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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2011 

των εργαζοµένων που απασχολούνται ως 

πληκτρολόγοι - δακτυλογράφοι - φωτοστοιχειοθέτες, 

σελιδοποιοί – γραφίστες 

στις Εκδοτικές - Βιβλιοχαρτοπωλικές Επιχειρήσεις 

κ' στις Φωτοστοιχειοθετικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: ΠΚ 30/13-7-2011) 

Στην Αθήνα σήµερα την 12 Μαΐου 2011 και επί της οδού Σολωµού 65 στα γραφεία 

της Οµοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου οι παρακάτω 

υπογράφοντες: 

Αφ' ενός, 

1.  Ουρανία Ραγιά, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εκδοτών 

Βιβλιοχαρτοπωλών (Π.Ο.Ε.Β.) 

2.  Γεώργιος Φραγκούδης, Πρόεδρος, της εργοδοτικής οργάνωσης µε την 

επωνυµία "Σύνδεσµος Φωτοστοιχειοθετικών Επιχειρήσεων Ελλάδος" 

3.  Σολδάτος Ιωάννης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Εκδοτών Βιβλίου 

Αφ' ετέρου, 

4.  Ιωάννης Τόλης, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και 

Βιοµηχανίας Χάρτου. 

5.  Χρήστος Ματζώρος, Πρόεδρος του Σωµατείου των εργαζοµένων 

"Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου 

και Συναφών Επαγγελµάτων" 

Ενεργούντες ως νόµιµοι εκπρόσωποι των παραπάνω Σωµατείων και εξουσιοδοτηµένοι 

για την υπογραφή της Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας µετά από αποφάσεις των 

∆ιοικητικών Συµβουλίων, όπως φαίνεται και στα βιβλία πρακτικών των ∆.Σ. 

συµφώνησαν τα εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται οι εργαζόµενοι που απασχολούνται σε 

Εκδοτικές Βιβλιοχαρτοπωλικές Επιχειρήσεις κ' στις Επιχειρήσεις που έχουν αντικείµενο 

δραστηριότητας αποκλειστικά, Φωτοστοιχειοθετικές εργασίες (Φωτοστοιχειοθετικές 

Επιχειρήσεις), α) ως πληκτρολόγοι δακτυλογράφοι σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, β) και 

Φωτοστοιχειοθέτες, Σελιδοποιοί - γραφίστικης µε ένθεση και επεξεργασία σε 
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Ηλεκτρονικό Υπολογιστή καθώς και οι εργαζόµενοι το διαδίκτυο όλης της Χώρας. 

Η παρούσα σύµβαση δεν θίγει τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων 

ιδίας ειδικότητας που καλύπτονται από κλαδικές Συλλογικές Συµβάσεις που έχουν 

υπογραφεί από τα παραπάνω συνδικαλιστικά Σωµατεία και ισχύουν σε Επιχειρήσεις 

Γραφικών Τεχνών, π.χ. αυτών που έχουν υπογραφεί µεταξύ του "Συνδέσµου 

Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος" (Σ.Ε.Μ.Ε.Ε.) και των εδώ 

συµβαλλοµένων Σωµατείων των εργαζοµένων και ισχύει για τις Λιθογραφικές 

Επιχειρήσεις, Ατελιέ Γραφικών Τεχνών, Ηµερήσιο, Εβδοµαδιαίο, Περιοδικό 

Τύπο κ.τ.λ. 

Άρθρο 2 

Καθορισµός εννοιών 

Φωτοστοιχειοθεσία είναι κάθε µορφής εργασία που γίνεται πάνω στη 

φωτοστοιχειοθετική µηχανή και µε την φωτοστοιχειοθετική µηχανή (χαρακτηρισµός 

κειµένου, πληκτρολόγηση τυπογραφικών κειµένων, τυπογραφική διευθέτηση, 

φωτογράφιση, εµφάνιση). Ο εργαζόµενος που απασχολείται ή µπορεί να ασχοληθεί 

µε όλες τις εργασίες αυτές είναι χειριστής φωτοστοιχειοθεσίας ή 

φωτοστοιχειοθέτησης. Οι παραπάνω όροι ισχύουν και για όλους τους εργαζόµενους 

που δια των ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC) επεξεργάζονται κείµενα και στην ουσία 

πραγµατοποιούν την ίδια εργασία µε ένα λίγο διαφορετικό µηχάνηµα. Εν συντοµία 

ονοµάζονται φωτοσυνθέτες -τριες γιατί το παραγόµενο προϊόν είναι το ίδιο. 

