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ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των  

Εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία  

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 51/23-05-2005) 

Προοίµιο 

Η σύνοψη της παρακάτω ΣΣΕ γίνεται µε βάση τα οριζόµενα από το άρθρο 15 του 

Ν.1876/90 περί ∆ιαδικασίας Μεσολάβησης, και όπως αυτή εξελίχθηκε, προκειµένου να 

υπάρξει επίλυση της συλλογικής διαφοράς που ήγειρε η Οµοσπονδία Ιδιωτικών 

Υπαλλήλων Ελλάδος για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα 

Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας και µε σκοπό τη σύναψη Εθνικής Κλαδικής 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. 

Η πρόταση του Μεσολαβητή, κ. Α. Νικολόπουλου, έγινε αποδεκτή από την εργατική 

πλευρά και από την εργοδοτική µόνο από το Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων 

Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου. 

Με βάση τα οριζόµενα από το άρθρο 15 του Ν.1876/90 τα προαναφερόµενα µέρη 

συνυπογράφουν τα κάτωθι: 

Στην Αθήνα σήµερα, 16/5/2005, οι υπογράφοντες, αφενός:  

Μαρία Πουλαντζά, Νικόλαος Παπαθέου, Γεώργιος Ρούσκας και Ευάγγελος Παυλίνης, 

ως εκπρόσωποι του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, 

Πειραιώς, Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου  

και αφετέρου:  

Μετάξια Στεκουλέα, Πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραµµατέας της 

Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ),  

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, συµφωνούν 

στα ακόλουθα: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Ισχύος 

Σε αυτή τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται 

στα συµβολαιογραφικά γραφεία Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου και που 

ανήκει σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αµιγείς ή µικτές, οι οποίες είναι 

µέλη της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος. 
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Άρθρο 2  

Μισθολογικά Θέµατα 

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

είχαν διαµορφωθεί στις 31/12/2004, µε τη 49/2004 ∆Α αυξάνονται από 1/1/2005 

κατά ποσοστό 2,7%. 

2.2. Οι πιο πάνω βασικοί µισθοί, όπως θα διαµορφωθούν στις 31/7/2005, αυξάνονται 

από 1/8/2005 κατά ποσοστό 3,8%. 

Άρθρο 3  

Τελικές ∆ιατάξεις 

3.1. Οι διατάξεις των προηγούµενων ΣΣΕ, ∆ιαιτητικών Αποφάσεων και Υπουργικών 

Αποφάσεων, που δεν τροποποιούνται ρητά εξακολουθούν να ισχύουν. 

3.2. Τυχόν 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 σύµβαση αυτή. 

3.3. Η ισχύς της σύµβασης αυτής αρχίζει από την 1/1/2005 και είναι µονοετής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΥΛΙΝΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΥΕ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΜΕΤΑΞΙΑ ΣΤΕΚΟΥΛΕΑ 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 


