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ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
33/2009
Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην
εκτυπωτική βιομηχανία, στα λιθογραφεία, στα εργοστάσια και επιχειρήσεις
γραφικών τεχνών όλης της χώρας.
(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 19/5-8-2009)

Με βάση το Ν.1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών,
την 22.7.2009 κληρώθηκα διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά
εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην εκτυπωτική
βιομηχανία, στα λιθογραφεία, στα εργοστάσια και επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης
της χώρας, μεταξύ των εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων με
την επωνυμία Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου και Πανελλαδική
Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων
και των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων με την επωνυμία Σύνδεσμο
Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος (ΣΕΜΕΕ), ΣΕΒ σύνδεσμο επιχειρήσεων και
βιομηχανιών, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος,
Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε από την Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και
Βιομηχανίας Χάρτου και από την Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών
Γραφικών Τεχνών Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων, με βάση το άρθρο 16§1
του Ν.1876/90, λόγω μη αποδοχής της πρότασης μεσολάβησης από τις εργοδοτικές
οργανώσεις, με την με αρ.πρωτ. ΟΜΕΔ 1491/041Δ/15.7.2009 αίτηση.
Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα σε κοινή συνάντηση στις
24.7.2009 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα, τους εκπροσώπους των μερών για

να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στη συνάντηση αυτή προσήλθαν οι εκπρόσωποι
των μερών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους.
Αρχικά κατέβαλα προσπάθεια να διαπιστωθούν και αναδειχθούν, κατά το δυνατόν,
κοινά αποδεκτά ζητήματα και σημεία σύγκλισης ώστε να επιτευχθεί ενδεχομένως
συμφωνία και σύναψη ΣΣΕ. Η προσπάθεια αυτή δεν απέδωσε και προχωρώ στην
έκδοση της παρούσας.
Για να καταλήξω στην απόφασή μου και να διαμορφώσω την παρούσα έλαβα υπόψη
μου τα ως άνω καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία
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Την από 22/12/2008 πρόσκληση, με την Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου
και Βιομηχανίας Χάρτου και την Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών
Γραφικών Τεχνών Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων είχαν καλέσει τις
εργοδοτικές οργανώσεις «Σύνδεσμος Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος
(ΣΕΜΕΕ)», «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)» και «Γενική
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)» σε
διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση νέας κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
έτους 2009, που να ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων
στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα λιθογραφεία, στα εργοστάσια και στις
επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης της χώρας. Στην πρόσκληση αυτή είχε τεθεί
σειρά οικονομικών και θεσμικών θεμάτων.
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Την προηγούμενη από 9-7-2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 62/10-7-2008), με ισχύ από 1/1/
έως και 31/12/2008, μεταξύ του ΣΕΜΕΕ και της εργατικής πλευράς, η οποία
αναφέρεται στο αυτό πεδίο ισχύος με την αιτηθείσα νέα ρύθμιση
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Την με αριθμ. 78/27-5-2009 αίτηση, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στην
εργοδοτική πλευρά, με την οποία οι ως άνω εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις
«Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου» και «Πανελλαδική
‘Ενωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου και Συναφών
Επαγγελμάτων» είχαν ζητήσει την παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης, ώστε να
συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2009 που να ρυθμίζει τους
όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα
λιθογραφεία, στα εργοστάσια και στις επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης της
χώρας.
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Την με αρ.πρωτ. 1416/7.7.2009 πρόταση μεσολάβησης και τα στοιχεία του
φακέλου μεσολάβησης και ιδίως
● τα από 22.6.2009 και 1.7.2009 πρακτικά μεσολάβησης,
● τα έγγραφα και υπομνήματα που είχαν υποβάλει το μέρη κατά τη διάρκεια
της μεσολάβησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και
το από 2.7.2009 υπόμνημα της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και
Βιομηχανίας Χάρτου και της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων Μισθωτών
Γραφικών Τεχνών Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων
το με αρ.πρωτ.1331/1.7.2009 έγγραφο της ΓΣΕΒΕ
● την πρόταση να αυξηθούν τα βασικά ημερομίσθια, όπως είχαν διαμορφωθεί
στις 31-12-2008 βάσει της από 9-7-2008 ΣΣΕ, από την 1-1-2009 σε ποσοστό

