαζόµενο την ιδιότητα του βοηθού λογιστού (146/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
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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).

ΛOΓΙΣΤΩΩΝ

Ε. ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ
1. Το επίδοµα γάµου εκ ποσοστού 10% που χορηγείται σε όλους τους έγγαµους
µισθωτούς, ανεξαρτήτως φύλου, βάσει προηγουµένων ρυθµίσεων του κλάδου,
χορηγείται και στους χήρους και χήρες, διαζευγµένους-νες, καθώς και στις άγαµες µητέρες, εφ’όσον όλοι αυτοί έχουν την επιµέλεια παιδιού ή παιδιών.
(ΣΣΕ 10.7.1989)
2. Χορηγείται επίδοµα τέκνων εκ ποσοστού 5% για κάθε παιδί και µέχρι τριών παιδιών. Το επίδοµα τέκνων χορηγείται και στις εν διενέξει ή εν χηρεία. Το επίδοµα τέκνων χορηγείται και στις έγγαµες µητέρες, έστω και αν ο σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται (ΣΣΕ 9.5.1995).
Με την παρούσα παρέχεται το δικαίωµα στους συζύγους (άνδρες και γυναίκες)
που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, να ζητήσουν εγγράφως από την
επιχείρηση τη χορήγηση του επιδόµατος τέκνων και στους δύο από αυτήν. Στην
περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος (στον οποίο δε κατεβάλετο επίδοµα τέκνων
από τον εργοδότη του), υποχρεούται να προσκοµίσει από τον OΑΕΔ∆ βεβαίωση
διακοπής του επιδόµατος τέκνων, ώστε να καταβληθεί τούτο από τον εργοδότη
(ΣΣΕ 10.7.1989).
Το για τα παιδιά επίδοµα χορηγείται µέχρι τη συµπλήρωση από µεν τα αγόρια
του 18ου έτους από δε τα κορίτσια ανεξάρτητα ηλικίας και στις δύο δε περιπτώσεις εφόσον αυτά είναι άγαµα και δεν εργάζονται. Εάν τα αγόρια σπουδάζουν
σε Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές η επιδότηση παρατείνεται µέχρι την συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων περί Δ∆ΑOΕΜ παρέχεται στον εργαζόµενο δικαίωµα όπως µέσα σε 15 ηµέρες από την πρόσληψη ή επέλευση του γεγονότος (γεννήσεως παιδιού) γνωστοποιήσει έγγραφα στον εργοδότη, ότι επιλέγει για την καταβολή σ’αυτόν του επιδόµατος παιδιών διαζευκτικά ή από τον εργοδότη ή από τον Δ∆ΛOΕΜ
(146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
3. Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Πανεπιστηµιακής ή άλλης ισότιµης Σχολής
εσωτερικού ή εξωτερικού χορηγείται επιστηµονικό επίδοµα εκ ποσοστού 18%
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στο βασικό µηνιαίο µισθό. Το ίδιο επίδοµα, αλλά σε ποσοστό 13% χορηγείται και
στους πτυχιούχους του Τµήµατος Λογιστών Ανωτέρων Σχολών Στελεχών Επιχειρήσεων, ΚΑΤΕΕ - ΤΕΙ (146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
4. Προϊστάµενος Λογιστηρίου επιχειρήσεως, ο οποίος έχει την ευθύνη του λογιστικού συστήµατος ολοκλήρου της επιχείρησης, που απασχολεί τρεις λογιστές ή
βοηθούς λογιστές και πάνω συµπεριλαµβανοµένου και του προϊσταµένου, δικαιούται προσαύξηση εκ ποσοστού 10% υπολογιζοµένου επί των βασικών µηνιαίων
µισθών της απόφασης αυτής (146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
5. Χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 15% στους εργαζόµενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή και χειρίζονται λογιστικές µηχανές
(146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
6. Oι εκ των λογιστών και βοηθών λογιστών απασχολούµενοι και σαν ταµίες
(εισπράξεις, πληρωµές χρηµατικών ποσών) δικαιούνται επιδόµατος διαχειριστικών λαθών εκ ποσοστού 5% επί των βασικών µηνιαίων µισθών
(146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
7. Στους εργαζόµενους που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή και απασχολούνται σε
νοσοκοµεία, νοσηλευτικά ιδρύµατα και κλινικές εν γένει χορηγείται ειδικό νοσοκοµειακό επίδοµα εκ ποσοστού 20%, υπολογιζόµενο επί των βασικών µισθών
(146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
8. Σε όλους τους εργαζόµενους που απασχολούνται σε Νοσοκοµεία ή Κλινικές Λοιµωδών Νόσων, φυµατιολογικές, σανατόρια, νευροψυχιατρικές, κέντρα ψυχικής
υγιεινής (ψυχολογικά κέντρα, συµβουλευτικούς ψυχολογικούς σταθµούς κ.λπ.),
αντικαρκινικά, νοσοκοµεία και Ινστιτούτα ή Τµήµατα αυτών χορηγείται ειδικό
επίδοµα εκ ποσοστού 10% υπολογιζόµενο επί των πιο πάνω βασικών µισθών
(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).

