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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒO Η ΘΩΩΝ ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΑΡ ΓYΡO ΧΡYΣO ΧOΙΑΣ - 

ΠO ΛY ΤΙ ΜΩΩΝ  ΜΕ ΤΑΛ ΛΩΩΝ ΚΑΙ ΩΩ ΡO ΛO ΓO ΠOΙ ΙΑΣ 
O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΛΗ ΦΘΗ ΚΑΝ Υ ΠO ΨΗ  

1. Η α πό 8.10.1991 ΣΣΕ (Π. Κ. 99/1991)
2. Η Δ∆.Α. 15/1993 (Π.Κ. 13/1993)
3. Η Δ∆.Α. 24/1994 (Π.Κ. 15/1994)
4. Η Δ∆.Α. 33/1995 (Π.Κ. 24/1995)
5. Η Δ∆.Α 32/1996 (Π.Κ 20/1996)
6. Η Δ∆.Α 26/1997 (Π.Κ. 10/1997)
7. Η Δ∆.Α 40/1998 (Π.Κ. 38/1998)
8. Η από 22.9.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. 87/11.10.1999)
9. Η από 7.7.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 75/18.7.2000). Ισχύει και για το έτος 2001

10. Η από 27.6.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 64/8.7.2002). Ισχύει και για το έτος 2003
11. Η από 28.6.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. 48/6.7.2004). Ισχύει και για το έτος 2005
12. Η από 30.6.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. 86/14.7.2006). Ισχύει και για το έτος 2007
13. Η από 17.5.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 45/26.6.2008). Ισχύει και για το έτος 2009
14. Η Δ∆Α 7/2011 (Π.Κ. 4/25.2.2011)

Β. ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ 

Α πό την εργοδοτική πλευ ρά:
1. Πα νελ λή νια O µο σπον δί α Βιο τε χνών Αρ γυ ρο χρυ σο χό ων-Κο σµη µα το πω λών-

ΩΩ ρο λο γο ποιών (ΠO ΒΑ ΚΩΩ) 
2. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Α πό την εργατική πλευ ρά :
Πα νελ λή νια O µο σπον δί α Ερ γα τών Με τάλ λου (ΠO ΕΜ)

Γ. ΠΕ Δ∆Ι O Ε ΦΑΡ ΜO ΓΗΣ

1. Στις δια τά ξεις της πα ρού σας υ πά γο νται οι ερ γα ζό µε νοι  τε χνί τες, βοη θοί τε χνι -
τών και ερ γά τες στη δι α δι κα σία πα ρα γω γής, ε πε ξερ γα σί ας και ε πι σκευ ής 
προϊό ντων αρ γυ ρο χρυ σο χο ϊ ας, πο λυ τί µων µε τάλ λων, κα θώς και κα τα σκευ ής και
ε πι σκευ ής ω ρο λο γί ων ό λης της χώ ρας. Oι δι α τά ξεις της πα ρού σας ρυθ µί ζουν
τους ό ρους α µοι βής και ερ γα σί ας των πα ρα πά νω ερ γα ζο µέ νων κα τά α πο κλει στι -
κό τη τα, δε δο µέ νου ό τι οι κλά δοι της αρ γυ ρο χρυ σο χοϊ ας και της ω ρο λο γο ποιί ας
έ χουν ι διαί τε ρα και µο να δι κά χα ρα κτη ρι στι κά που τους κα θι στούν α πο λύ τως 
αυ το τε λείς (Δ∆Α 7/2011).
Από την παρούσα καλύπτονται  και οι απόφοιτοι πτυχιούχοι αναγνωρισµένων
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σχολών ΟΑΕΔ∆, ΙΕΚ, ΚΕΚ, Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, ΤΕΕ, ΤΕΛ 
(Δ∆Α 7/2011).

