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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α

O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1. Η υπ’ α ριθ µόν 27567/1975 Α πό φα ση του Y πουρ γού Συ ντο νι σµού & Α πα σχό -
λη σης

2. Η υπ’ α ριθ µόν 41560/1976 Α πό φα ση του Y πουρ γού Συ ντο νι σµού - Ερ γα σί ας
3. Η υπ’ α ριθ µόν 41046/1977 Α πό φα ση του Y πουρ γού Συ ντο νι σµού - Ερ γα σί ας
4. Η υπ’ α ριθ µόν 38748/1978 Α πό φα ση του Y πουρ γού Συ ντο νι σµού - Ερ γα σί ας
5. Η υπ’ α ριθ µόν 18031/1979 Α πό φα ση του Y πουρ γού Συ ντο νι σµού - Ερ γα σί ας
6. Η υπ’ α ριθ µόν 14957/1980 Α πό φα ση του Y πουρ γού Συ ντο νι σµού - Ερ γα σί ας
7. Η υπ’ α ριθ µόν 14599/1981 Α πό φα ση του Y πουρ γού Α ναπλ. Συ ντο νι σµού -

Ερ γα σί ας
8. Η υπ’ α ριθ µόν 1409/1982 Α πό φα ση του Y πουρ γού Συ ντο νι σµού - Ερ γα σί ας
9. Η υπ’ α ριθ µόν 15914/1991 Α πό φα ση του Yπ. Εθν. Oι κο νο µί ας & Ερ γα σί ας
10.Η υπ’ α ριθ µόν 15001/1992 Α πό φα ση του Yπ. Εθν. Oι κο νο µί ας & Ερ γα σί ας
11.Η υπ’ α ριθ µόν 13714/1994 Α πό φα ση του Yπ. Εθν. Oι κο νο µί ας & Ερ γα σί ας
12.Η υπ’ α ριθ µόν 11615/1995 Α πό φα ση του Yπ. Εθν. Oι κο νο µί ας & Ερ γα σί ας
13.Η α πό 1.11.1996 ΣΣΕ
14.Η α πό 23.1.1997 ΣΣΕ
15.Η α πό 13.7.1998 ΣΣΕ
16.Η α πό 29.4.1999 ΣΣΕ
17.Η α πό 2.8.2000 ΣΣΕ
18.Η Δ∆.Α. 43/2000
19.Η Δ∆.Α. 48/2002
20.Η Δ∆.Α. 25/2003
21.Η Δ∆.Α. 49/2004
22.Η από 16.5.2005 ΣΣΕ
23.Η Δ∆.Α. 22/2005
24.Η Δ∆.Α. 3/2007 (Ισχύει για τα έτη 2006 και 2007)
25.Η από 31.7.2008 ΣΣΕ (Ισχύει και για το 2009)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
Συµ βο λαι ο γρα φι κοί Σύλ λο γοι:
1. Α θη νών, Πει ραι ώς, Αι γαί ου και Δ∆ω δε κα νήσ σου
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2. Θεσ σα λο νί κης
3. Θράκης 
4. Κρή της
5. Λά ρι σας
6. Πα τρών

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
O µο σπον δία Ι δι ω τι κών Y παλ λή λων Ελ λά δος (OΙ YΕ).

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Α. Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνοντας υπόψη, µετά την έκδοση της υπ’ αρ.
1041/2008 απόφασης του Α.Π. ότι:

1. η συµµετοχή στη διαδικασία για την υπογραφή ενός ενιαίου κειµένου που να
ρυθµίζει τις αµοιβές και τους όρους εργασίας των εργαζοµένων στα
συµβολαιογραφεία των περιφερειών της χώρας συνιστά ενάσκηση δικαιώµατος
των συµβαλλοµένων Συµβολαιογραφικών Συλλόγων συµπράττοντας (είτε άµεσα,
είτε έµµεσα δια της προσχωρήσεως και όχι εκπλήρωση υποχρέωσης
απορρέουσα από το Ν. 1876/90 και δυνάµενη να αποτελέσει αντικείµενο
εξαναγκασµού),

