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1. Ένωση Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Θεσσαλονίκης και 

Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης, Καρόλου Ντηλ 29, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 
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Γεωργίου 56, Πολυχώρος Μύλος, Θεσσαλονίκη 

 

 

Σας κοινοποιούµε την ∆ιαιτητική Απόφαση 16/2011 του ∆ιαιτητή Αναστάσιου 

Πετρόπουλου, αναφορικά µε τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων 

µελών της Ένωσης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Θεσσαλονίκης και 

Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς σταθµούς 

µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοσταθµών Θεσσαλονίκης, η οποία κατατέθηκε στην 

Γραµµατεία του Ο.ΜΕ.∆. στις 27/10/2011, και παρακαλούµε για τις δικές σας 

ενέργειες. 

Γραµµατεία Μεσολάβησης – ∆ιαιτησίας 

 

 

 

Ειρήνη Μαυροπούλου 
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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

16/2011 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών της 

Ένωσης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Θεσσαλονίκης και 

Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς 

σταθµούς µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοσταθµών Θεσσαλονίκης» 

 

∆ιαιτητής:  Αναστάσιος Πετρόπουλος 

(Πράξη Κατάθεσης Τµήµα Κοιν Επιθ. Κεντρικού Τοµέα Θεσ/νίκης: 1/3-11-2011) 

1. Με την υπ’ αριθµ. Πρωτ: 013 ∆/12-4-2011 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.∆., η 

συνδικαλιστική οργάνωση µε την επωνυµία «Ένωση Προσωπικού Ηµερησίων 

Εφηµερίδων Θεσσαλονίκης και Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης», νόµιµα 

εκπροσωπούµενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή κατά τη 

διαδικασία µεσολάβησης δεν επιτεύχθηκε κατάρτιση συλλογικής σύµβασης 

εργασίας «για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών της 

Ένωσης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Θεσσαλονίκης και Ηλεκτρονικών 

Μέσων Ενηµέρωσης που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς σταθµούς µέλη της 

Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοσταθµών Θεσσαλονίκης. 

2. Την Τρίτη 6 Σεπτεµβρίου 2011 ο Αναστάσιος Πετρόπουλος,  µετά από πρώτη 

κλήρωση, αναδείχθηκα Αναπληρωµατικός ∆ιαιτητής, σύµφωνα µε το άρθρο 16 

παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τους Κανονισµούς του Ο.ΜΕ.∆. 



 

 
 

3. Την 13 Σεπτεµβρίου 2011 ανέλαβα τα καθήκοντά µου. Με την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 

608/9-9-2011 έγγραφη πρόσκλησή µου, κάλεσα τα µέρη σε κοινή συνάντηση την 

Παρασκευή 23 Σεπτεµβρίου 2011, ώρα 13.00, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. στη 

Θεσσαλονίκη. Στη συνάντηση αυτή προσήλθαν εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι της 

εργατικής πλευράς, ενώ, χωρίς να είναι εφοδιασµένος µε σχετική εξουσιοδότηση, 

προσήλθε ως εκπρόσωπος της εργοδοτικής πλευράς  ο κ. Νικόλαος Τσιάντoς, 

δικηγόρος, ο οποίος δήλωσε ότι η Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοσταθµών 