2. Oι α να φε ρό µε νοι ως βο η θοί τε χνι τών θε ω ρού νται τε χνί τες και α µεί βο νται µε τους
ό ρους α µοι βής των  τε χνι τών εφ’ ό σον:

α) Εί τε έ χουν πρα κτι κή ε µπει ρί α 3 ε τών πλή ρους α πα σχό λη σης τους µε τά την
λή ψη του πτυ χί ου τους, α πο δει κνυο µέ νη α πό την προ σκό µι ση του πι στο ποι η -
τι κού προ ϋ πη ρε σί ας α πό τον προ η γού µε νο ερ γο δό τη τους κα τά νό µο
(αρ. 678 ΑΚ), σε συν δυα σµό µε το βι βλιά ριο εν σή µων του Ι ΚΑ ό που και τα 
σχε τι κά ε πι κολ λη θέ ντα έν ση µα του εν λό γω χρο νι κού δια στή µα τος.

β) Εί τε, ό σοι δεν δια θέ τουν πτυ χί ο (ε µπει ρι κοί βο η θοί), α πο δει κνύ ουν, κα τά τον
πιο πά νω τρό πο, πρα κτι κή ε µπει ρί α 6 ε τών (Δ∆Α 15/1993).

3. Α νή λι κοι
Oι α νή λι κοι ερ γα ζό µε νοι, η λι κί ας α πό 15 έ ως 18 ε τών και οι µα θη τευ ό µε νοι  η λι -
κί ας κά τω των 18 ε τών, α µεί βο νται  σύµ φω να µε τους ό ρους της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
(ΣΣΕ 8.10.1991).

Χορήγηση επιδόµατος γάµου 10% (ΣΣΕ 8.10.1991). 

4. Ε κτα κτοι α πα σχο λού µε νοι µε σύµ βα ση ο ρι σµέ νου χρό νου ή έρ γου
α) Τε χνί τες αρ γυ ρο χρυ σο χοϊας, λοι πών πο λυ τί µων µε τάλ λων και 

ω ρο λο γο ποιϊ ας, α πα σχο λού µε νοι µε σύµ βα ση ο ρι σµέ νου χρό νου ή έρ γου, 
α µεί βο νται α πό 1.1.1991 µε δραχ µές 6.300 και α πό 1.7.1991 µε δραχ µές 6.730
κα τώ τε ρο η µε ρο µί σθιο.

β) Τε χνί τες µε πε ντα ε τή πρου πη ρε σί α στην αρ γυ ρο χρυ σο χοϊ α, στην ε πε ξερ γα -
σί α λοι πών πο λυ τί µων µε τάλ λων και στην ω ρο λο γο ποι ί α, α πα σχο λού µε νοι µε
σύµ βα ση ο ρι σµέ νου χρό νου ή έρ γου α µεί βο νται α πό 1.1.1991 µε 6.850 
δραχ µές και α πό 1.7.1991 µε 7.850 δραχ µές κα τώ τε ρο η µε ρο µί σθιο.

γ) Oι βο η θοί τε χνι τών αρ γυ ρο χρυ σο χοί ας και λοι πών πο λυ τί µων µε τάλ λων και
ω ρο λο γο ποι ί ας α πα σχο λού µε νοι µε σύµ βα ση ο ρι σµέ νου χρό νου ή έρ γου
α µεί βο νται α πό 1.1.1991 µε 4.740 δραχ µές και α πό 1.7.1991 µε 5.080 δραχ µές
κα τώ τε ρο η µε ρο µί σθιο.

δ) Στα πα ρα πά νω η µε ρο µί σθια της ενότητας Γ4 που κα θο ρί ζο νται µε την πα ρού -
σα πε ρι λαµ βά νο νται και τα πά σης φύ σε ως ε πι δό µα τα της ενότητας της
παρούσης (ΣΣΕ 8.10.1991).