2. η διαδικασία που ακολουθήθηκε την παρούσα χρονιά δε συνιστά σε καµµία
περίπτωση παραίτηση των συµβαλλόµενων Συµβολαιογραφικών Συλλόγων από
το νόµιµο δικαίωµά τους να επιδιώκουν τα επόµενα χρόνια την κατάρτιση
περιφερειακών συλλογικών συµβάσεων µε τους συλλόγους εργαζοµένων της
περιφέρειας εκάστου εξ αυτών, 

3. ο κάθε επιµέρους Συµβολαιογραφικός Σύλλογος που παρέστη στη διαδικασία
και υπογράφει την παρούσα Σύµβαση ενεργεί αποκλειστικά στα όρια της τοπικής
του αρµοδιότητας και εκπροσωπεί και δεσµεύει αποκλειστικά τους
Συµβολαιογράφους που είναι µέλη του

Β. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στο ακόλουθο κείµενο συλλογικής
σύµβασης εργασίας (ΣΣΕ 31.7.2008)

Γ.  ΠΕΔ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στις διατάξεις της ρύθµισης αυτής υπάγονται οι εργαζόµενοι µέλη των
Πρωτοβαθµίων Σωµατείων που ανήκουν στην Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Ελλάδος (ΟΙΥΕ) και απασχολούνται στα συµβολαιογραφικά γραφεία των
Συµβολαιογραφικών Συλλόγων των Εφετείων: 
α. Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δ∆ωδεκανήσου
β. Ν. Θεσσαλονίκης
γ. Θράκης
δ. Κρήτης
ε. Πατρών
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στ.Λάρισας * (ΣΣΕ 31.7.2008). 

Δ∆.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή, όπως είχαν
διαµορφωθεί στις 31.12.2007 µε βάση τη Δ∆.Α. 3/2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά
ποσοστό 3%.
Οι πιο πάνω βασικοί µισθοί, όπως διαµορφώνονται στις 31.8.2008, αυξάνονται από
1.9.2008 κατά ποσοστό 5%
Οι πιο πάνω βασικοί µισθοί, όπως διαµορφώνονται την 31.12.2008, αυξάνονται από
1.1.2009 κατά ποσοστό 2%. 
Οι πιο πάνω βασικοί µισθοί, όπως διαµορφώνονται την 31.8.2009, αυξάνονται από
1.9.2009 κατά ποσοστό 5%. 
Οι αυξήσεις αυτές (άρθρου 2), εµφανίζονται στο συνηµµένο πίνακα που αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας (ΣΣΕ 31.7.2008).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ 

1. Ε πί δο µα γά µου 
Χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου 12% σε ό λους τους εγ γά µους µι σθω τούς της ρύθ µι -
σης αυ τής που υ πο λο γί ζε ται στους βα σι κούς µι σθούς των ε κά στο τε µι σθο λο γι -
κών κλι µα κί ων.  Το ε πί δο µα γά µου χο ρη γεί ται και στους χή ρους-ρες, δι α ζευγ µέ -
νους-νες, κα θώς και στις ά γα µες µη τέ ρες και ά γα µους πα τέ ρες, εφ' ό σον ό λοι
αυ τοί έ χουν την ε πι µέ λει α παι διού ή παι διών. (Κ.Y.Α. 13714/94, σε  συν δυ α σµό µε
την ΣΣΕ 29.4.1999)

2. Ε πί δο µα πλη κτρο λο γί ου
Χο ρη γεί ται ε πί δο µα πλη κτρο λο γί ου κα τά πο σο στό 5% σε ό λους ε κεί νους τους
ερ γα ζό µε νους της ρύθ µι σης αυ τής, που χρη σι µο ποι ούν γρα φο µη χα νή α ντί του
Η/Y και δεν λαµ βά νουν το ε πί δο µα χρή σης Η/Y. (ΣΣΕ 13.7.1998)

3. Ε πί δο µα χρή σης Η/Y
α) Χορηγείται επίδοµα 15% για χρήση Η/Υ, το οποίο υπολογίζεται πάνω στη

βάση του 20ου µισθολογικού κλιµακίου (18-20 χρόνια υπηρεσίας) των
εργαζοµένων της ρύθµισης αυτής, απο το κλιµάκιο 0-2 µεχρι και το τελευταίο
39-40 (ΣΣΕ 29.4.1999, Δ∆Α 43/2000, ΣΣΕ 2.8.2000).