Θεσσαλονίκης έχει µετεγκατασταθεί στην περιοχή Μύλος  και ζήτησε να 

προσδιοριστεί νέα ηµέρα συνάντησης. Στο φάκελο Μεσολάβησης υπάρχει 

έγγραφη ειδική εξουσιοδότηση του κ. Νικολάου Τσιάντου µε την οποία η 

εργοδοτική οργάνωση «Ένωση Ιδιοκτητών  Ραδιοσταθµών Θεσσαλονίκης» τον 

εξουσιοδότησε σε όλες τις διαδικασίες Μεσολάβησης χωρίς να γίνεται αναφορά 

στη διαδικασία ∆ιαιτησίας. Κατόπιν τούτου, µε την υπ’ αριθµ. 696/26-9-2011 

έγγραφη πρόσκλησή µου, κάλεσα εκ νέου τα µέρη σε κοινή συνάντηση την 

Παρασκευή 30-9-2011, ώρα 12.00 στα γραφεία του ΟΜΕ∆ στη Θεσσαλονίκη. Η 

πρόσκληση προς την εργοδοτική οργάνωση επιδόθηκε στη νέα διεύθυνση η οποία 

µας υπεδείχθη, στην περιοχή Μύλος. Όµως και στη δεύτερη αυτή συνάντηση 

προσήλθαν µόνο εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς, ενώ ο ως άνω δικηγόρος κ. 

Νικόλαος Τσιάντος µε τηλεφωνική επικοινωνία δήλωσε ότι η εργοδοτική οργάνωση 

δεν προτίθεται να προσέλθει. 

4. Έλαβα υπόψη µου: 

α.  Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο. 

β. Την από 12.4.2011 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων για 

την προσφυγή στη διαιτησία. 

γ. Την από 21.5.2010 εξώδικη καταγγελία - πρόσκληση της ως άνω συνδικαλιστικής 

οργάνωσης των εργαζοµένων προς τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργοδοτών 

για διαπραγµάτευση, προκειµένου να υπογραφεί σ.σ.ε. για τους όρους αµοιβής και 

εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού που απασχολείται σε ραδιοφωνικούς 

σταθµούς µέλη της «Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοσταθµών Θεσσαλονίκης» 

για το έτος 2010, στην οποία (εξώδικη καταγγελία - πρόσκληση) επισυνάπτεται και 

το σχετικό σχέδιο συλλογικής σύµβασης. 

δ. Την από 9.11.2010 αίτηση παροχής υπηρεσιών µεσολάβησης της ως άνω  

συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων προς τον ΟΜΕ∆. 

ε.  Την µε αριθµό 29/2009 ∆Α για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων 

µελών της Ένωσης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Θεσσαλονίκης και 

Ηλεκτρονικών µέσων Ενηµέρωσης που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς 



 

 
 

σταθµούς µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοσταθµών Θεσσαλονίκης. 

στ.  τη ρύθµιση του άρθρου 51 του ν.3871/2010, που ορίζει τα ακόλουθα: 

 «1. Οι εκδοθησόµενες από τη δηµοσίευση του παρόντος µε τη διαδικασία του 

Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (ΟΜΕ∆) διαιτητικές αποφάσεις, προς 

επίλυση συλλογικών διαφορών, δεν ισχύουν και δεν παράγουν κανένα νοµικό 

αποτέλεσµα, εφόσον χορηγούν καθ` οιονδήποτε τρόπο µισθολογικές αυξήσεις για 

το 2010 και το πρώτο εξάµηνο του 2011. Επίσης δεν ισχύουν και δεν παράγουν 

κανένα νοµικό αποτέλεσµα, εφόσον χορηγούν καθ` οιονδήποτε τρόπο 

µισθολογικές αυξήσεις για το διάστηµα από 1.7.2011 έως 31.12.2012, πέραν των 

κατωτέρω:(α) Από 1ης Ιουλίου 2011, αύξηση των κατώτατων ορίων µισθών και 

ηµεροµισθίων, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2009 µε βάση την 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2008-2009, κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας 

µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010,(β) Από 1ης Ιουλίου 

2012, αύξηση των κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων, όπως αυτά έχουν 

διαµορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 µε βάση την περίπτωση (α) κατά ποσοστό ίσο 

µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 

2011…  

 2. Οι διαιτητικές αποφάσεις που εκδόθηκαν µετά την ηµεροµηνία ισχύος του 

ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α) και χορηγούν καθ` οιονδήποτε τρόπο µισθολογικές 

αυξήσεις, πέραν αυτών που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο, 

υπόκεινται σε έφεση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση του 

παρόντος εκ µέρους των µερών που συµµετείχαν στη σχετική συλλογική διαφορά 

ή εκ µέρους του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώπιον των 

διαιτητών του ΟΜΕ∆ µε τριµελή σύνθεση, η οποία αναδεικνύεται κατά τις 

διατάξεις του ν. 1876/1990» 

ζ.  την γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας.  