Σελιδοποίηση είναι η τοποθέτηση του προϊόντος της φωτοστοιχειοθεσίας ή µέρος 

του προϊόντος µε τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηµατίζεται επιφάνεια (σελίδα) να 

συµφωνεί µε δοσµένο προσχέδιο (ντάµι ή κασέ). Αυτό µπορεί να γίνεται είτε µε το 

χέρι είτε µε ηλεκτρονική µέθοδο. Ο εργαζόµενος που απασχολείται µε την εργασία 

αυτή είναι σελιδοποιός. 

Πληκτρολόγηση - δακτυλογράφηση είναι η αποκλειστική απασχόληση στο 

γράψιµο των κειµένων. Σε κάθε επιχείρηση την ειδικότητα αυτή µπορεί να έχει µόνο 

ένας (1) εργαζόµενος ανά τέσσερις (4) εργαζόµενους, οι δε υπόλοιποι έχουν µία από 

τις αµέσως παραπάνω αναφερόµενες δύο ειδικότητες, προσδιοριζόµενη από το 

αντικείµενο εργασίας τους. 

Άρθρο 3 

Καθορισµός βασικών µισθών κατά ειδικότητα 

1.  Πληκτρολόγος - ∆ακτυλογράφος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή βασικός µισθός 

από 1-1-2011, 1030,22 ΕΥΡΩ. 

2.  Φωτοστοιχειοθέτης-τρια, σελιδοποιός βασικός µισθός από 1/1/2011, 
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1091,13 ΕΥΡΩ. 

3.  Σελιδοποιός - Γραφιστική µε ένθεση και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή βασικός µισθός από 1/1/2011, 1167,25ΕΥΡΩ. 

Άρθρο 4 

Θεσµικές ρυθµίσεις 

1.  Υπαλληλική ιδιότητα 

Αναγνωρίζεται η υπαλληλική ιδιότητα στους εργαζόµενους φωτοστοιχειοθέτες-

τριες, σελιδοποιούς, Γραφίστες, πληκτρολόγους δακτυλογράφους και σε 

περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας τους καταβάλλεται αποζηµίωση 

υπαλλήλου (του Ν. 2112/20). 

2.  Ώρες εργασίας 

Καθορίζεται εβδοµάδα πέντε (5) ηµερών και σαράντα (40) ωρών εβδοµαδιαίας 

απασχόλησης. 

3.  Τριετίες - Πολυετία (Προϋπηρεσία) 

Αναγνωρίζεται µέχρι πέντε (5) τριετίες και ως χρόνος υπολογισµού της πρώτης 

τριετίας είναι η πρώτη ηµέρα απασχόλησης σε µία από τις ανωτέρω ειδικότητες 

στον ευρύτερο κλάδο των Γραφικών Τεχνών. Καθιερώνεται πολυετία για όλους 

τους εργαζόµενους που έχουν συµπληρώσει χρόνο εργασίας 18 ετών στον 

ευρύτερο κλάδο των Γραφικών Τεχνών. 

4.  Για τους φωτοστοιχειοθέτες-τριες, σελιδοποιούς, υπολογίζεται και η τυχόν 

προϋπηρεσία ως χειριστών λινοτυπίας ή µονοτυπίας.  Για τους εγαζόµενους µε 

την  ειδικότητα της πληκτρολόγησης - δακτυλογράφησης, Γραφίστα υπολογίζεται 

και η τυχόν προϋπηρεσία τους ως χειριστών (δακτυλογράφων) ηλεκτρονικών 

υπολογιστών σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων. Σε τυχόν αµφισβήτηση 

προϋπηρεσίας εργαζοµένου, λαµβάνεται υπόψη η βεβαίωση του ασφαλιστικού 

φορέα. 