β) Το επίδοµα χρήσης Η/Y σε ποσοστό 15% που προβλέπεται, από τις
προηγούµενες όµοιες ρυθµίσεις, από 1.11.2002 θα υ πο λο γί ζε ται στο βασικό
µισθό του µι σθο λο γι κού κλι µα κί ου που αντιστοιχεί στα έτη προϋπηρεσίας
κάθε µισθωτού και θα καταβάλλεται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
(Δ∆Α 48/2002)

* Η 3/2007 Δ∆Α αφορούσε και τους απασχολούµενους στα συµβολαιογραφικά γραφεία :
Κέρκυρας, Ιωαννίνων και Ναυπλίου
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4. Ε πι στη µο νι κό Ε πί δο µα 

α) Στους πτυ χιού χους ο ποι ασ δή πο τε Πα νε πι στη µι α κής ή άλ λης ι σό τι µης σχο λής
ε σω τε ρι κού ή ε ξω τε ρι κού χο ρη γεί ται ε πι στη µο νι κό ε πί δο µα εκ πο σο στού 20%
στο βα σι κό µη νιαί ο µι σθό για τους α πό φοι τους των Α ΕΙ και αντίστοιχα 12% για
τους αποφοίτους ΤΕΙ  (ΣΣΕ 13.7.1998)

β) Στους πτυ χιού χους ΤΕΙ ή άλ λης ι σό τι µης σχο λής ε σω τε ρι κού ή ε ξω τε ρι κού
χο ρη γεί ται ε πι στη µο νι κό ε πί δο µα 15% στο µι σθο λο γι κό κλι µά κιο που α νή κει
κά θε ερ γα ζό µε νος. (ΣΣΕ 29.4.1999)

5. Ε πί δο µα λα θών

Στους τα µί ες τους έ χο ντες ως α πο κλει στι κή και µό νη α πα σχό λη ση την εί σπρα ξη
και πλη ρω µή ως και την τή ρη ση των α πα ραί τη των βι βλί ων του Τα µεί ου εί τε µε -
µο νω µέ νες εί τε α πό κοι νού µετ’  άλ λων τα µιών πα ρέ χε ται ε πί δο µα λα θών εκ πο -
σο στού 5% ε πί του βα σι κού µη νιαί ου µι σθού, σύµ φω να µε την 27567/75 κοι νή
α πό φα ση Y πουρ γού Συ ντο νι σµού και Α πα σχό λη σης (ΣΣΕ 13.7.1998).

6. Ε πί δο µα πο λυ ε τί ας

Χο ρη γεί ται ε πί δο µα πο λυ ε τί ας 3,5% ε πί του µι σθο λο γι κού κλι µα κί ου, στο ο ποί ο
α νή κει κά θε ερ γα ζό µε νος για κά θε 10 συ µπλη ρω µέ να έ τη ερ γα σί ας στον κλά δο
και µέ χρι δύο δε κα ε τί ες. (ΣΣΕ 29.4.1999)

7. Ε πί δο µα υ πη ρε σί ας στον ί διο ερ γο δό τη

Χο ρη γεί ται ε πί δο µα 2% στους βα σι κούς µι σθούς των ερ γα ζο µέ νων που υ πά γο -
νται στη ρύθ µι ση αυ τή, ε φό σον έ χουν συ µπλη ρώ σει 14 χρό νια υ πη ρε σί ας στον
ί διο ερ γο δό τη. (ΣΣΕ 13.7.1998)

8. Ε πί δο µα τέ κνων

Χο ρη γεί ται ε πί δο µα τέ κνων 5% στο µι σθο λο γι κό κλι µά κιο που α νή κει κά θε ερ γα -
ζό µε νος για ό σους ερ γα ζό µε νους έ χουν 2 και πλέ ον παι διά. (ΣΣΕ 2.8.2000 και
Δ∆Α 43/2000)

Το επίδοµα τέκνων από το δεύτερο (2ο) τέκνο και πάνω που προβλέπεται από τις
προηγούµενες ρυθµίσεις του κλάδου σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο, χορηγείται
από 1.11.2002 για τέκνα ηλικίας µέχρι 18 ετών. Το επίδοµα αυτό χορηγείται και
σε τέκνα που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εφ’  όσον
παραµένουν άγαµα και δεν εργάζονται. Προκειµένου περί αρρένων, το επίδοµα
αυτό καταβάλλεται και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευση είτε είναι άγαµα είτε
έγγαµα και προκειµένου περί τέκνων που έχουν κριθεί ανάπηρα µε απόφαση της
αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής του ΙΚΑ σε ποσοστό πάνω από 67%, το
επίδοµα καταβάλλεται εφ’  όρου ζωής.