η. την από την από 29 Μαρτίου 2011 Πρόταση Μεσολάβησης της Μεσολαβήτριας κ. 

Ελένης Κουτσιµπού µε αριθµ. Πρωτ. ΟΜΕ∆ 329. 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ  

ΕΚ∆Ι∆Ω ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Άρθρο 1 

Πεδίο Ισχύος 

Στους όρους της παρούσας ρύθµισης υπάγονται οι εργαζόµενοι/εργαζόµενες που 

είναι µέλη της Ένωσης Προσωπικού Εφηµερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσα-

λονίκης και απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στους ιδιωτικούς ραδιο-



 

 
 

φωνικούς σταθµούς, οι οποίοι λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη από µέλη της Ένωσης 

Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοσταθµών Θεσσαλονίκης (Ε.Ι.Ι.Ρ.Θ). 

Άρθρο 2 

Μισθολογικές κατηγορίες 

Οι εργαζόµενοι, µέλη της Ένωσης Προσωπικού Εφηµερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων 

Θεσσαλονίκης, κατατάσσονται ανάλογα µε την ειδικότητα τους στις εξής µισθολογι-

κές κατηγορίες: 

1) ∆ιευθυντές, Προϊστάµενοι/Υπεύθυνοι τµηµάτων, Λογιστές, Αναλυ-

τές/Προγραµµατιστές πληροφορικής, Σύµβουλοι προγράµµατος. Αναλυτές 

έρευναςαγοράς, Οικονοµικοί αναλυτές, Γραµµατείς διοικήσεως/διευθυντών. 

2) Βοηθοί λογιστών, Ταµίες, Υπάλληλοι εµπορικής διεύθυνσης και marketing, 

Υπάλληλοι δηµοσίων σχέσεων - γραφείου τύπου, ∆ιαχειριστές συστηµάτων Η/Υ, 

Μεταφραστές, Κειµενογράφοι, Αρχειοθέτες κειµένων - προγραµµάτων - εκποµπών, 

Γραµµατείς, εισπράκτορες. 

3)Τηλεφωνητές, Χειριστές Η/Υ, Υπάλληλοι διεκπεραίωσης. 

Ως λογιστές και βοηθοί λογιστές θεωρούνται αυτοί που προβλέπονται από την 

αντίστοιχη συλλογική ρύθµιση των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών.  

∆εν υπάγονται στην παρούσα οι κλητήρες, φύλακες, νυχτοφύλακες, οδηγοί 

αυτοκινήτων, το υπηρετικό και το τεχνικό προσωπικό. 

Άρθρο 3 

Κατώτατα όρια των βασικών µισθών 

3.1. Τα κατώτατα όρια των βασικών µισθών των εργαζοµένων - µελών της Ένωσης 

Προσωπικού Εφηµερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης καθορίζονται ανά 

κατηγορία ως εξής: 

Χρόνια Απασχόλησης Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 

Άγαµοι από 0 έως 3 

συµπληρωµένα έτη 

1.037 ευρώ 968 ευρώ 895 ευρώ 

3.2. Οι πιο πάνω βασικοί µισθοί ισχύουν για απασχόληση 5 ηµερών την εβδοµάδα και 

εβδοµαδιαίας εργασίας 40 ωρών ή όποιας άλλης εβδοµαδιαίας απασχόλησης ορισθεί 

δια νόµου. Σε περίπτωση µερικής απασχόλησης ισχύουν τα αντίστοιχα κατ' αναλογία. 