Δ∆. ΚΑΘOΡΙΣΜOΣ ΒΑΣΙΚOΥ ΗΜΕΡOΜΙΣΘΙOΥ

Τα κατώτατα όρια των βασικών µισθών και ηµεροµισθίων των υπαγοµένων στην
παρούσα ρύθµιση εργαζοµένων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, όπως είχαν
διαµορφωθεί στις 31.12.2007, αυξάνονται ως εξής: 

Α. Την 1.7.2008 αυξάνονται κατά ποσοστό 7%, χωρίς αναδροµική ισχύ.

Β. Για το 2009 οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια της παρούσας ρύθµισης αυξάνονται
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κατά ποσοστό 3% από την 1.1.2009 και κατά ποσοστό 3,5% από 1.9.2009.
Τα ηµεροµίσθια για τα έτη 2008 και 2009 διαµορφώνονται ως εξής:

Επίδοµα 10ετίας στον ίδιο εργοδότη 5% 1.7.08-1,83
1.1.09-1,89
1.9.09-1,96

Βοηθοί τεχνιτών γενικά - ανειδίκευτοι τεχνίτες και άλλοι εργαζόµενοι άµεσα
στην παραγωγή

Άγαµοι
Προϋπηρεσία 1.7.2008 έως

31.12.2008
1.1.2009 έως

31.8.2009
1.9.2009 έως
31.12.2009

0-3 35,36 36,42 37,69
Έγγαµοι
0-3 38,89 40,06 41,46

Βοηθοί τεχνιτών µε 3ετή προϋπηρεσία και τεχνίτες
Άγαµοι
Προϋπηρεσία 1.7.2008 έως

31.12.2008
1.1.2009 έως

31.8.2009
1.9.2009 έως
31.12.2009

0-3 36,78 37,88 39,20
3-6 38,98 40,15 41,55
6-9 41,19 42,42 43,90

9-10 43,40 44,69 46,25
10-12 43,40 44,69 46,25
12-15 44,87 46,21 47,82
15-18 46,34 47,72 49,39

18 και άνω 47,81 49,24 50,96
Έγγαµοι

0-3 40,45 41,66 43,12
3-6 42,87 44,16 45,70
6-9 45,30 46,66 48,29

9-10 47,74 49,16 50,87
10-12 47,74 49,16 50,87
12-15 49,35 50,83 52,60
15-18 50,97 52,49 54,33

18 και άνω 52,59 54,16 56,05
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Επίδοµα ειδικών συνθηκών 15%* 1.7.2008 5,51 ευρώ
1.1.2009 5,68 ευρώ
1.9.2009 5,88 ευρώ

Επίδοµα προϊσταµένου 1.7.2008 7,35 ευρώ
1.1.2009 7,57 ευρώ
1.9.2009 7,84 ευρώ

(ΣΣΕ 17.5.2008)

Επίδοµα 10ετίας στον ίδιο εργοδότη 5% 1.7.2008 1,76 ευρώ
1.1.2009 1,82 ευρώ
1.9.2009 1,88 ευρώ 

(ΣΣΕ 17.5.2008).

Ανιδείκευτοι αµέσως εργαζόµενοι στην παραγωγή
Άγαµοι
Προϋπηρεσία 1.7.2008 έως

31.12.2008
1.1.2009 έως

31.8.2009
1.9.2009 έως
31.12.2009

0-3 35,36 36,42 37,69
3-6 37,48 38,60 39,95
6-9 39,60 40,79 42,21

9-10 41,72 42,97 44,47
10-12 41,72 42,97 44,47
12-15 43,13 44,43 45,98
15-18 44,55 45,88 47,48
18-35 45,96 47,34 48,99

Έγγαµοι
0-3 38,89 40,06 41,45
3-6 41,22 42,46 43,94
6-9 43,56 44,86 46,43

9-10 45,89 47,26 48,91
10-12 45,89 47,26 48,91
12-15 47,44 48,86 50,57
15-18 49,00 50,46 52,22
18-35 50,55 52,07 53,88

