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Προς: 

1. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός 

2. Σωµατείο Εργαζοµένων στην Κτηµατολόγιο Α.Ε. (ΣΕΚΤ), Μεσογείων 288, 

155 62 Χολαργός 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

24/2009 

ΘΕΜΑ: ∆ιαιτητική Απόφαση που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 

(Πράξη Κατάθεσης Τµήµα Κοιν Επιθ. Αγ. Παρασκευής: 1/16-7-2009) 

Μετά από την µε α.π. 036∆/25.6.2009 αίτηση  για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας που υπε-

βλήθη στον ΟΜΕ∆ από το Σωµατείο µε τη επωνυµία «Σωµατείο Εργαζοµένων στην 

Κτηµατολόγιο Α.Ε. (ΣΕΚΤ)» αναδείχθηκα, µετά από κλήρωση, διαιτητής της υπόθεσης.  

Η διαφορά αφορούσε τη σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας ή την έκδοση διαιτητικής 

απόφασης που θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στην ΚΤΗ-

ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 

Στο πλαίσιο της διαιτησίας πραγµατοποιήθηκε µια κοινή συνάντηση των µερών στις 

10.7.2009 στα γραφεία του ΟΜΕ∆. Κατά την κοινή συνάντηση προσήλθαν όλοι οι εκπρό-

σωποι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι.  

Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των παρισταµένων µερών ανέπτυξαν τους ισχυρισµούς τους για 

την υπό κρίση διαφορά, τους οποίους ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.  

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς υποστήριξαν την πρόταση του µεσολα-

βητή την οποία και έχουν αποδεχθεί µε οµόφωνη απόφαση της Γ.Σ. των µελών του σωµα-

τείου.  

Κατά την ίδια συνάντηση οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς υποστήριξαν ότι «οι κύ-

ριες διαφορές τους σε σχέση µε την πρόταση είναι α) το ύψος του ποσοστού αυξήσεως 
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και η καταβολή του σε δυο δόσεις, β) αναφορικά µε το άρθρο 5.7 της πρότασης και γ) το 

6.4 της πρότασης ως προς την υποχρέωση των επιβλεπόντων για τη λήξη της επίβλεψης».  

Ο ∆ιαιτητής σύµφωνα µε:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990.  

β) Την µε αριθµ. πρωτ. ΟΜΕ∆ 036/25.6.2009 εµπρόθεσµη αίτηση για προσφυγή στην ∆ι-

αιτησία που υπεβλήθη στον ΟΜΕ∆ από το Σωµατείο µε τη επωνυµία «Σωµατείο Εργα-

ζοµένων στην Κτηµατολόγιο Α.Ε. (ΣΕΚΤ)». 

γ) Την  αριθµ. πρωτ. ΟΜΕ∆ 1387/6.7.2009 πρόσκληση κοινής συνάντησης των µερών, µε 

σκοπό την έκδοση ∆ιαιτητικής Απόφασης.  

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ 

α) Τα στοιχεία του φακέλου, τις θέσεις, τα επιχειρήµατα, τις προτάσεις, αντιπροτάσεις των 

µερών και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, όπως αναπτύχθηκαν προφορικά και διατυπώ-

θηκαν εγγράφως κατά την διάρκεια των διαδικασιών µεσολάβησης και διαιτησίας.  

β) Την αδυναµία σύγκλισης απόψεων µεταξύ των µερών κατά την κοινή συνάντηση, που 

έλαβε χώρα στις 10.7.2009.  

γ) Την αριθµ. 1187/18.6.2009 πρόταση του µεσολαβητή της υπόθεσης. 

δ) Την από 16.5.2008 επιχειρησιακή ΣΣΕ (Π.Κ. 7/23.5.2008) καθώς και την από 14.5.2008 

επιχειρησιακή ΣΣΕ (Π.Κ. 6/23.5.2008) που αφορούσε την ερµηνεία του όρου 6.6 του άρ-

θρου 6 της από 18.6.2007 επιχειρησιακής ΣΣΕ. 

ε) Την από 20.1.2009 πρόσκληση – καταγγελία του σωµατείου των εργαζοµένων προς τον 

εργοδοτικό φορέα µε την οποία καταγγέλθηκε η σσε έτους 2008 και στην οποία ενσωµα-

τώνεται το σχέδιο υπογραφής νέας σσε. 