3.3. Τα κατώτατα όρια των βασικών µισθών της παραγράφου 3.1, όπως αυτά έχουν 

διαµορφωθεί στις 31.12.2009, αυξάνονται  από 1ης Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό 

1,6%, ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για 

το έτος 2010, 



 

 
 

3.4. Για τους σκοπούς εφαρµογής της παραγράφου 3.3, ως «ευρωπαϊκός 

πληθωρισµός» λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του 

προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised 

index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται 

από την Eurostat.  

3.5. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των αυξήσεων γράφονται µε δύο 

(2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό 

είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5) 

Άρθρο 4 

Επιδόµατα 

Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων προσαυξάνονται µε τα εξής επιδόµατα: 

4.1. Επίδοµα προϋπηρεσίας 

Για κάθε τριετία προϋπηρεσίας σε συναφή εργασία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 

της παρούσης) χορηγείται προσαύξηση 3% επί του βασικού µισθού του αγάµου της 

αντίστοιχης κατηγορίας, χωρίς προϋπηρεσία και µέχρι 6 τριετίες.  

Για τον υπολογισµό της προϋπηρεσίας συνυπολογίζονται: 

α) ο χρόνος κύησης και λοχείας εφόσον κατά το αντίστοιχο διάστηµα υπήρχε ενεργή 

σχέση εργασίας και 

β) ο χρόνος στρατιωτικής θητείας 

4.2. Επίδοµα γάµου 

Σε όλους τους εγγάµους χορηγείται επίδοµα γάµου σε ποσοστό 10% επί του βασικού 

µισθού, ανεξάρτητα αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται, έχει συνταξιοδοτηθεί ή ασκεί 

οποιοδήποτε επάγγελµα. Το επίδοµα γάµου δικαιούνται οι άγαµοι γονείς, οι εν χηρεία 

και οι διαζευγµένοι σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν. 1849/1989. 

4.3. Επίδοµα παιδιών 

Χορηγείται επίδοµα παιδιών ύψους 5% επί του βασικού µισθού για κάθε παιδί και 

µέχρι τρία παιδιά. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µέχρι τα παιδιά(ανεξαρτήτως 

φύλου) να συµπληρώσουν το 18° έτος της ηλικίας τους ή το 25° έτος εφόσον 

σπουδάζουν σε κρατικές ή από το κράτος αναγνωρισµένες σχολές 

µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση το επίδοµα αυτό δεν 

καταβάλλεται για περίοδο µεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται για την ολοκλήρωση 

των σπουδών τους, σύµφωνα µε τον κανονισµό των αντίστοιχων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων 

4.4. Επίδοµα παιδιών µε αναπηρία 67% ή  και µεγαλύτερη 



 

 
 

Το παραπάνω επίδοµα παιδιών καταβάλλεται και για παιδιά ανίκανα να εργασθούν 

λόγω σωµατικής ή πνευµατικής αναπηρίας ίσης ή µεγαλύτερης του 67%. Το επίδοµα 

αυτό καταβάλλεται ανεξάρτητα από την ηλικία, εφόσον δεν εργάζονται και είναι 

ανύπαντρα. Η ανικανότητα για εργασία λόγω αναπηρίας διαπιστώνεται από τις 

αρµόδιες επιτροπές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

4.5. Επίδοµα πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

Χορηγείται επίδοµα πτυχίου σε ποσοστό 13% επί του βασικού µισθού για όσους 

διαθέτουν πτυχίο ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι.) και σε ποσοστό 

18% επί του βασικού µισθού για όσους διαθέτουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης 

(Α.Ε.Ι.) και καταβάλλεται σε όσους διαθέτουν τέτοια πτυχία και στις δύο περιπτώσεις 