*Σηµείωση: Το επίδοµα ειδικών συνθηκών προβλέφθηκε αρχικά ως επίδµα ανθυγιεινής
εργασίας στη ΣΣΕ της από 8.10.1991 και χορηγείται στους λουστραδόρους και
βουρτσαδόρους. Με τη Δ∆Α 24/1994 µετονοµάστηκε σε επίδοµα ειδικών συνθηκών και
χορηγείται και πάλι στις ίδιες ως άνω ειδικότητες
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Έτος 2011
Κατώτατα βασικά ηµεροµίσθια
Τα κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων των υπαγοµένων στην παρούσα
εργαζοµένων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, όπως θα έχουν διαµορφωθεί
µε την από 17.5.2008 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2011, κατά ποσοστό 1%. Τα
κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων όπως θα έχουν διαµορφωθεί µε την πιο
πάνω αύξηση αυξάνονται από 1.7.2012 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της
ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011.
ΩΩς “ευρωπαϊκός πληθωρισµός” λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας
µεταβολής έναντι του προηγούµενο έτους του Εναρµονισµένου Δ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης, όπως
αυτός ανακοινώνεται από τη Eurostat. Τα ποσά που προκύπτουν από τον
υπολογισµό των αυξήσεων γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και
στρογγυλοποιούνται στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή
µεγαλύτερο του πέντε (5) (Δ∆Α 7/2011).

Ε. Ε ΠΙ Δ∆O ΜΑ ΤΑ

1. Ε πί δο µα Oι κο γε νεια κό
Ε πί δο µα γά µου ύ ψους 10% κα τα βάλ λε ται σ`ό λους τους έγ γα µους ερ γα ζό µε -
νους.
Το ε πί δο µα οι κο γε νεια κών βα ρών κα τα βάλ λε ται ε πί σης στους χή ρους-ες, στους
δια ζευγ µέ νους και στις ά γα µες µη τέ ρες, εφ’ ό σον οι πα ρα πά νω έ χουν την ε πι µέ -
λεια των παι διών τους.

Το οι κο γε νεια κό ε πί δο µα 10%, υ πο λο γί ζε ται πά ντα ε πί του προ σαυ ξη µέ νου µε το
ε πί δο µα τριε τιών βα σι κού η µε ρο µι σθί ου (ΣΣΕ 8.10.1991).

2. Επίδοµα τριετιών

Το επίδοµα τριετιών ανέρχεται σε 6% για τις τρεις πρώτες τριετίες  και 4% για
τις τρεις επόµενες (συνολικά 6 τριετίες).

Τα ποσοστά των τριετιών υπολογίζονται πάνω στο κατώτερο βασικό ηµεροµίσθιο
(ΣΣΕ 8.10.1991).

3. Πα ρο χές ει δι κών συν θη κών

Oι υ πα γό µε νοι στην πα ρού σα που α πα σχο λού νται ως βουρ τσα δό ροι και λου -
στρα δό ροι αρ γυ ρο χρυ σο χο ϊ ας και λοι πών πο λυ τί µων µε τάλ λων δι καιού νται ε πι -
δό µα τος ει δι κών συν θη κών 15% ε πί του βα σι κού η µε ρο µι σθί ου τους για κά θε
η µέ ρα που α πα σχο λού νται κα τά κύ ριο λό γο στην πα ρα πά νω ερ γα σί α.  Το ε πί δο -
µα αυ τό α ντι κα θι στά το ε πί δο µα αν θυ γιει νής ερ γα σί ας που προ βλε πό ταν στην
ΣΣΕ της 8.10.1991 στο ί διο ύ ψος για το εί δος αυ τό ερ γα σί ας και µε τους ί διους
ό ρους (Δ∆Α 24/1994).