Σε κάθε περίπτωση το επίδοµα αυτό υπολογίζεται επί του βασικού µισθού του
µισθολογικού κλιµακίου που κάθε φορά ανήκει ο δικαιούχος εργαζόµενος.
(Δ∆Α 48/2002)
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ΣΤ.   Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ
1. Δ∆ιά τον κα θο ρι σµόν των βα σι κών µη νιαί ων µι σθών, των εις την πα ρού σα υ πα γο -

µέ νων µι σθω τών λαµ βά νε ται υ πό ψιν και η παρ’ οι ω δή πο τε ερ γο δό τη δι α νυ θεί σα
πραγ µα τι κή προϋ πη ρε σία αυ τών εις ο µό τι µα και συ να φή κα θή κο ντα. Δ∆εν λαµ βά -
νε ται υ πό ψη η πρου πη ρε σία συ ντα ξιού χου, ή τις προ σµε τρή θη διά την χο ρή γη σιν
της συ ντά ξε ως.
Η προϋ πη ρε σία των προ σλαµ βα νο µέ νων υ παλ λή λων α πο δει κνύ ε ται δι’ υ πευ θύ -
νου δη λώ σε ως αυ τών, κα τα τι θέ µε νης ά µα τη προ σλή ψει των, εις τον ερ γο δό την,
συ νο δευ ο µέ νης ε ντός τρι µή νου προ θε σµί ας α πό της προ σλή ψε ως υ πό των α πα -
ραι τή των δι και ο λο γη τι κών. Ε άν διά των πι στο ποι η τι κών τού των α πο δει κνύ ε ται
πρου πη ρε σία µεί ζων της εν της δη λώ σει α να φε ρο µέ νης ή υ πο βλη θώ σι πι στο ποι -
η τι κά πρου πη ρε σί ας χω ρίς να έ χει  κα τα τε θεί σχε τι κή δή λω σις κα τά την πρό σλη -
ψιν, το δι καί ω µα διά την α πό λη ψιν του βά σει της προϋ πη ρε σί ας ταύ της υ ψη λο -
τέ ρου µι σθού γεν νά ται α πό της κα τα θέ σε ως των πι στο ποι η τι κών τού των.
Η προϋ πη ρε σία των ή δη υ πη ρε τού ντων µι σθω τών, ε φό σον µέ χρι σή µε ρα δεν
έ χουν υ πο βάλ λει σχε τι κά πι στο ποι η τι κά, α πο δει κνύ ε ται ο µοί ως διά δη λώ σε ως
συ νο δευ ο µέ νης ε ντός τρι µή νου α πό της δη µο σι εύ σε ως της πα ρού σης υ πό των
α πα ραι τή των πι στο ποι η τι κών, ε φαρ µο ζο µέ νων κα τά τα λοι πά α να λό γως των
α νω τέ ρω δι α τά ξε ων. Τα πι στο ποι η τι κά πρου πη ρε σία, λυ ο µέ νης της ερ γα σι α κής
σχέ σε ως ε πι στρέ φο νται υ πό τους ερ γο δό του εις τον µι σθω τόν. (Α πό φα ση
Yπ. Συ ντο νι σµού και Α πα σχό λη σης 27567/75)

2. Εν πε ρι πτώ σει µε τα τά ξε ως του υ πη ρε τι κού προ σω πι κού εις το υ παλ λη λι κόν τοι -
ού τον, ο χρό νος υ πη ρε σί ας ως υ παλ λή λου υ πο λο γί ζε ται α πό της η µέ ρας α να λή -
ψε ως της υ παλ λη λι κής υ πη ρε σί ας. Κατ’ ε ξαί ρε σιν ο ερ γο δό της υ πό του ο ποί ου
ε γέ νε το η µε τά τα ξις υ πο χρε ού ται ό πως προ σµέ τρη ση την παρ’ αυ τών δι α νυ θεί -
σαν πρου πη ρε σί αν, εις την κα τη γο ρί αν του υ πη ρε τι κού προ σω πι κού του µε τα τα -
γέ ντος εις το υ παλ λη λι κόν τοι ού τον µι σθω τού, διά τον προσ δι ο ρι σµό της µι σθο -
δο σί ας αυ τού. (Α πό φα ση Yπ. Συ ντο νι σµού και Α πα σχο λή σε ως 27567/75)

