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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ  (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤΩΩΝ Α ΜΙ ΣΘΩΩΝ 

Y ΠO ΘΗ ΚO ΦY ΛΑ ΚΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1. 27/1980 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς ΦΕΚ 481/Β/14.5.1980
2. 46/1981 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς (Π.Κ. Ειρ.Πειρ. 206/20.5.1981)
3. 36/1982 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς ΦΕΚ 244/Β/10.5.1982 
4. 9/1984 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς ΦΕΚ 516/Β/31.7.1984 
5. 200/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών ΦΕΚ 768/Β/23.12.1985 
6. 25/1987 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς ΦΕΚ 115/Β/2.3.1988 
7. 6/1988 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς ΦΕΚ 498/Β/19.7.1988 
8. 2/1989 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς ΦΕΚ 537/Β/6.7.1989
9. Η από 8.6.1990 ΣΣΕ (Π.Κ. Y π. Ερ γ 25/14.6.1990) 
10. Η από 15.4.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. Y π. Ερ γ. 13/17.4.1991) 
11. Η από 14.6.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. Y π. Ερ γ 59/6.7.1993) 
12. Η από 16.5.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. Y π. Ερ γ. 54/20.5.1994)
13. Η από 5.6.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γ. 58/10.6.1996). Ι σχύ ει και για το 1997
14. Η από 31.12.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γ. 8/26.2.1997)
15. Η από 15.7.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γ. 66/21.7.1998). Ι σχύ ει και για το 1999
16. Η από 31.3.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γ. 14/5.4.2000). Ι σχύ ει και για το έ τος 2001
17. Η από 20.5.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γ. 24/24.5.2002). Ισχύει και για το έτος 2003
18. Η από 16.6.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 20/18.6.2004). Ισχύει και για το έτος 2005
19. Η από 29.5.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 29/31.5.2006). Ισχύει και για το έτος 2007
20. Η από 23.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 43/25.6.2008). Ισχύει και για το έτος 2009
21. Η Δ∆Α 15/2011 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 8/1.11.2011)
22. Η από 17.8.2012 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γ. 18/20.8.2012)
23. Η από 12.12.2013 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γ. 13/13.12.2013)
24. Η Δ∆Α 5/2015

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
Έ νω ση Α µί σθων Y πο θη κο φυ λά κων Ελ λά δος

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
Πα νελ λή νι ος Σύν δε σµος Y παλ λή λων Α µί σθων Y πο θη κο φυ λακείων και
Κτηµατολογικών Γραφείων (Δ∆Α 5/2015).

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι οι εργαζόµενοι, οι οποίοι
απασχολούνται στα ά µι σθα υ πο θη κο φυ λα κεί α, στα οποία λειτουργούν και
κτηµατολογικά γραφεία όλης της χώρας (Δ∆Α5/2015).
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Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY 

Α. Βασικοί µισθοί
Οι βασικοί  µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών καθορίζονται ως εξής: 
α) ΩΩς τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας θα καταβάλλονται οι αποδοχές

που κάθε φορά θα προβλέπει η Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για
υπαλλήλους της ηλικίας αυτής (Δ∆Α 5/2015).

β) Μετά τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας :

(Δ∆Α 5/2015)

Έτη υπηρεσίας Αποδοχές
0-2 966,42
2-4 989,32
4-5 1.023,63
5-6 1.023,63
6-8 1.052,23

8-10 1.057,97
10-12 1.069,40
12-14 1.080,85
14-15 1.092,26
15-16 1.092,26
16-18 1.103,76
18-20 1.115,16

21 1.126,60
22 1.138,05
23 1.149,46
24 1.160,19
25 1.172,35
26 1.205,83
27 1.217,29
28 1.229,13
29 1.240,16
30 1.245,87
31 1.283,53
32 1.321,21
33 1.358,90
34 1.396,58
35 1.434,28
36 1.471,96
37 1.509,64
38 1.547,32
39 1.585,00
40 1.622,68

3



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Y
 Π

O
Θ

Η
 Κ

O
 Φ

Y
Λ

Α
 Κ

ΕΙ
ΩΩ

Ν
 (

Α
 Μ

Ι Σ
Θ

ΩΩ
Ν

)

Για καθορισµό των βασικών µισθών λαµβάνεται υπ’ όψη η προϋπηρεσία που έχει
διανυθεί σε οµότιµα και συναφή καθήκοντα σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Η προϋπηρεσία συνταξιούχου η οποία προσµετρήθηκε για τη χορήγηση σύνταξης δε
λαµβάνεται υπ’ όψη (Δ∆Α 5/2015).
Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαµβανοµένων υπαλλήλων αποδεικνύεται µε υπεύθυ-
νη δήλωση που καταθέτει ο υπάλληλος στον εργοδότη αµέσως µετά την πρόσλη-
ψη. Τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την απόδειξη προϋπηρεσίας υποβάλλονται
µέσα σε τρεις µήνες. Αν από τα πιστοποιητικά προκύπτει προϋπηρεσία µεγαλύτερη
από όση αναφέρεται στη δήλωση ή αν υποβληθούν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας
χωρίς να έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση κατά την πρόσληψη, η προϋπηρεσία
συνυπολογίζεται κατά τον καθορισµό του µισθού από την ηµέρα της κατάθεσης των
πιστοποιητικών (Δ∆Α 5/2015).
Κατά τη λύση της σύµβασης εργασίας τα πιστοποιητικά επιστρέφονται στον υπαλ-
ληλο (Δ∆Α 5/2015).

