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Προς:
1. Οµοσπονδία

Ιδιωτικών

Υπαλλήλων

Ελλάδος

(Ο.Ι.Υ.Ε.),

Ψαρών

2,

Πλ. Καραϊσκάκη, 104 37 Αθήνα
2. Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 22,
54623 Θεσσαλονίκη
3. Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κέρκυρας, Γιάννη Χρόνη 8, 49100
Κέρκυρα
4. Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θράκης, Χαρ. Τρικούπη 83, 69 100
Κοµοτηνή
5. Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Ιωαννίνων, Χαρ. Τρικούπη 2, 45444
Ιωάννινα
6. Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κρήτης, Μέγαρο Πάνθεον, 73 100
Χανιά
7. Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Λάρισας, Βελλή 4, 41 001 Λάρισα
8. Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Ναυπλίου, Άργους 13, 21 100
Ναύπλιο
9. Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Πατρών, Κανακάρη 101, 26 001
Πάτρα

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
22/2005
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των
Συµβολαιογραφείων όλης της χώρας, πλην του Συµβολαιογραφικού
Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 13/08-06-2005)

Στην Αθήνα σήµερα την 1 Ιουνίου 2005 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής∆ιαιτητής του ΟΜΕ∆,
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-

που ορίσθηκα ∆ιαιτητής του Ν. 1876/90 την 13 Μαΐου 2005 για την επίλυση της
συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας του πάσης
φύσεως προσωπικού, που απασχολείται στα συµβολαιογραφικά γραφεία όλης της
χώρας, πλην του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς,
Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου,

-

συλλογικής διαφοράς εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕ∆ µε την από
5 Ιανουαρίου 2005 και αριθµ. πρωτ. 11/5-1-2005 αίτηση της Οµοσπονδίας
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) για υπηρεσίες Μεσολάβησης,

-

αφού ανέλαβα τη ∆ιαιτησία την 18 Μαΐου 2005, σε συνέχεια της από
28 Μαρτίου 2005 και αριθµ. πρωτ. 012/28-3-2005 αίτησης της Οµοσπονδίας
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), για υπηρεσίες ∆ιαιτησίας, για την επίλυση
της εν λόγω συλλογικής διαφοράς,

κατέληξα σύµφωνα µε τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την
ακολουθεί, σε ∆ιαιτητική Απόφαση µε τις εξής ρυθµίσεις:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
Στην

παρούσα

ρύθµιση

συµβολαιογραφικά

γραφεία

υπάγεται
των

το

προσωπικό

συµβολαιογραφικών

που

απασχολείται

συλλόγων

(α)

στα

Πατρών

(β) Θεσσαλονίκης, (γ) Κέρκυρας, (δ) Θράκης, (ε) Ιωαννίνων, (στ) Κρήτης,
(ζ) Λαρίσης, και (η) Ναυπλίου, που ανήκει σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις, αµιγείς ή µικτές, οι οποίες είναι µέλη της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ελλάδος.
Άρθρο 2
Μισθολογικά Θέµατα
2.1. Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που καλύπτονται από την παρούσα, όπως
είχαν διαµορφωθεί στις 31.12.2004, µε την 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
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αµοιβής και εργασίας που προβλέπονται από νόµους, υπουργικές αποφάσεις,
διαιτητικές

αποφάσεις,

συλλογικές

συµβάσεις

εργασίας,

εσωτερικούς

κανονισµούς ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας δε θίγονται από τη ρύθµιση αυτή.
3.3. Η ισχύς της παρούσας αυτής αρχίζει από την 1.1.2005.
Αιτιολογία
Στην Αθήνα σήµερα την 1 Ιουνίου 2005 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής∆ιαιτητής του ΟΜΕ∆, που ορίσθηκα ∆ιαιτητής του Ν. 1876/90 την 13 Μαΐου 2005
για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αµοιβής
και