3. Εις το ε πί πο σο στοίς µό νον ή διά µι κτού συ στή µα τος α µει βό µε νον προ σω πι κόν,
ο ερ γο δό της υ πο χρε ού ται ό πως ε ξα σφα λί ζει κα τά µή να κατ’ ε λά χι στον ό ρι ον
τους υ πό της πα ρού σης προ βλε πο µέ νους βα σι κούς µι σθούς, µε τά του ε πι δό µα -
τος οι κο γε νει α κών βα ρών. (Α πό φα ση Yπ. Συ ντο νι σµού και Α πα σχό λη σης
27567/75)

4.  Άδεια γάµου
Για ό σους µι σθω τούς πα ντρεύ ο νται, χο ρη γεί ται ά δει α γά µου µε α πο δο χές δέ κα
(10) η µέ ρες. Η ά δει α αυ τή δεν συµ ψη φί ζε ται µε την κα νο νι κη ά δει α που δι και ού -
νται οι µι σθω τοί. (ΣΣΕ 12.8.2000 & Δ∆Α 43/2000) (Α πό φα ση Yπ. Συ ντο νι σµού και
Α πα σχό λη σης 14599/81)

5. Δ∆ιά τους α πα σχο λού µε νους η µε ρη σί ως ε πί χρό νον µι κρό τε ρον του νο µί µου ω ρα -
ρί ου ι σχύ ουν κατ’  α να λο γί αν του χρό νου α πα σχο λή σε ως πά σαι αι σχε τι καί δι α -
τά ξεις αι α φο ρώ σαι τας α πο λα βάς αυ τών. (Α πό φα ση Yπ. Συ ντο νι σµού και Α πα -
σχό λη σης 27567/75)
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6. Γονική άδεια 
Στους ερ γα ζό µε νους της ρύθ µι σης αυ τής χο ρη γεί ται γο νι κή ά δει α µε α πο δο χές
τέσ σε ρις η µέ ρες ε τη σί ως, σύµ φω να µε τις δι α τά ξεις και τις πρου πο θέ σεις του
Ν.1483/84 (ΣΣΕ 13.7.1998).

7. Στους ερ γα ζό µε νους αυ τής της ρύθ µι σης ε φαρ µό ζε ται το άρ θρο 5 της ΕΓ ΣΣΕ
της 18.5.1998, ως προς τις ε τή σι ες ά δει ες µε α πο δο χές (ΣΣΕ 13.7.1998).
Ε τή σια ά δει α µε α πο δο χές.
1. Ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία 15 ε τών στον ί διο ερ γο δό τη ή

προ ϋ πη ρε σία δέ κα ε πτά (17) ε τών σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη και µε ο ποι ο δή πο -
τε σχέ ση ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α 5 ε βδο µά δων, δη λα δή τριά -
ντα  (30) ερ γα σί µων η µε ρών, αν ο ερ γα ζό µε νος ερ γά ζε ται   ε ξαή µε ρο ή εί κο σι
πέ ντε (25) ερ γα σί µων η µε ρών, αν ερ γά ζε ται πεν θή µε ρο.

2. Α πό 1.1.1999, οι ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία 12 ε τών στον
ί διο ερ γο δό τη ή προ ϋ πη ρε σία δέ κα τεσ σά ρων (14) ε τών σε ο ποι ον δή πο τε 
ερ γο δό τη και µε ο ποι α δή πο τε σχέ ση ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α 30 ερ γα σί -
µων η µε ρών, αν ο ερ γα ζό µε νος ερ γά ζε ται ε ξαή µε ρο ή 25 ερ γα σί µων η µε ρών,
αν ερ γά ζε ται πεν θή µε ρο”.