5.  Πέµπτη εβδοµάδα αδείας 

Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει οκτώ (8) χρόνια προϋπηρεσία στον κλάδο 

ή προϋπηρεσία δέκα (10) χρόνων γενικά, δικαιούνται άδεια τριών (3) εργασίµων 

ηµερών µε αποδοχές επί πλέον της νόµιµης, σύνολο 25 εργασίµων ηµερών 

5νθηµέρου (δηλαδή πέµπτη εβδοµάδα άδειας). 

Από 1-1-2008, µετά την συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, 

δικαιούται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή είκοσι έξι (26) εργάσιµες 

ηµέρες. 
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6.  Άδεια γάµου - Γεννήσεως τέκνου 

Χορηγείται άδεια γάµου επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών µε αποδοχές, η οποία 

σε καµία περίπτωση δεν συµψηφίζεται µε την κανονική άδεια. Σε περίπτωση 

γεννήσεως τέκνου, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες µε αποδοχές. 

7.  Άδεια τοκετού - Θηλασµού 

-  Χορηγείται άδεια τοκετού στις εγκύους εργαζόµενες διάρκειας δέκα επτά 

(17) εβδοµάδων που κατανέµεται πριν και µετά τον τοκετό. 

-  Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) 

µηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε 

να αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα. 

Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων 

µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 12 

µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες. 

-  Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο 

πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, 

προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της 

µητέρας του παιδιού. 

-  Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της 

µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και 

οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω 

όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. 

-  Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς. 

-  Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας 

και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και 

στις εργασιακές σχέσεις. 

8.  Προσαύξηση νυχτερινού 

Οι µισθοί προσαυξάνονται κατά 50% για νυχτερινή εργασία κατά το ωράριο 

22.00 ως 06.00 π.µ. 

9.  Αµοιβή υπερωρίας - Κυριακές - Αργίες 

Οι µισθοί προσαυξάνονται κατά 100% για κάθε ώρα υπερεργασίας και 

υπερωρίας. 

10. Για την εργασία κατά τις Κυριακές και Αργίες καθορίζεται προσαύξηση 100%. 
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11. Αργία του κλάδου 

Η ηµέρα του Αγίου Πνεύµατος καθιερώνεται αργία µε αµοιβή για όλους τους 

εργαζόµενους. 

Άρθρο 5 

Επιδόµατα 

Τα παρακάτω επιδόµατα υπολογίζονται από 1/1/2011 στους πιο πάνω βασικούς 

µισθούς του άρθρου 3. 

1.  Χορηγείται επίδοµα 5% επί των άνω βασικών µισθών για κάθε συµπληρωµένη 

τριετία απασχόλησης στις ως άνω ειδικότητες. Επίσης χορηγείται επίδοµα 

πολλυετίας µετά την συµπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών απασχόλησης των 

εργαζοµένων στον ευρύτερο κλάδο των Γραφικών Τεχνών κατά ποσοστό 10%. 

2.  Χορηγείται επίδοµα γάµου 10% επί των άνω βασικών µισθών σε όλους τους 

εργαζόµενους, ανεξάρτητα φύλου και ανεξάρτητα αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται, 

συνταξιοδοτείται ή ασκεί βιοποριστικό επάγγελµα. Επίσης, το αυτό επίδοµα 

χορηγείται σε 

α)  άγαµους γονείς 

β)  ευρισκόµενους σε κατάσταση χηρείας 

γ)  ∆ιαζευγµένους 

3.  Επίδοµα αδείας 

Για όλους τους εργαζόµενους της συλλογικής σύµβασης εργασίας το επίδοµα 

αδείας είναι 18/25 του καταβαλλόµενου µισθού και από 1/1/2009 ανέρχεται 

στα 19/25 του καταβαλλόµενου µισθού. 