Oι α νω τέ ρω ερ γα ζό µε νοι για ό σο χρό νο α πα σχο λού νται στις ερ γα σί ες αυ τές
δι καιού νται µι σού λί τρου γά λα κτος η µε ρη σί ως (Δ∆Α 24/1994).
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O µοί ως, ο ερ γο δό της υ πο χρε ού ται να ε φο διά ζει κά θε έ τος τους α νω τέ ρω ερ γα -
ζο µέ νους ως βουρ τσα δό ρους και λου στρα δό ρους µε δύ ο φόρ µες ή ρό µπες
ερ γα σί ας (α να λό γως του φύ λου του ερ γα ζό µε νου)  (Δ∆Α 24/1994).

4. Ε πί δο µα ε πί βλε ψης ερ γο δη γών προϊ στα µέ νων.
Oι τυ χόν προι στά µε νοι και ερ γο δη γοί δι καιού νται ε πι πλέ ον ε πί δο µα ε πί βλε ψης
ύ ψους 20% ε πί του κα τω τέ ρω η µε ρο µι σθί ου (ΣΣΕ 8.10.1991).
Το ε πί δο µα ε πί βλε ψης ερ γο δη γών προ ϊ στα µέ νων δι καιού νται α πο κλει στι κά οι
ε πι βλέ πο ντες προ ϊ στά µε νοι ερ γο δη γοί και µό νον (Δ∆Α 15/1993).

Ζ. Δ∆ΙΑ ΦO ΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆ΙΑ ΤΑΞΕΙΣ

1. ΩΩ ρά ριο Ερ γα σί ας
Το ω ρά ριο ερ γα σί ας των ερ γα ζο µέ νων, τους ο ποί ους α φο ρά η πα ρού σα σύµ βα -
ση, ο ρί ζε ται σε 5ή µε ρη ε βδο µά δα µε 40 ώ ρες ερ γα σί ας (ΣΣΕ 8.10.1991).

2. Γε νι κές δια τά ξεις
Α πό τη στιγ µή που ο ερ γα ζό µε νος (µε τά α πό α σθέ νεια ή α τύ χη µα) κρι θεί ι κα νός
προς ερ γα σί α και εφ’ ό σον η α νι κα νό τη τά του δεν δι ήρ κη σε πά νω α πό έ να χρό -
νο, ο ερ γο δό της, ε φό σον α πα σχο λεί προ σω πι κό 25 α τό µων και ά νω, του πα ρέ χει
ερ γα σί α στην ί δια ε πι χεί ρη ση και στην ί δια ει δι κό τη τα, ό πως συ νέ βαι νε πριν α πό
το πε ρι στα τι κό µε βά ση την ΣΣΕ που ί σχυε πριν α πό την ε πέ λευ ση της α νι κα νό -
τη τας (ΣΣΕ 8.10.1991).

3. Άδεια γάµου
Χορηγείται στους εργαζόµενους που καλύπτονται από την παρούσα ρύθµιση
άδεια γάµου 5 ηµερών µετ’ αποδοχών.
Η άδεια αυτή είναι άσχετη από την κανονική ετήσια άδεια και δε συµψηφίζεται µε
αυτήν (ΣΣΕ 8.10.1991).

4. Άδεια µητρότητας-Γυναίκες
Η συνολική άδεια µητρότητας (τοκετού) ορίζεται σε 15 εβδοµάδες. Πενήντα δύο
(52) ηµέρες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία του
τοκετού και οι υπόλοιπες πενήντα τρεις (53) ηµέρες µετά τον τοκετό.
Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο από
αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται
υποχρεωτικά µετά τον τοκετό. Πρέπει να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής
αδείας 15 εβδοµάδων.
Απαγορεύεται η απόλυση εγκύου από την αρχή της κύησης και για ένα χρόνο
µετά τον τοκετό (ΣΣΕ 8.10.1991).