εργασίας

του

πάσης

φύσεως

προσωπικού,

που

απασχολείται

στα

συµβολαιογραφικά γραφεία όλης της χώρας, πλην του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου, αφού ανέλαβα την ∆ιαιτησία
την 18 Μαΐου 2005, σε συνέχεια της από 28 Μαρτίου 2005 και αριθµ. πρωτ. 012/
28-3-2005 αίτησης της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), για
υπηρεσίες ∆ιαιτησίας, για την επίλυση της εν λόγω συλλογικής διαφοράς,
προσκάλεσα την 23 Μαΐου 2005 τα µέρη, εγκαίρως και εγγράφως, σε κοινή
συνάντηση στα γραφεία του ΟΜΕ∆ την 30 Μαΐου 2005 ώστε να εξετασθεί η
συλλογική διαφορά εργασίας.
Στη συνάντηση προσήλθαν οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), οι οποίοι γνωστοποίησαν την µε ΠΚ 51 /
23-5-2005 υπογραφή ΣΣΕ µεταξύ ΟΙΥΕ και Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων
Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου, ενώ δεν προσήλθαν εκπρόσωποι των
Συµβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας οι οποίοι δεν είχαν προχωρήσει στην
υπογραφή της ΣΣΕ, είτε αρνούµενοι ρητώς να συµµετάσχουν στη διαδικασία της
∆ιαιτησίας, διότι αµφισβητούν τη νοµιµότητά της (υπ’ αρ. πρωτ. 21/30-5-2005
Έγγραφο του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης), είτε σιωπηρώς
απείχαν από αυτήν, παρ’ ότι προσκλήθηκαν εγγράφως, εγκαίρως και νοµίµως να
παραστούν για να καταθέσουν τις απόψεις και τα επιχειρήµατά τους επί της
συγκεκριµένης συλλογικής διαφοράς.
Κατόπιν των ανωτέρω κατέληξα στη ∆ιαιτητική Απόφαση 22/2005 για τους όρους
αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συµβολαιογραφείων όλης της χώρας, πλην
αυτών των Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου, για τα οποία επήλθε ρύθµιση
µε σύναψη ΣΣΕ, αφού έλαβα υπόψη µου και τα εξής:
1. Την αίτηση ∆ιαιτησίας και τα λοιπά έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό
φάκελο, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτά κατά τη διάρκεια της
Μεσολαβητικής προσπάθειας.
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2. Ότι στα πλαίσια της υφισταµένης προθεσµίας για την έκδοση ∆ιαιτητικής
Απόφασης, δεν υπήρξε δυνατότητα διαπραγµάτευσης και συναίνεσης µεταξύ
όλων των µερών για την σύναψη ΣΣΕ, έστω και κατά το στάδιο της ∆ιαιτησίας.
3. Την προηγούµενη ∆Α 49/2004 (Π.Κ. 35/3-11-2004) για τη ρύθµιση της
συλλογικής διαφοράς, καθώς και τις προγενέστερες ρυθµίσεις.
4. Τη σύναψη της ΕΓΣΣΕ 2004-2005, το περιεχόµενο αυτής, τις εξελίξεις και τις
υφιστάµενες προβλέψεις για τον πληθωρισµό του 2005 συνολικά.
5. Την Πρόταση του Μεσολαβητή, η οποία έγινε εµπρόθεσµα δεκτή από την
εργατική πλευρά, αλλά και από το Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών,
Πειραιώς, Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου, και την ΣΣΕ που υπεγράφη κατά την
περίοδο της ∆ιαιτητικής διαδικασίας µε ΠΚ την 23-5-2005.
6. Το από 30-5-2005 (αρ. πρωτ. 21) έγγραφο του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Κρήτης (µε αρ. πρωτ. ΟΜΕ∆ 1331/30-5-2005) και την 754/2003
Απόφαση του Εφετείου Κρήτης.
7. Τον επικουρικό χαρακτήρα της ∆ιαιτητικής διαδικασίας για τη στοιχειώδη ρύθµιση
των όρων αµοιβής και εργασίας των υπαγοµένων στην παρούσα.

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης:
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2005

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ
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