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Προς: 

1. Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου, Σολωµού 65 (6ος 

όροφος), 104 32 Αθήνα 

2. Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου 

και Συναφών Επαγγελµάτων, Αριστοτέλους 11-15, 10432, Αθήνα 

3. Ένωση Εταιρειών ∆ιαφήµισης - Επικοινωνίας, Υπερείδου 7, 105 58 Αθήνα 

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

21/2011 

«Για τους όρους αµοιβής εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις µέλη της Έ-

νωσης Εταιρειών ∆ιαφήµισης – Επικοινωνίας» 

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:13/8.12.2011) 

Σήµερα την 2.12.11 ο ∆ιαιτητής Κώστας Παπαδηµητρίου, που αναδείχθηκα ∆ιαιτητής 

στην υπόθεση αυτή, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 όπως ισχύει και τον 

Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών-∆ιαιτητών ΟΜΕ∆, προκειµένου να επιλύσω 

τη συλλογική διαφορά για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις 

επιχειρήσεις µέλη της Ένωσης Εταιρειών ∆ιαφήµισης –Επικοινωνίας, εκδίδω την πα-

ρούσα ∆ιαιτητική Απόφαση, αφού κάλεσα τα ενδιαφερόµενα µέρη να παραστούν µε 

τους νόµιµους εκπροσώπους τους στη σχετική συζήτηση της υπόθεσης και να ανα-

πτύξουν τις απόψεις τους επί της αιτήσεως της εργατικής πλευράς για την έκδοση 

της ∆ιαιτητικής Απόφασης. 

Στις 28.11.11 προσήλθαν στα γραφεία του ΟΜΕ∆, από την εργατική πλευρά οι εκ-

πρόσωποι της Οµοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου και της Πα-

νελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου και Συναφών 

Επαγγελµάτων.  

Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής οργάνωσης δεν παρέστησαν, αν και είχαν προσκλη-

θεί νόµιµα. 

Οι εκπρόσωποι που παρέστησαν ανάπτυξαν τις απόψεις τους και ζήτησαν να γίνουν 

δεκτές. 
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Ύστερα από τα παραπάνω. 

Αφού έλαβα υπόψη µου 

1. Την µε αριθµ. 023∆/31-10-2011 αίτηση της Οµοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και 

Βιοµηχανίας Χάρτου και της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων Μισθωτών 

Γραφικών Τεχνών Τύπου και Συναφών Επαγγελµάτων για παροχή υπηρεσιών 

∆ιαιτησίας. 

2. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο µεσολάβησης  

3. Την από 21-10-2011 µε αριθµ. πρωτ. ΟΜΕ∆ 854/11 Έκθεση Άρνησης Μεσολά-

βησης, εκ µέρους της εργοδοτικής πλευράς. 

4. Το γεγονός ότι οι ίδιες εργατικές οργανώσεις υπέγραψαν τη συναφή από 12 

Μαίου 2011 ΣΣΕ µε τις εργοδοτικές οργανώσεις Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκδο-

τών Βιβλιοχαρτοπωλών και το Σύνδεσµο Φωτοστοιχειοθετικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος, µε την οποία ρύθµισαν τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζο-

µένων στις επιχειρήσεις αυτές µε τις ίδιες ειδικότητες. 

5. Τη σκοπιµότητα να ρυθµιστούν οι όροι αµοιβής και εργασίας των υπαγόµενων 

στην παρούσα µισθωτών µε ενιαίο τρόπο, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν.  

Εξέδωσα την εξής Απόφαση: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται οι απασχολούµενοι α) ως πληκτρολόγοι δα-

κτυλογράφοι σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, β) ως φωτοστοιχειοθέτες, σελιδοποιοί και 

γ) ως σελιδοποιοί – γραφιστικής µε ένθεση και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό υπολογι-

στή, στις επιχειρήσεις µέλη της Ένωσης Εταιρειών ∆ιαφήµισης – Επικοινωνίας. 

Άρθρο 2 

Καθορισµός βασικών µισθών κατά ειδικότητα 

1.  Πληκτρολόγος - ∆ακτυλογράφος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή βασικός µισθός 

από 1-7-2011, 1.030,22 ΕΥΡΩ. 

2.  Φωτοστοιχειοθέτης-τρια, σελιδοποιός βασικός µισθός από 1-7-2011, 

1.091,13 ΕΥΡΩ. 

3.  Σελιδοποιός - Γραφιστική µε ένθεση και επεξεργασία σε ηλεκτρονικό υπολο-

γιστή βασικός µισθός από 1-7-2011, 1.167,25 ΕΥΡΩ. 
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Άρθρο 3 

Γενικές ρυθµίσεις 

1.  Τυχόν ευνοϊκότεροι θεσµικοί όροι αµοιβής και εργασίας δεν θίγονται µε την πα-

ρούσα, αλλά συνεχίζουν να ισχύουν. 

2.   Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της µε αριθµό 30/2009 δι-

αιτητικής απόφασης, εφόσον δεν τροποποιούνται ή καταργούνται µε την πα-

ρούσα 

3.  Η ισχύς της παρούσας ρύθµισης αρχίζει από 01/01/2011, εκτός εάν στις επιµέ-

ρους διατάξεις της ορίζεται διαφορετικά. 

 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 2 ∆εκεµβρίου 2011 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 