5. Ετήσια άδεια
ΩΩς έχουν οι γενικότερες διατάξεις  και η ΕΓΣΣΕ (ΣΣΕ 8.10.1991).
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6. Συνθήκες Εργασίας κ.λπ. 
α) Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται να ε φαρ µό ζουν πι στά τα µέ τρα για την πρό λη ψη

α τυ χη µάτων. Τα συν δι κα λι στι κά όρ γα να έ χουν δι καί ω µα  να ε λέγ χουν µα ζί µε
την Ε πι θε ώ ρη ση Ερ γα σί ας κα θώς και µε τους Oρ γα νι σµούς Κοι νω νι κής
Α σφά λι σης τους χώ ρους δου λειάς για την τή ρη ση της ερ γα τι κής νο µο θε σί ας.

β) Α δεια δύ ο η µε ρών µε α πο δο χές α νά µή να δί νε ται στον Πρό ε δρο και στον
Γε νι κό Γραµ µα τέ α των πλέ ον α ντι προ σω πευ τι κών Πρω το βαθ µί ων συν δι κα λι -
στι κών ορ γα νώ σε ων στο Νο µό ή την πε ριο χή ή στα α στι κά κέ ντρα.
Oι πα ρα πά νω ά δειες ε φαρ µό ζο νται στις ε πι χει ρή σεις που α πα σχο λούν πά νω
α πό 20 ερ γα ζό µε νους. Ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν οι συν δι κα λι στι κές ά δειες
του ν.1264/1982.

γ) Σε κά θε ε πι χεί ρη ση που α πα σχο λεί πά νω α πό 80 ερ γα ζό µε νους  και εφ`ό σον
δεν υ πάρ χει συν δι κα λι στι κή ορ γά νω ση στην ε πι χεί ρη ση η ΠO ΕΜ δύ να ται να
ο ρί ζει έ ναν ερ γα του πάλ λη λο ως εκ πρό σω πο των ερ γα ζο µέ νων, σύµ φω να µε
το ν.1767/88 (ΣΣΕ 8.1.1991).

7. Σύ στα ση Ε πι τρο πής 
Θα συ στα θεί ε ντός του 2004 ε πι τρο πή µε µέ λη που θα ο ρι σθούν α πό κοι νού
α πό τα δύο µέ ρη, µε σκο πό τη µε λέ τη και την υ πο βο λή προ τά σε ων για τον εκ -
συγ χρο νι σµό και την α νά πτυ ξη του κλά δου.

8. Θεσµικοί όροι 
Όλοι οι θεσµικοί όροι των ΕΓΣΣΕ που ισχύουν εφαρµόζονται και στους
υπαγόµενους στην παρούσα. Όλοι οι όροι της από 17.5.2008 ΣΣΕ για τους
όρους αµοιβής και εργασίας των απασχολουµένων άµεσα στη διαδικασία
παραγωγής, επεξεργασίας και επισκευής προϊόντων αργυροχρυσοχοϊας και
λοιπών πολυτίµων µετάλλων, καθώς και στη διαδικασία κατασκευής και
επισκευής ωρολογίων ή τµήµατα άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας, που δεν
τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν (Δ∆Α 7/2011).

9. Τελικές διατάξεις
Τυ χόν α νώ τε ρες α πό την πα ρού σα κα θο ρι ζό µε νες α πο δο χές ή ευ νοι κό τε ροι
ό ροι ερ γα σί ας που προ βλέ πο νται α πό νό µους, υ πουρ γι κές α πο φά σεις, ΕΓ ΣΣΕ,
πά σης φύ σε ως συλ λο γι κές ρυθ µί σεις, ε σω τε ρι κούς κα νο νι σµούς, ε πι χει ρη σι α -
κές πρα κτι κές ή α το µι κές συµ βά σεις ερ γα σί ας και δεν θί γο νται µε την πα ρού σα
ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν (Δ∆Α 7/2011).
Oι δι α τά ξεις της α πό 8.10.1991 ΣΣΕ κα θώς και των λοι πών ο µοί ων ΣΣΕ και Δ∆Α
που δεν κα ταρ γού νται ή δεν τρο πο ποι ού νται ρη τά µε την πα ρού σα ε ξα κο λου -
θούν να ι σχύ ουν (Δ∆Α 7/2011).
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