Άρθρο 6 

Ετήσια κανονική άδεια 

Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της 

αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, 

όπως ισχύει) µε αποδοχές, µειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) µήνες 

συµπληρωµένους. 

Άρθρο 7 

Μονογονεϊκές οικογένειες 

Στους εργαζοµένους-ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που έχουν την 

επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών το 

χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε τρία (3) παιδιά ή 
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περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή χορηγείται 

λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών 

συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε τον 

εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε 

την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. 

Άρθρο 8 

Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης 

Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων 

(4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα, που απαιτεί µεταγγίσεις 

αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον 

εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο επιπλέον 

άδεια µε αποδοχές. 

Άρθρο 9 

Άδεια λόγω θανάτου συγγενή 

Στους εργαζόµενους µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) 

ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών. 

Άρθρο 10 

Συνδικαλιστική Εισφορά 

Οι υπαγόµενοι στις διατάξεις της παρούσης ΣΣΕ εργοδότες υποχρεούνται να 

παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδροµή των εργαζοµένων - µελών της 

συµβαλλόµενης εργατικής οργάνωσης. 

Η παρακράτηση αυτή γίνεται αφού προηγουµένως η εργατική οργάνωση γνωρίζει µε 

επιστολή της σε κάθε επιχείρηση το ύψος της ετήσιας συνδροµής και τον τρόπο που 

θα γίνεται η παρακράτηση και η απόδοση αυτής για την είσπραξη της οποίας οφείλει 

να µεριµνά η δικαιούχος οργάνωση των εργαζοµένων. 

Εργαζόµενοι που δεν επιθυµούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται µε 

ατοµική δήλωση τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την 

παρακράτηση. Η δήλωση τους αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου. 

Άρθρο 11 

Συνδικαλιστική άδεια 

Οι προβλεπόµενες από το άρθρο 17 παρ.2 εδάφια γ. κ' δ. του Νόµου 1264/82 

συνδικαλιστικές άδειες, για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Γεν. Γραµµατέα των 

πρωτοβάθµιων Σωµατείων χορηγούνται µε πλήρεις αποδοχές. 
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Άρθρο 12 

Γενικές ρυθµίσεις 

1.  Οι εργαζόµενοι που απασχολούνται µε πλήρες νόµιµο ωράριο σε µία επιχείρηση 

απαγορεύεται να απασχοληθούν µε οποιοδήποτε τρόπο σε άλλη επιχείρηση. 

2.  Οι εργαζόµενοι δεν µπορούν να προβαίνουν σε ενέργειες εναντίον επιχείρησης - 

µέλους του ΣΦΕΕ για οποιοδήποτε θέµα πριν ενηµερωθεί εγγράφως ο 

εργοδοτικός σύνδεσµος από το συµβαλλόµενο Σωµατείο των εργαζοµένων και 

πριν εξαντληθεί η µεσολαβητική προσπάθεια του ΣΦΕΕ. 

3.  Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις Επιθεωρήσεις εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) - 

Ι.Κ.Α. - Τ.Α.Τ.Τ.Α. µπορούν να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των εργαζοµένων 

από τα τοπικά ∆ιοικητικά Συµβούλια των Σωµατείων, της Οµοσπονδίας Τύπου & 

Χάρτου και της Γ.Σ.Ε.Ε. 

4.  Τυχόν ευνοϊκότεροι θεσµικοί όροι αµοιβής και εργασίας δεν θίγονται µε την 

παρούσα, αλλά συνεχίζουν να ισχύουν. 

5.  Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από 01/01/211 εκτός εάν στις 

επιµέρους διατάξεις της ορίζεται διαφορετικά. 

6.  Η παρούσα σύµβαση έχει αναδροµική ισχύ, αρχής γενοµένης την 01/01/2011. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ & 

ΧΑΡΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΕΚ∆ΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΟΛΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΡΑΓΙΑ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ 

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΖΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΚ∆ΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 


