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ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΑ

Σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 2 Αυγούστου 2000, στην Αθήνα, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆

(Πλ. Βικτωρίας 7),  οι κάτωθι υπογράφοντες, αφενός: (α) Μεταξία Στεκουλέα, (β) Ελένη

Αβαγιανού (γ) Θάνος Βασιλόπουλος, ως εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών

Υπαλλήλων Ελλάδος και αφετέρου οι : (α) Μαρία Πουλαντζά – Αγρέβη (β) ∆ηµήτρης

Λαµπρόπουλος και (γ) Ευάγγελος Παυλίνης, ως εκπρόσωποι των Συµβολαιογραφικών

Συλλόγων των κάτωθι εφετείων:

• Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου

• Θεσσαλονίκης

• Κέρκυρας

• Λάρισας

• Ναυπλίου

• Πατρών

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα.

Άρθρο  1

  Πεδίο εφαρµογής

Με αυτή τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΣΣΕ) ρυθµίζονται οι όροι αµοιβής και

εργασίας του προσωπικού, που απασχολείται αποκλειστικά στα Συµβολαιογραφικά

γραφεία των πιο πάνω συµβολαιογραφικών συλλόγων. Αυτή η ΣΣΕ ισχύει αποκλειστικά

για όλους τους εργαζοµένους, οι οποίοι είναι µέλη πρωτοβάθµιων σωµατείων που

ανήκουν στη δύναµη της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος  (ΟΙΥΕ).

Άρθρο  2

 Μισθολογικά θέµατα
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2.1. Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που καλύπτονται από αυτή τη ΣΣΕ, όπως

αυτοί είχαν διαµορφωθεί στις 31.12.99, αυξάνονται από 1.1.2000 κατά ποσοστό

2,8%.

2.2. Οι πιο πάνω βασικοί µισθοί, όπως αυτοί είχαν διαµορφωθεί στις 30.6.2000,

αυξάνονται από 1.7.2000 κατά ποσοστό 1,8%.

Άρθρο 3

  Επιδόµατα

3.1. Χορηγείται επίδοµα 15% για χρήση Η/Υ, το οποίο υπολογίζεται πάνω στην βάση

του 20ου µισθολογικού κλιµακίου (18-20 χρόνια υπηρεσίας) των εργαζοµένων

της σύµβασης αυτής, από το κλιµάκιο 0-2 µέχρι και το τελευταίο 39-40.

3.1. Χορηγείται επίδοµα τέκνων 5% στο µισθολογικό κλιµάκιο που ανήκει κάθε

εργαζόµενος, για όσους εργαζόµενους έχουν 2 και πλέον παιδιά.

Άρθρο  4

 Θεσµικά θέµατα

4.1. Στους εργαζόµενους που έχουν συµπληρώσει εννέα έτη εργασίας στον κλάδο,

ανεξαρτήτως εργοδότη, χορηγείται ετήσια κανονική άδεια 5 εβδοµάδων, δηλαδή

τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών, αν ο εργαζόµενος εργάζεται εξαήµερο ή

εικοσιπέντε (25) εργάσιµων ηµερών αν ο εργαζόµενος εργάζεται πενθήµερο.

4.2. Για όσους µισθωτούς παντρεύονται, χορηγείται άδεια γάµου µε αποδοχές 10

ηµέρες. Η άδεια αυτή δεν συµψηφίζεται µε την κανονική άδεια που δικαιούνται οι

µισθωτοί.

Άρθρο 5

 Τελικές διατάξεις

5.1. Οι διατάξεις των προηγούµενων ΣΣΕ, ∆ιαιτητικών αποφάσεων και Υπουργικών

Αποφάσεων, που δεν τροποποιούνται ρητά εξακολουθούν να ισχύουν.

5.2. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόµενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι

αµοιβής και εργασίας που προβλέπονται από νόµους, υπουργικές αποφάσεις,

διαιτητικές αποφάσεις, γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας εσωτερικούς

κανονισµούς ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τη σύµβαση αυτή.
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5.3. Η ισχύς της σύµβασης αυτής αρχίζει από την 1.1.2000 και είναι µονοετής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο.Ι.Υ.Ε. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Μεταξία Στεκουλέα Μαρία Πουλαντζά - Αγρέβη

Ελένη Αβαγιανού ∆ηµήτριος Λαµπρόπουλος

Θάνος Βασιλόπουλος Ευάγγελος Παυλίνης


