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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  �210 88 14 922  � 210 88 15 393   info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 2310 517 128 � 2310 517 119 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011 

Αρ. Πρωτ.: 332 

 

Προς: 

1. Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου, Σολωµού 65, 

104 32 Αθήνα 

2. Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Επαρχιακών Εφηµερίδων, Βησσαρίωνος 

4, 106 72, Αθήνα 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

9/2011 

Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των τεχνικών τύπου 

(εργατοτεχνιτών τυπογράφων) που απασχολούνται στις ηµερήσιες 

επαρχιακές εφηµερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και Θεσ/νίκης. 

∆ιαιτητής:  Μιλτιάδης Σταµπουλής 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 5/30-3-2011) 

1. Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 165/04∆/17.02.2011 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.∆. η 

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων µε την επωνυµία «Οµοσπονδία 

Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου», νόµιµα εκπροσωπούµενη, ζήτησε 

την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και 

εργασίας των εργαζοµένων στις ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες όλης της 

χώρας πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

2. Την 02.03.2011 αναδείχθηκα ως διαιτητής µε Β’ κλήρωση σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 1876/90 και τους Κανονισµούς του 

Ο.ΜΕ.∆. 

3. Την 07.03.2011 ανέλαβα τα καθήκοντά µου. 

4. Η συλλογική διαφορά εντοπίστηκε στη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας 

των εργαζοµένων στις ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες όλης της χώρας πλην 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

5. Την 10/13/2011 και ώρα 12.00, έπειτα από έγγραφη πρόσκληση µου κάλεσα τα 

µέρη σε κοινή συνάντηση στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆ για να εκθέσουν τις απόψεις 

τους σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 16 παρ. 5 του Ν. 1876/90. Σε 
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αυτήν την κοινή συνάντηση οι εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Εργαζοµένων 

υποστήριξαν τις θέσεις τους µε βάση την αίτηση ∆ιαιτησίας και επικαλούµενοι 

τη µείωση της αγοραστικής ικανότητας των εργαζοµένων και τον υψηλό 

τρέχοντα πληθωρισµό ζήτησαν αύξηση κατά ποσοστό 3% για το έτος 2010. Οι 

εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς υποστήριξαν τις θέσεις τους µε βάση τη 

γενικότερη οικονοµική κρίση στη χώρα και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στον 

τοµέα της έκδοσης επαρχιακών εφηµερίδων, ενώ παράλληλα επικαλέστηκαν και 

τη µείωση της ύλης της κρατικής και δηµοτικής διαφήµισης. Συνεπώς, 

υποστήριξαν ότι όχι µόνον δεν µπορούν να χορηγήσουν αύξηση επί του 

βασικού ηµεροµισθίου για το έτος 2010, αλλά ζήτησαν και µείωση αυτού κατά 

ποσοστό 5%. Κατά την κοινή αυτή συνάντηση και µε βάση τη διαπιστωµένη 

ασυµφωνία των µερών ο ∆ιαιτητής δεσµεύτηκε για την έκδοση ∆ιαιτητικής 

Απόφασης.  

Κατόπιν των ανωτέρω 

έλαβα υπόψη µου τα ακόλουθα : 

1. Την από 28-12-2009 πρόσκληση για έναρξη διαπραγµατεύσεων µε σκοπό την 

κατάρτιση και υπογραφή ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων στις ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες όλης της χώρας πλην 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

2. Τη µε αριθ. πρωτ. 134A/30.11.2010 αίτηση Μεσολάβησης της Οµοσπονδίας 

Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής 

και εργασίας των εργαζοµένων στις ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες όλης της 

χώρας πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

3. Τη µε αριθ. πρωτ. ΟΜΕ∆ 2283/29.12.2010 επιστολή της Ένωσης Ιδιοκτητών 

Ηµερησίων Επαρχιακών Εφηµερίδων προς τον Μεσολαβητή µε την οποία 

δηλώνεται η µη αποδοχή συµµετοχής του φορέα στη διαδικασία µεσολάβησης. 

4. Το από 30-12-2010 πρακτικό µεσολάβησης του Μεσολαβητού κ. ∆ .Τσακίρη 

περί διαγνώσεως άρνησης µεσολάβησης της εργοδοτικής πλευράς 

5. Τη µε αρ. πρωτ. 165/04∆/17.02.2011 Αίτηση ∆ιαιτησίας της Οµοσπονδίας 

Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου 

6. Την από 11/06/2009 Σ.Σ.Ε για τους όρους αµοιβής και εργασίας των των 

τεχνικών τύπου (εργατοτεχνιτών τυπογράφων) που απασχολούνται στις 

ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης 

7. Τις απόψεις των µερών όπως εκφράστηκαν στο από 10.03.2011, Πρακτικό 

∆ιαιτησίας.  
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚτ.Α.141/17.08.2010). 

9. Τις ρυθµίσεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 2010 – 2011 

-2012 (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 14/16.07.2010) που δεν 

προβλέπει αυξήσεις επί των βασικών µισθών και ηµεροµισθίων για το 2010. 

10. Τις διατάξεις του Ν.3899/2010 (ΦΕΚτ. Α.212/17.12.2010) περί επειγόντων 

µέτρων εφαρµογής του Προγράµµατος Στήριξης της ελληνικής οικονοµίας. 

11. Την εντεινόµενη οικονοµική κρίση και την επιδείνωση της οικονοµικής 

κατάστασης των εργαζοµένων το έτος 2010. 

12. Τη διαπιστωµένη αδυναµία των µερών να καταλήξουν σε συµφωνία, γεγονός 

που δικαιολογεί την έκδοση της παρούσας ∆ιαιτητικής Απόφασης σύµφωνα µε 

το άρθρο 16 του Ν. 1876/1990. 

Η  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΟΥ ΕΧΕΙ  ΩΣ  ΕΞΗΣ: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι τεχνικοί τύπου (εργατοτεχνίτες 

τυπογράφοι, άνδρες και γυναίκες), που εργάζονται στις ηµερήσιες επαρχιακές 

εφηµερίδες όλης της χώρας εκτός αυτών που εργάζονται στις ηµερήσιες εφηµερίδες 

Αθήνας και Θεσσαλονίκης.  

Άρθρο 2 

Βασικό Ηµεροµίσθιο 

Το βασικό ηµεροµίσθιο των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, διατηρείται  

για το έτος 2010 στο ύψος που είχε διαµορφωθεί στις 31-12-2009 µε βάση την από 

11.06.2009 Σ.Σ.Ε (Πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχ.: 34/25.06.09) 

Άρθρο 3 

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης 

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές, που ορίζονται µε την παρούσα 

∆ιαιτητική Απόφαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, 

συλλογικές συµβάσεις, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, 

εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις 

διατάξεις της παρούσας ∆ιαιτητικής Απόφασης. 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 11-6-2009 ΣΣΕ (Π.Κ. 

Υπ. Απασχόλησης 34/25-6-2009) καθώς και οι προηγούµενες αυτής συλλογικές 

ρυθµίσεις. 
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Άρθρο 4 

∆ιάρκεια ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010 και λήγει την 31/12/2010. 

 

Ο ∆ΙΑΤΗΤΗΣ 

 

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ 