είτε από ελληνικό, είτε από αλλοδαπό, κρατικό αναγνωρισµένο, ως ισότιµο, 

εκπαιδευτικό ίδρυµα. Τα επιδόµατα αυτά καταβάλλονται για ένα µόνο πτυχίο και εάν 

συντρέχουν δύο πτυχία (Α.Τ.Ε.Ι & Α.Ε,Ι) καταβάλλεται αυτό που συνεπάγεται το 

υψηλότερο ποσοστό µόνο, δηλαδή το 18% (όχι αθροιστικά). Τα επιδόµατα 

καταβάλλονται -όπως και όλα τα επιδόµατα- µετά την κατάθεση του τίτλου σπουδών 

και της τυχόν πράξης αναγνώρισης στη διεύθυνση προσωπικού του εργοδότη. 

4.6. Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών 

Στους κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ή διδακτορικού διπλώµατος από 

αναγνωρισµένα, δηµόσιου χαρακτήρα ή ισότιµα προς αυτά, πανεπιστήµια (ιδιωτικά ή 

δηµόσια) καταβάλλεται επίδοµα 8% και 12% επί του βασικού µισθού αντίστοιχα. Σε 

περίπτωση που ο τίτλος σπουδών προέρχεται από αλλοδαπό πανεπιστήµιο, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόµιση της αναγνώρισης του τίτλου από τον 

∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης 

(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 

4.7. Επίδοµα θέσης 

Χορηγείται επίδοµα θέσης ποσοστού 10% επί του βασικού µισθού στους ∆ιευθυντές 

λογιστηρίου και Προϊσταµένους λογιστηρίου. 

4.8. Επίδοµα διαχειριστικών λαθών 

Σε όσες και όσους ασχολούνται µε τη διαχείριση οικονοµικών ζητηµάτων και 

πραγµατοποιούν εισπράξεις και πληρωµές καταβάλλεται ειδικό µηνιαίο επίδοµα 

διαχειριστικών λαθών που ανέρχεται στο 5% του βασικού µηνιαίου µισθού τους. 

4.9. Επίδοµα ισολογισµού 

Στους λογιστές και βοηθούς λογιστές που απασχολούνται ευθέως και αµέσως µε τη 

σύνταξη του ισολογισµού χορηγείται µία φορά το χρόνο και ένα µήνα µετά το 

κλείσιµο του ισολογισµού επίδοµα ίσο προς το 75% των νόµιµων αποδοχών. 



 

 
 

Άρθρο 5 

Χρόνος προϋπηρεσίας 

Για τον καθορισµό του χρόνου προϋπηρεσίας κάθε εργαζοµένου σε συναφή εργασία 

λαµβάνεται υπόψη η διανυθείσα υπηρεσία ή προϋπηρεσία του: α) σε 

ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς, β) σε εφηµερίδες, γ) σε πολιτικά και οικονοµικά 

περιοδικά, δ) σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε εµπορικής µορφής που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου και ε) τις 

Ενώσεις Ιδιοκτητών (Ε.Ι.Η.Ε.Α., Ε.Ι.Ι.Ρ.Θ., Ε.Ι.Τ.Η.Σ.Ε.Ε κλπ), στις Ενώσεις 

Υπαλλήλων (Ένωση Προσωπικού Εφηµερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων 

Θεσσαλονίκης - Ε.Π.Η.ΕΑ), Συντακτών (Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. - Ε.Σ.Η.Ε.Α κλπ), σε Πρακτορεία 

Ειδήσεων και στον Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π. 

Κάθε επίδοµα καταβάλλεται µετά την προσκόµιση όλων των αναγκαίων δικαιολο-

γητικών, εγγράφων, τίτλων και ποτέ αναδροµικά. Η διανυθείσα προϋπηρεσία αποδει-

κνύεται µε βεβαίωση του ταµείου κοινωνικής ασφάλισης ή µε το βιβλιάριο ενσήµων ή 

από την αντίστοιχη καρτέλα του ασφαλιστικού ταµείου. 