8. Στους ερ γα ζό µε νους που έ χουν συ µπλη ρώ σει εν νέα έ τη ερ γα σί ας στον κλά δο,
α νε ξαρ τή τως ερ γο δό τη, χο ρη γεί ται ε τή σια κα νο νι κή ά δει α 5 ε βδο µά δων, δη λα -
δή τριά ντα (30) ερ γα σί µων η µε ρών, αν ο ερ γα ζό µε νος ερ γά ζε ται ε ξαή µε ρο ή 
ει κο σι πέ ντε (25) ερ γα σί µων η µε ρών αν ο ερ γα ζό µε νος ερ γά ζε ται πεν θή µε ρο
(ΣΣΕ 2.8.2000 και Δ∆Α 43/2000).

9. Μειωµένο ωράριο θηλασµού και φροντίδας τέκνων
Οι µητέρες εργαζόµενες που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας
δικαιούνται για χρονικό διάστηµα τριάντα ενός (31) µηνών από τη λήξη της
άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα
κατά µία ώρα κάθε εργάσιµη ηµέρα. Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη το
ηµερήσιο ωράριο εργασίας των µητέρων αυτών µπορεί να ορίζεται µειωµένο
κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) µήνες από τη λήξη
της άδειας τοκετού και κατά µία (1) ώρα για επτά (7) επί πλέον µήνες 
(Δ∆Α 49/2004).
Οι παραπάνω ώρες απουσία των µητέρων από την εργασία τους θεωρούνται και
αµείβονται ως χρόνος πραγµατικής εργασίας και δεν πρέπει να προκαλούν
δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις των
µητέρων (Δ∆Α 49/2004).
Το µειωµένο αυτό ωράριο δικαιούται και πατέρας εφ’  όσον δεν κάνει χρήση
αυτού η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική
βεβαί ωση του εργοδότη της µητέρας του τέκνου.
Το δικαίωµα αυτό του µειωµένου ωραρίου εργασίας έχουν και οι θετοί γονείς µε
τους ίδιους ως άνω όρους και προϋποθέσεις για τέκνα ηλικίας µέχρι έξι (6) ετών
και µε χρονική αφετηρία την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως της αποφάσεως για την
υιοθεσία, καθώς και οι άγαµες µητέρες και οι άγαµοι πατέρες υπό την
προϋπόθεση όµως για αυτούς τους τελευταίους να έχουν αναγνωρίσει νοµίµως
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το τέκνο τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1475 ΑΚ.
Κάθε άλλη σχετική µε το ζήτηµα αυτό διάταξη ή όρος των ΣΣΕ του κλάδου
καταργείται από 1.11.2002 (Δ∆Α 48/2002).

10.Κατάργηση διατάξεων
Από της 1ης Ιανουαρίου 2003 καταργείται και δεν ισχύει η διάταξη1 της παραγρ.
3 του άρθρου 4 της από 29.4.1999 ΣΣΕ και κάθε άλλη σχετική µε αυτή
µεταγενέστερη διάταξη όρου ΣΣΕ ή Δ∆Α του κλάδου. (Δ∆Α 48/2002)

11.Oι δι α τά ξεις των προη γου µέ νων συλ λο γι κών συµ βά σε ων ερ γα σί ας, δι αι τη τι κών
α πο φά σε ων και υ πουρ γι κών α πο φά σε ων, που δεν τρο πο ποι ού νται ρη τά µε την
πα ρού σα ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν (ΣΣΕ 16.5.2005 και Δ∆Α 22/2005).

12.Λοιπές θεσµικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ
Όλες οι λοιπές θεσµικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως συµπληρώθηκαν µε την από
24.5.2004 ΕΓΣΣΕ, ισχύουν και εφαρµόζονται και για τους µισθωτούς που
υπάγονται στην απόφαση αυτή (Δ∆Α 49/2004).

13.Τελικές διατάξεις
Οι διατάξεις των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (Σ.Σ.Ε. & Δ∆.Α.), που δεν
τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν 
(ΣΣΕ 31.7.2008).

14.Τυ χόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόµενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι
αµοιβής και εργασίας που προβλέπονται από νόµους, υπουργικές αποφάσεις,
διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις εργασίας, εσωτερικούς
κανονισµούς ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας δε θίγονται από τη ρύθµιση αυτή
(ΣΣΕ 31.7.2008).
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