στ) Την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2008-2009, στην οποία προβλέπονται αυξήσεις, για το έτος 

2009, ποσοστού 5,50% από 1.5.2009. 

ζ) Την έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που υπεβλήθη στη Βουλή το Φε-

βρουάριο 2009, για τη νοµισµατική πολιτική των ετών 2008-2009. Κατά την έκθεση, το 

µέσο ετήσιο επίπεδο του πληθωρισµού (βάσει του Εν∆ΤΚ) εκτιµάται ότι είναι δυνατόν να 

υποχωρήσει στο 1,8% ή και χαµηλότερα το 2009 (από 4,2% το 2008). Η υποχώρηση ό-

µως αυτή προέρχεται από τη µείωση της ζήτησης λόγω της οικονοµικής κρίσης. 

ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 
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Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι οι εργαζόµενοι της Κτηµατολόγιο Α.Ε. µε σχέ-

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 
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Άρθρο 2 

Μισθολογικές Αναπροσαρµογές 

1. Οι συνολικές µηνιαίες αποδοχές των υπαγόµενων στην παρούσα µισθωτών, όπως είχαν 

διαµορφωθεί  στις 31-12-2008, σύµφωνα µε την από 16.5.2008 ΣΣΕ,  αυξάνονται από την 

1-1-2009 κατά ποσοστό 5,50%. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται επί των ισχυόντων την 31-

12-2008 συνολικών καταβαλλόµενων για κάθε κλιµάκιο και βαθµίδα µισθών.  

2. Το προκύπτον για κάθε µισθωτό ποσό δεν πρέπει να υπολείπεται των συνολικών απο-

δοχών που προβλέπονται από τις κλαδικές ή οµοιοεπαγγελµατικές σ.σ.ε., στις οποίες  εν-

δεχοµένως υπάγεται ο µισθωτός. 

Άρθρο 3 

Χρόνος Εργασίας 

Απασχόληση πέραν των προβλεποµένων, από τη νοµοθεσία χρονικών ορίων, θεωρείται 

υπερωριακή απασχόληση και αµείβεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία, 

αρκεί η υπέρβαση του νόµιµου χρόνου εργασίας να πραγµατοποιείται κατόπιν έγγραφης 

εντολής του εργοδότη ή του εκπροσώπου του. Σε περίπτωση έλλειψης της ως άνω προη-

γούµενης έγγραφης εντολής, αυτή αναπληρώνεται µε την αυθηµερόν συµπλήρωση του 

Εντύπου Υπερωριακής Απασχόλησης (το οποίο έχει επισυναφθεί ως Παράρτηµα Α στην 

από 7/2/2006 καταγγελία της από 16 Ιουνίου 2005 ΣΣΕ, στην οποία προέβη το σωµατείο 

εργαζοµένων στην Κτηµατολόγιο Α.Ε.) από τον εργαζόµενο και την επίσης αυθηµερόν υ-

πογραφή του από αυτόν και τον αρµόδιο ∆ιευθυντή Τµήµατος ή το νόµιµο αναπληρωτή 

του.  Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις και η υπερωρία γίνεται από τη βού-

ληση (πρωτοβουλία) του εργαζόµενου, τότε δεν παρέχεται αξίωση για καταβολή οποιασ-

δήποτε αµοιβής. 

Άρθρο 4 

Χρoνοεπίδοµα 

Χορηγείται ανά τριετία αυτόµατη µισθολογική αναβάθµιση συνεπεία ωρίµανσης, µε ένταξη 

του υπαλλήλου στο αµέσως επόµενο µισθολογικό κλιµάκιο, χωρίς αξιολόγηση. Η αλλαγή 

κλιµακίου συνεπεία ωρίµανσης είναι ανεξάρτητη από την αλλαγή κλιµακίου του υπαλλήλου 

που µπορεί να προέλθει από οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

Οι µεταβατικοί όροι της από 17/9/2003 σ.σ.ε. εξακολουθούν να ισχύουν, χωρίς καµία  ε-

ξαίρεση.  
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Άρθρο 5 

Άδειες – Απουσίες 

5.1. Οι εργαζόµενοι που συµµετέχουν στην εθελοντική προσφορά αίµατος, για την ενίσχυ-