10.Όλα τα επιδόµατα που χορηγούνται στους υπαγοµένους στην παρούσα µισθωτούς, µε εξαίρεση, το επίδοµα ισολογισµού, για το οποίο ισχύουν όσα αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, υπολογίζονται επί των νοµίµων βασικών
τους µισθών, όπως αυτοί διαµορφώνονται κάθε φορά (146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών,
ΣΣΕ 17.7.1997, Δ∆Α 56/1997).
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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).
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Ζ. Δ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Άδεια γάµου
Στους εργαζοµένους που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή χορηγείται σε περίπτωση
γάµου άδεια µε αποδοχές έξι (6) ηµερών.
Η άδεια αυτή είναι άσχετη και δεν συµψηφίζεται µε την προβλεπόµενη άπό τον
Α.Ν. 539/45 (146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
2. Άδεια γέννησης παιδιού
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε
αποδοχές (24&25/2000 Δ∆Α).
3. Στους λογιστές και βοηθούς λογιστές, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις κλπ.
που στο προσωπικό έχει καθιερωθεί µε ΣΣΕ ή Δ∆Α ή οποιαδήποτε ρύθµιση 5νθήµερη εβδοµαδιαία εργασία ισχύει και γι’αυτούς το πενθήµερο µε τις ίδιες
προϋποθέσεις (146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
Συµπληρώνεται η παρ. 21 της αριθ. 146/84 αποφάσεως του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών ως
εξής: επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις, κ.λπ. στις οποίες το σύνολο των λογιστών
και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο τα χωριστά
τµήµατα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήµατος, στα υποκαταστήµατα, πρατήρια κλπ. είναι είκοσι (20) ή περισσότερα άτοµα ισχύει πενθήµερη
εβδοµάδα εργασίας σαράντα (40) ωρών. Oι ηµέρες εβδοµαδιαίας αναπαύσεως
των εργαζοµένων ρυθµίζονται ανάλογα µε το είδος της επιχ/σεως σύµφωνα µε
την αριθ. 25/83 αποφάσεως του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (3/87 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
4. Στους εργαζόµενους που απασχολούνται σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, Κλινικές και
Νοσοκοµεία, χορηγείται τροφή, µε την προϋπόθεση ότι χορηγείται αυτή και στο
διοικητικό προσωπικό (146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
5. Ετήσια άδεια
Oι µισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα και έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10
ετών στον ίδιο εργοδότη ή προυπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και
µε οποιαδήποτε σχέση εξηρτηµένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων
ηµερών, αν εργάζονται µε εξαήµερη εβδοµαδιαία εργασία ή 25 εργασίµων ηµερών αν εργάζονται µε πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασία (ΣΣΕ 7.6.1999 και
25/2000 Δ∆Α).
6. Μερική απασχόληση
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Στους εργαζόµενους που καλύπτονται από σχέση εργασίας µε µερική απασχόληση παρέχονται:
• δυνατότητες συµµετοχής στις δραστηριότητες της επαγγελµατικής κατάρτισης που εφαρµόζει η επιχείρηση κάτω από συνθήκες ανάλογες µε εκείνες
που αφορούν τους εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου.
• οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στη διάθεση των άλλων εργαζοµένων στην επιχείρηση.
• ίση (αναλογική) µεταχείρηση µε τους εργαζόµενους µε πλήρη απασχόληση
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και σύµβαση αορίστου χρόνου, ως προς την ετήσια άδεια, τις αποζηµιώσεις,
τα επιδόµατα, τα προγράµµατα πρόσθετης κοινωνικής ασφάλειας.
(ΣΣΕ 5.7.1993)
7. Άδεια µητρότητας
Χορηγείται µία επιπλέον εβδοµάδα αδείας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό
(άδεια λοχείας). Η συνολική διάρκεια της αδείας µητρότητας ορίζεται σε δέκα
επτά (17) εβδοµάδες. Oκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν
από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό.
Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δεκαεπτά
(17) εβδοµάδων. O χρόνος αυτής της άδειας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το θέµα αυτό διατάξεις (ΣΣΕ 5.7.1993 , 24/2000 και 25/2000 Δ∆Α).
8. Άδεια φροντίδας παιδιών
Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται για το θηλασµό και τις αυξηµένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστηµα δύο
ετών από τον τοκετό είτε να διακόπτουν την εργασία τους για µία ώρα κάθε µέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα
κάθε µέρα. Ύστερα από συµφωνία των µερών η µείωση του χρόνου εργασίας
µπορεί να ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα χρόνο µετά τον τοκετό.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, µπορεί εναλλακτικά να
ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκοµίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου ότι η ίδια δεν λαµβάνει την
άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών.
Το µειωµένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως
χρόνος εργασίας (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).

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. Άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών
Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόω-
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Εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του
παιδιού
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ρης αποχώρησης της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των
παιδιών έχουν και οι θετοί γονείς των παιδιών ηλικίας έως έξι ετών
(24/2000 Δ∆Α και 25/2000 Δ∆Α).