E.  Ε ΠΙ Δ∆O ΜΑ ΤΑ

Στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς χορηγούνται τα εξής επιδόµατα, τα
οποία υπολογίζονται επί του βασικού µισθού (Δ∆Α 5/2015)
1. Επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας

Οι βασικοί µισθοί όπως διαµορφώνονται µε βάση τα έτη υπηρεσίας ή
προϋπηρεσίας προσαυξάνονται µε επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας απασχόλησης
στον ίδιο εργοδότη σε ποσοστό 9% για τη συµπλήρωση της πρώτης πενταετίας
και 10% για τη συµπλήρωση κάθε επόµενης πενταετίας και µέχρι τέσσερις (4)
πενταετίες, ήτοι συνολικά µέχρι πέντε πενταετίες.
Κατά τον υπολογισµό του επιδόµατος πολυετούς υπηρεσίας λαµβάνεται υπόψη
η προϋπηρεσία των υπαλλήλων και σε άλλο άµισθο υποθηκοφυλακείο. Στην
περίπτωση που ο µισθωτός έχει πολλαπλή απασχόληση κατά τα ίδια χρονικά
διαστήµατα, ο χρόνος των πολλαπλών απασχολήσεων λαµβάνεται υπόψη µόνο
µία φορά ως χρόνος προϋπηρεσίας (Δ∆Α 5/2015).

2. Επίδοµα ταµειακών λαθών
Στους υπαλλήλους που έχουν την ευθύνη για την είσπραξη των δικαιωµάτων από
τους τίτλους που καταχωρίζονται και για όσο χρόνο έχουν την ευθύνη αυτή
καταβάλλεται επίδοµα λαθών 12%.
Το ταµειακό επίδοµα λαθών 12% χορηγείται κατά την κρίση του Υποθηκοφύλακα
σε τέσσερις (4) υπαλλήλους και δύναται να χορηγηθεί σε δύο (2) ακόµη
υπαλλήλους κατά την κρίση του Υποθηκοφύλακα και εφόσον στο
Υποθηκοφυλακείο στο οποίο προϊσταται λειτουργεί Κτηµατολογίο 
(Δ∆Α 5/2015).

3. Στους έγ γα µους µι σθω τούς χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου 10%. Το ε πί δο µα γά µου
κα τα βάλ λε ται και στους ά γα µους γο νείς κα θως και σε ε κεί νους που βρί σκο νται
σε κα τά στα ση χη ρεί ας ή εί ναι δι α ζευγ µέ νοι (Δ∆Α 5/2015).
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4. Επίδοµα παιδιών

Χορηγείται επίδοµα παιδιών το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 5% για κάθε
ανήλικο παιδί και θα το λαµβάνει ο γονέας µέχρι το παιδί να συµπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας του.  Η χορήγηση του επιδόµατος αυτού παρατείνεται για
παιδιά που δεν εργάζονται και φοιτούν σε ανώτατη, ανώτερη ή ισότιµη και
αναγνωρισµένη µε αυτές σχολή της ηµεδαπής, για όσο χρόνο διαρκούν οι
σπουδές τους και µε καταληκτικό χρόνο σε κάθε περίπτωση τη συµπλήρωση του
24ου έτους της ηλικίας τους. Για το σκοπό αυτό υποχρεούται ο επιδοτούµενος
µε το παρόν επίδοµα υπάλληλος να προσκοµίζει τον πρώτο µήνα κάθε
ηµερολογιακού έτους επίσηµη βεβαίωση σπουδών από τη σχολή και υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν εργάζεται (Δ∆Α 5/2015).

5. Επιστηµονικό επίδοµα
Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε πανεπιστηµιακής ή άλλης ισότιµης σχολής
της Ελλάδος ή του εξωτερικού χορηγείται επιστηµονικό επίδοµα σε ποσοστό
25%. Στους κατόχους Πανεπιστηµιακού µεταπτυχιακού διπλώµατος το ανωτέρω
επιστηµονικό επίδοµα προσαυξάνεται κατά 39,00 ευρώ.
Στους πτυχιούχους ανωτέρων σχολών, χορηγείται επίδοµα σε ποσοστό 20% 
(Δ∆Α 5/2015).

6. Επίδοµα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Καθορίζεται επίδοµα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε ποσοστό 15%, το οποίο
δύναται να χορηγηθεί, κατά την κρίση του Υποθηκοφύλακα, ακόµα και σε όλους
τους υπαλλήλους του υποθηκοφυλακείου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι
αυτοί γνωρίζουν να χρησιµοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του
υποθηκοφυλακείου (Δ∆Α 5/2015).

ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ
1. Οι εργαζόµενες µητέρες δικαιούνται για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) µηνών

από τη λήξη της άδειας λοχείας, να διακόπτουν την εργασία τους για µία ώρα ή
να προσέρχονται στην εργασία τους µια ώρα αργότερα ή να αποχωρούν µία ώρα
νωρίτερα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι θεσµικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών
Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας για την άδεια θηλασµού και µητρότητας,
(άρθρο 7 της από 23.5.2000 ΕΓΣΣΕ, το οποίο κυρώθηκε µε το άρθρο 11 του ν.
2874/2000 κ.λπ.) (Δ∆Α 5/2015).
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι θεσµικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ για την άδεια
θηλασµού και µητρότητας (Δ∆Α 5/2015).

2. Στους µι σθω τούς που πα ντρεύ ο νται πα ρέ χε ται ά δει α πέ ντε (5) ερ γα σί µων η µε -
ρών µε α πο δο χές. Η ά δει α αυ τή εί ναι ά σχε τη µε την κα νο νι κή ά δει α α να ψυ χής
του ΑΝ 539/45 και δεν συµ ψη φί ζε ται µε αυ τή (Δ∆Α 5/2015).
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