ση της Τράπεζας Αίµατος του προσωπικού της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε, δικαιούνται να λαµ-

βάνουν εντός εκάστου έτους για την πρώτη φορά αιµοδοσίας µία ηµέρα άδειας χωρίς  πα-

ρακράτηση του αντίστοιχου ηµεροµισθίου, για τη δεύτερη δε φορά συµµετοχής τους στην 

αιµοδοσία δικαιούνται δύο ηµέρες άδειας µε αποδοχές. Η χρήση της άδειας αυτής πρέπει 

να γίνει εντός του ηµερολογιακού έτους που πραγµατοποιείται η αιµοδοσία. Το σχετικό 

δικαίωµα θεµελιώνεται είτε η αιµοδοσία πραγµατοποιείται  οµαδικά, στις εγκαταστάσεις της 

Εταιρίας, είτε από τον εργαζόµενο µεµονωµένα, στο Νοσηλευτικό Ίδρυµα, που λειτουργεί 

η Τράπεζα Αίµατος της Εταιρίας. Στη δεύτερη περίπτωση, ο εργαζόµενος θα προσκοµίζει 

τη σχετική βεβαίωση, του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος. 

5.2. Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε, καταβάλλει στους εργαζόµενους, εάν αυτοί απουσιάσουν έως 

τέσσερις (4) ηµέρες για λόγους ασθενείας και αυτές είναι οι πρώτες εντός του ηµερολογια-

κού έτους, το 100% του ηµεροµισθίου τους µε την προσκόµιση της απαραίτητης ιατρικής 

βεβαίωσης εφόσον η ασθένεια υπερβαίνει τις δυο (2) συνεχείς εργάσιµες ηµέρες.  Για α-

πουσίες λόγω ασθένειας συνολικής κατ’ έτος διάρκειας µεγαλύτερης των (4) τεσσάρων η-

µερών, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας.  

5.3. Στους εργαζόµενους που έχουν παιδιά ηλικίας έως 15 ετών, χορηγείται για το σύνολο 

των παιδιών, σε περίπτωση ασθένειας αυτών, µε την προσκόµιση της απαραίτητης ιατρι-

κής βεβαίωσης, άδεια µε αποδοχές συνολικά έως έξη (6) ηµερών, για κάθε ηµερολογιακό 

έτος. Σε περίπτωση συνυπηρετούντων συζύγων, µπορεί να κάνει χρήση του δικαιώµατος 

λήψης της εν λόγω άδειας και ο άλλος γονέας, µε την προυπόθεση ότι  δεν θα κάνουν  

ταυτόχρονη χρήση  του ίδιου δικαιώµατος την ίδια ηµέρα και οι δύο εργαζόµενοι. 

5.4. Σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων ή αδελφών εργαζοµένων στην  

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. χορηγείται άδεια µε αποδοχές τριών (3) ηµερών. 

5.5. Στην ηµέρα της ονοµαστικής του εορτής ο εργαζόµενος δικαιούται να αποχωρεί  δύο 

ώρες νωρίτερα ή να προσέρχεται την εποµένη αυτής δύο ώρες αργότερα, µετά από συ-

νεννόηση µε το Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού της εταιρείας. 

5.6. Η χορηγούµενη  από το νόµο άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης  τέκνου  ι-

σχύει  και µετά τη συµπλήρωση του 16ου έτους και έως την ολοκλήρωση της δευτεροβάθ-

µιας εκπαίδευσής του, όχι όµως πέραν του 18ου έτους. 

5.7. Με αίτησή τους οι εργαζόµενοι µπορούν  να ζητήσουν σωρευτικά την άδεια µε αποδο-

χές που δικαιούνται  λόγω απόκτησης τέκνου  αντί του µειωµένου ωραρίου  που δικαιού-

νται σύµφωνα µε την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2004-2005. 
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Άρθρο 6 

Ειδικές Παροχές 

6.1. Σε κάθε εργαζόµενο, που αποκτά πρώτο και δεύτερο τέκνο, φυσικό ή κατόπιν υιοθε-

σίας, χορηγείται ως εφ’ άπαξ επίδοµα το ποσόν των 636 €. Σε περίπτωση απόκτησης κάθε 

επί πλέον τέκνου το εφάπαξ αυτό επίδοµα ορίζεται στα 2.650 €. Το ποσό ενσωµατώνεται 