10.Άδεια για ασθένεια εξαρτώµενων µελών
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ’ έτος εφόσον ο εργαζόµενος/η
έχει τρία παιδιά και πάνω (24/2000 Δ∆Α και 25/2000 Δ∆Α).
11.Γονέας εργαζόµενος σε επιχείρηση ή εκµετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον
πενήντα (50) άτοµα, εάν :
α) έχει συµπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και
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β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει
γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, µετά τη λήξη της άδειας µητρότητας
µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει ηλικία τριών (3) ετών.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της µπορεί να φθάσει έως τρισήµισυ (3,5) µήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη µε βάση τη
σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων δικαούχων, µέχρι
να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουµένων στην επιχείρηση για κάθε ηµερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των
παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 1483/1984 (ΣΣΕ 5.7.1993).
12.Προϋπηρεσία
Σαν προϋπηρεσία των λογιστών λογίζεται η σε οποιονδήποτε εργοδότη, φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο ή και σε λογιστικό γραφείο, άσκηση του επαγγέλµατος (λογιστού
και βοηθού λογιστού, ως ενιαίο λογιζόµενο). Για βοηθούς λογιστές προσµετρείται
κάθε προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε συναφή και οµότιµα καθήκοντα.
Προϋπηρεσία βοηθού λογιστού και υπαλλήλου γραφείου, που έχει προσµετρηθεί για τον υπολογισµό του µισθού του βοηθού λογιστού, θα προσµετρείται και
για τον υπολογισµό του µισθού του λογιστού, εάν ο µισθωτός αποκτήσει την
ιδιότητα του λογιστού. Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαµβανοµένων εργαζοµένων αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωσή τους, κατατιθεµένη κατά την πρόσληψή
τους στον εργοδότη, συνοδευοµένη δε εντός τριµήνου προθεσµίας απο της προσλήψεως, από τα απαραίτητα πιστοποιητικά των εργοδοτών στους οποίους εργάσθηκαν ή κατά περίπτωση του αρµοδίου οικονοµικού εφόρου.
Σε εµπόθεσµη, δηλαδή εντός τριµήνου, από της πρόσληψης και δήλωσης προσαγωγή του πιστοποιητικού η προϋπηρεσία λογίζεται αποδειχθείσα από της
πρόσληψης και δήλωσης.
Εάν µε τα πιστοποιητικά αποδεικνύεται υπηρεσία µεγαλύτερη της δηλωθείσης ή
υποβληθούν πιστοποιητικά προΰπηρεσίας χωρίς να έχει κατατεθεί σχετική δήλωση κατά την πρόσληψη, το δικαίωµα για την απόληψη του βάσει της προϋπηρεσίας αυτής υψηλότερου µισθού γεννάται από της καταθέσεως των πιστοποιητικών αυτών.
Η προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων εργαζοµένων, φόσον µέχρι σήµερα δεν
έχουν υποβάλει σχετικά πιστοποιητικά, αποδεικνύεται µε δηλώσεις συνοδευόµε-
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νες εντός τριµήνου από της δηµοσίευσης της απόφασης αυτής µε τα απαραίτητα πιστοποιητικά, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως των πιο πάνω διατάξεων.
Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, όταν λυθεί η εργασιακή σχέση, επιστρέφονται
από τον εργοδότη στον εργαζόµενο (Δ∆Α 146/1984).
13.Άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις
Αυξάνεται σε 30 ηµέρες η άδεια της παρ. 1 άρθρο 2 του Ν. 1346/1993 για συµµετοχή σε εξετάσεις των εργαζοµένων µαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών µονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθµίδας του Δ∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων από το Δ∆ηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν
έχουν συµπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε
συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά (Δ∆Α 42/1996).
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 10.4.1996 και
το άρθρο 4 της από 42/1996 Δ∆Α Λογιστών και Βοηθών Λογιστών της ΠOΛ, χορηγείται επίσης και στους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες που έχουν υπερβεί το
28ο έτος της ηλικίας, αλλά µόνο για την προβλεπόµενη διάρκεια σπουδών, που
κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόµενος, προσαυξηµένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκοµµένα (ΣΣΕ 15.9.1998).
14.Τα συµβαλλόµενα στην παρούσα µέρη συµφωνούν όπως συγκροτήσουν Επιτροπή Κωδικοποίησης των διατάξεων των ΣΣΕ και Δ∆Α των προηγουµένων ετών που
εξακολουθούν να ισχύουν και σήµερα για τη ρύθµιση αυτή, όπως διαµορφώνονται µε την παρούσα, προκειµένου το κωδικοποιηµένο κείµενο που θα προκύψει
να αποτελέσει το περιεχόµενο της µελλούσης να υπογραφεί κατά το επόµενο
έτος οµοίας ΣΣΕ (ΣΣΕ 7.6.1999).
15.Δ∆ιατήρηση ευνοϊκότερων ρυθµίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι 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).
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