Άρθρο 6 

Μεταβίβαση της εκµετάλλευσης 

Σε περίπτωση µεταβίβασης της εκµετάλλευσης της επιχείρησης ή αλλαγής του ιδιο-

κτησιακού καθεστώτος του Ραδιοφωνικού Σταθµού, τα εργασιακά δικαιώµατα των 

υπαλλήλων που αποκτήθηκαν από το προηγούµενο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν θίγο-

νται, η δε εργασία τους θεωρείται ως ουδέποτε διακοπείσα. 

Άρθρο 7 

Αποζηµίωση θανόντος 

Σε περίπτωση θανάτου εργαζοµένου ο/η σύζυγος και τα τέκνα δικαιούνται ποσοστό 

60% της αποζηµίωσης που θα ελάµβανε ο/η υπάλληλος, εάν απολυόταν την 

ηµεροµηνία του θανάτου του (κατά την αναλογία της εξ αδιαθέτου µερίδας τους 

στην κληρονοµιά του θανόντος ο καθένας). 

Άρθρο 8 

Μη απόλυση «εξαρτηµένου ατόµου» 

∆εν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτηµένου» ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον 

αποδεδειγµένα µε έγγραφο αρµόδιου δηµόσιου φορέα µετέχει σε πρόγραµµα 

απεξάρτησης και για τέσσερις (4) µήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό 



 

 
 

και υπό την προϋπόθεση της συνεχούς παρακολούθησης και συµµετοχής στο 

πρόγραµµα 

Άρθρο 9 

Χρόνος ασθένειας και αποζηµίωση απόλυσης 

Η περίοδος ασθένειας του υπαλλήλου - µέλους της Ένωσης Προσωπικού Εφηµερίδων 

και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης λαµβάνεται υπ' όψιν στον υπολογισµό των 

µηνών αποζηµίωσης του υπαλλήλου λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας του 

εκ µέρους του εργοδότη. 

Άρθρο 10 

∆ιευκόλυνση συνδικαλιστικής δράσης 

Οι Ραδιοφωνικοί Σταθµοί θα διευκολύνουν τη συνδικαλιστική δράση της Ένωσης 

Προσωπικού Εφηµερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης (λ.χ. την 

ανάρτηση ανακοινώσεων σε κατάλληλους χώρους για την επικοινωνία µε τους 

εργαζοµένους), καθώς και θα παρέχουν συνδικαλιστική άδεια στους εργαζοµένους 

τους που έχουν τη συνδικαλιστική ιδιότητα, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Ν. 

1264/1982, για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. 

Άρθρο 11 

Συνδικαλιστική Συνδροµή 

Οι Ραδιοφωνικοί Σταθµοί θα παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδροµή των υπαλλή-

λων - µελών της Ένωσης Προσωπικού Εφηµερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσα-

λονίκης και θα την αποδίδουν σε αυτήν εντός του επόµενου µήνα από αυτόν που 

αφορά η µισθοδοσία, υπό τον όρο προσκόµισης υπεύθυνων δηλώσεων των µελών 

της Ένωσης Προσωπικού Εφηµερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης ότι 

αποδέχονται την παρακράτηση. Οι δηλώσεις αυτές µπορούν να ανακληθούν εγγρά-

φως οποτεδήποτε ένα χρόνο µετά την υποβολή τους. 

Άρθρο 12 

Υποχρέωση τήρησης της συλλογικής ρύθµισης και επίλυσης διαφορών 

µε διαβούλευση 

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε µονο-

µερή παραβίαση των όρων της παρούσας και να προσπαθούν να επιλύουν 

οποιαδήποτε διαφορά τυχόν θα προκύψει µε µεταξύ τους διαβουλεύσεις. 



 

 
 

Άρθρο 13 

∆ιατηρούνται σε ισχύ οι όροι της ∆.Α. 29/2009, που δεν µεταβάλλονται ρητά µε την 

παρούσα. 

Άρθρο 14 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.6.2010. 

 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 
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