στη µισθοδοσία, υποβαλλόµενο στις νόµιµες κρατήσεις και καταβάλλεται τον επόµενο µή-

να, από την κατάθεση στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού της ληξιαρχικής πράξης γέννη-

σης ή του πιστοποιητικού υιοθεσίας. Σε περίπτωση συνυπηρετούντων εργαζοµένων συζύ-

γων, το παραπάνω επίδοµα χορηγείται στον ένα  γονέα , ενώ στον άλλο χορηγείται το 

25% αυτού, ή χορηγείται όλο το ποσό (125%) σε έναν από τους δυο γονείς κατόπιν  κοι-

νής δήλωσή τους και στις δύο περιπτώσεις. 

6.2. Σε κάθε εργαζόµενο παρέχεται, η δυνατότητα διενέργειας προληπτικών εξετάσεων 

(check-up), κάθε 12 µήνες, σε συµβεβληµένο µε την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε, Ιατρικό Κέ-

ντρο. Το πρόγραµµα παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης και ενός συγγενή α’ βαθµού, του 

εργαζοµένου και θα περιλαµβάνει  επί πλέον των προηγούµενων παροχών και triplex καρ-

διάς, υπέρηχο άνω και κάτω κοιλίας, εξέταση οµοκυστείνης  αίµατος  και φυλικού οξέος 

αίµατος. Για πόλεις που δεν καλύπτονται από την παραπάνω σύµβαση, ο εργαζόµενος δύ-

ναται  να διενεργήσει τις εξετάσεις  σε δικής του επιλογής ιατρικό κέντρο και η εταιρεία 

υποχρεούται να του καταβάλει ποσό αντίστοιχο µε το ανάλογο πρόγραµµα (ανάλογα µε 

την ηλικία  ή το φύλο)  του συµβεβληµένου  ιατρικού κέντρου, µε την αποστολή  των 

σχετικών παραστατικών του ΚΒΣ. 

6.3. Στους υπαγόµενους στην παρούσα, η εταιρεία παρέχει πρόσθετη υγειονοµική περί-

θαλψη, καθώς και ασφάλεια ζωής και ατυχήµατος µε κατάρτιση σύµβασης οµαδικής ασφά-

λισης και σύµφωνα µε τους όρους αυτής. Στην σχετική επιτροπή αξιολόγησης συµµετέχει 

και εκπρόσωπος του Σωµατείου Εργαζοµένων στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.  

6.4. Το ποσό που χορηγείται στους ασκούντες καθήκοντα επιβλέποντος µηχανικού ή δα-

σολόγου προς κάλυψη εξόδων παραστάσεως µέσω µισθοδοσίας ως µηνιαίο επίδοµα θέσης 

για όσο διάστηµα ασκούν τα καθήκοντα αυτά, ορίζεται από την 1-7-2009 στα  170 € κατά 

µήνα. To ανώτερο επίδοµα δεν περιορίζεται στους ασκούντες καθήκοντα επίβλεψης µελε-

τών κτηµατογράφησης αλλά περιλαµβάνει και τους µισθωτούς στους οποίους έχουν ανα-

τεθεί από την εταιρεία καθήκοντα επιβλέποντος µηχανικού ή δασολόγου σε οποιοδήποτε 

έργο µελέτη ή σύµβαση. 

Ο επιβλέπον µηχανικός ή δασολόγος υποχρεούται, εντός πέντε ηµερών από τη λήξη της 

επίβλεψης, να καταθέσει έγγραφο στην υπηρεσία του για το πέρας του έργου της επίβλε-

ψης. 
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6.5. Το χορηγούµενο στους εργαζοµένους µε παιδιά µέχρι έξη (6) ετών µηνιαίο επίδοµα 

φύλαξης τέκνων ορίζεται, από την 1-1-2009, σε 212 €. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στον 

εργαζόµενο ενσωµατωµένο στη µισθοδοσία του και υποβάλλεται στις νόµιµες κρατήσεις. 

Σε περίπτωση συνυπηρετούντων συζύγων, το παραπάνω επίδοµα χορηγείται στον ένα  

γονέα, ενώ στον άλλο χορηγείται  το 25% αυτού, ή χορηγείται όλο το ποσό (125%) σε 

έναν από τους δυο γονείς κατόπιν  κοινής δήλωσή τους και στις δύο περιπτώσεις. 

6.6. Σε περίπτωση τέλεσης γάµου, ο εργαζόµενος δικαιούται ως εφάπαξ βοήθηµα γάµου 

ποσό 1.060 €, µε την προσκόµιση  της ληξιαρχικής πράξης γάµου στο Τµήµα Ανθρώπινου 

∆υναµικού της Εταιρείας. 

6.7. Χορηγείται  σχολικό επίδοµα  στους εργαζόµενους µε  παιδιά από 6 έως 15 ετών, τα 

οποία παρακολουθούν την στοιχειώδη εκπαίδευση  και τα τρία πρώτα χρόνια της δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης , ποσού 160 ευρώ  το µήνα για κάθε παιδί. Το ποσό καταβάλλεται  

στον εργαζόµενο, ενσωµατωµένο στη µισθοδοσία του και υποβάλλεται στις νόµιµες  κρα-

τήσεις. Σε περίπτωση συνυπηρετούντων συζύγων, το παραπάνω επίδοµα χορηγείται στον 

ένα  γονέα, ενώ στον άλλο χορηγείται  το 25% αυτού, ή χορηγείται όλο το ποσό (125%) 

σε έναν από τους δυο γονείς κατόπιν  κοινής δήλωσή τους και στις δύο περιπτώσεις. 

Άρθρο 7 

Έξοδα µετακίνησης 

Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε χορηγεί ετήσια παροχή ίση µε το 75% του ποσού για αγορά ετήσι-

ας κάρτας µετακίνησης µε όλα τα Αστικά Μέσα Μεταφοράς. Για την παροχή αυτή απαιτεί-

ται η επίδειξη της σχετικής κάρτας.  

Άρθρο 8 

Νοµική Κάλυψη 

 Σε περίπτωση υποβολής αγωγής από τρίτους ή άσκησης ποινικής δίωξης κατά εργαζοµέ-

νου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., για ζητήµατα που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων 

του, µετά από αίτηση του ιδίου και εφόσον διερευνηθεί το θέµα και εισηγηθεί σχετικά τρι-

µελής επιτροπή αποτελούµενη από τον αρµόδιο διευθυντή, έναν νοµικό οριζόµενο από την 

νοµική υπηρεσία της εταιρείας και έναν εκπρόσωπο του σωµατείου, η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε 

µπορεί να αναλάβει µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της την κάλυψη της νοµικής 

υποστήριξης του εργαζόµενου. Η σχετική απόφαση του ∆.Σ. πρέπει να λαµβάνεται εντός 

εύλογου χρόνου, λαµβανοµένου υπόψη του αντικειµένου και της φύσης της ένδικης υπό-

θεσης. Με την ίδια απόφαση του ∆.Σ., λαµβανοµένης υπόψη και της σχετικής άποψης του 

εργαζοµένου, ορίζεται η µορφή της νοµικής υποστήριξης αυτού, είτε από κατάλληλο δικη-

γόρο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ είτε από οµοίως κατάλληλο τρίτο δικηγόρο, επιλογής της 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ είτε και από τους δύο µαζί, πάντα κατ’ επιλογήν της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΑΕ. Σε περίπτωση αυτόφωρου, η Νοµική Κάλυψη χορηγείται άµεσα στον εργαζόµενο. 
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Εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, όλες τις σχετικές δαπάνες, όπως δικαστι-

κά έξοδα, αµοιβή δικηγόρου και έξοδα κίνησης, τις καλύπτει η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 

Άρθρο 9 

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης 

9.1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα, ή ευνοϊκότεροι όροι 

εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές 

συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις 

εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 

9.2. ∆ιάταξη κάθε άλλης  προϊσχύουσας ΣΣΕ ή ∆Α ή διµερούς συµφωνίας ή άλλης συλλογι-

κής ρύθµισης, για τους όρους αµοιβής και εργασίας των υπαγοµένων στην παρούσα, η ο-

ποία δεν τροποποιείται ρητά µε την παρούσα, εξακολουθεί να ισχύει. 

Άρθρο 10 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ∆.Α. αρχίζει από 1.1.2009, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα επι-

µέρους άρθρα.  

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

ΦΩΤΗΣ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ 