3% και, όπως αντιστοίχως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31-8-2009, να αυξηθούν
περαιτέρω από την 1-9-09 σε ποσοστό 2,7%.
● την αιτιολογία της μεσολαβητικής πρότασης, στην οποία μεταξύ άλλων
αναγράφονται και τα ακόλουθα: «…ιβ. ‘Οτι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση
του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος για το έτος 2008, το ΑΕΠ αυξήθηκε
κατά 2,9% το έτος αυτό και το κατά κεφαλή πραγματικό ΑΕΠ κατά 2, περίπου,
ποσοστιαίες μονάδες. ιγ. ‘Οτι, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο πληθωρισμός
διαμορφώθηκε στο 4,2% σε μέσα επίπεδα το 2008 και για το 2009 εκτιμάται
να κινηθεί, σε μέσα επίπεδα, στο 1,5%. Η σημαντική επιβράδυνση του
πληθωρισμού κατά το α’ 6μηνο του 2009 οφείλεται κυρίως στη σύγκρισh του
δείκτη με την υψηλή βάση του α’ 6μήνου 2008 και αρκετά λιγότερο στη
συγκράτηση ή και μείωση των τιμών αγαθών και υπηρεσιών, ιδιαίτερα εκείνων
που ενδιαφέρουν τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος των μισθωτών.
Τα νοικοκυριά αυτά υφίστανται υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού από τον
επίσημα εκτιμώμενο (τουλάχιστον κατά 0,5-1 ποσοστιαία μονάδα, ανάλογα
με υιοθετούμενο καταναλωτικό πρότυπο), όπως δέχεται και η ΕΣΥΕ. Στις
εκτιμήσεις αυτές δεν έχουν περιληφθεί οι επιπτώσεις της πρόσφατα
εξαγγελθείσας αύξησης των έμμεσων φόρων σε καύσιμα, κινητά κλπ, ούτε
τυχόν νέες ανοδικές τάσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. ιδ. ‘Οτι, στις
σημερινές συνθήκες έντονων υφεσιακών πιέσεων, η σημειούμενη επιβράδυνση
του ΔΤΚ και η–σε μικρότερο βαθμό- επιβράδυνση του δομικού πληθωρισμού,
δεν αποτελούν ένδειξη οικονομικής εξυγίανσης ή «κέρδους» για τους
μισθωτούς, αλλά πιθανό προάγγελο μιας περιόδου γενικευμένου
αποπληθωρισμού, που ανατροφοδοτείται από πολιτικές παγώματος ή και
μείωσης των πραγματικών μισθών και εισοδημάτων. Τα παραπάνω, σε
συνδυασμό με υψηλή ανεργία και ανασφάλεια στις αγορές εργασίας, οικονομική
συρρίκνωση, σωρευμένες δανειακές υποχρεώσεις, αιφνιδιαστική και
δυσανάλογα αυξανόμενη φορολογική επιβάρυνση, εντείνουν τον ήδη
παρατηρούμενο σημαντικό περιορισμό της κατανάλωσης και των επενδύσεων
και τελικά απειλούν να εγκλωβίσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε ένα
υφεσιακό φαύλο κύκλο, δυσχεραίνοντας και απομακρύνοντας χρονικά την
ανάκαμψη της οικονομίας...».
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Το με αρ.πρωτ. ΟΜΕΔ 1482/14.7.2009 έγγραφο του προέδρου του ΟΜΕΔ
προς τα μέρη της συλλογικής διαφοράς, με το οποίο ενημερώνονται ότι η πρόταση
της μεσολαβήτριας έγινε αποδεκτή από την εργατική πλευρά και απερρίφθη από
την πλευρά των εργοδοτών και τα σχετικά με την αποδοχή και την απόρριψη της
πρότασης μεσολάβησης έγγραφα των μερών της συλλογικής διαφοράς,
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Την με αρ.πρωτ. ΟΜΕΔ 1491/041Δ/15.7.2009 αίτηση της Ομοσπονδίας
Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου και της Πανελλαδικής Ένωσης
Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων
προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για προσφυγή στη διαιτησία.
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Όσα υποστήριξαν οι εκπρόσωποι των μερών κατά τη διάρκεια της διαιτησίας
και ιδίως το από 24.7.2009 πρακτικό διαιτησίας, στο οποίο αναγράφονται τα
ακόλουθα: «Η εργατική πλευρά περιορίζει τα αιτήματα στο 3% από 1.1.09 και

3,5% από 1/7. Επίσης ζητά αύξηση των επιδομάτων αδείας κατά 3 μέρες, να
αυξηθεί το επίδομα πολυετίας για μετά τα 25 έτη κατά 10% ή το υπάρχον
επίδομα πολυετίας μετά 20 έτη να διαμορφωθεί στο 12%. Επίσης στο άρθρο
2Δ να διαγραφούν οι λέξεις «πλάτους άνω των 2,5μ.». Οι εκπρόσωποι του
ΣΕΜΕΕ υποστήριξαν ότι οι ειδικές οικονομικές δυσκολίες της χρονιάς αυτής, το
ύψος του πληθωρισμού που έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με εκείνο που
είχε διαμορφωθεί όταν υπεγράφη η ΕΓΣΕΕ 2008-09 (σήμερα στο 0,5%) οδηγούν
τον κλάδο σε δυσκολίες. Οι εργασίες αυτού του κλάδου ακολουθούν την εξέλιξη
των δεικτών της βιομηχανίας, της μείωσης διαφήμισης, μείωσης της παραγωγής
προϊόντων και κατανάλωσης αυτών. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι μειώθηκε ο γενικός
δείκτης κύκλου εργασιών βιομηχανίας κατά 30.7%. Η συλλογική ρύθμιση αυτή έχει
αμοιβές υψηλότερες από αμοιβές άλλων ανάλογων συλλογικών ρυθμίσεων. Για
τους λόγους αυτούς και για όσους προφορικά αναπτύχθηκαν, ο ΣΕΜΕΕ προτείνει
αύξηση των αποδοχών κατά 1,5% από 1.1.09 και 1,5% από 1.9.09. Επίσης ζητά
την τροποποίηση του άρθρου 20 κατά τα σημεία που αναγράφονται στο υπόμνημα
που υποβλήθηκε και σήμερα. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η εξέλιξη της τεχνολογίας
που οδηγεί σε αυτή την ανάγκη. Ο ΣΕΒ πρότεινε σύναψη σσε με αύξηση κατά
1,5% από 1.1.09, λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων οικονομικών συνθηκών. Η ΓΣΕΒΕ
συμφωνεί με την πρόταση του ΣΕΜΕΕ και ζητά να ενωθεί με τη συζητούμενη
συλλογική ρύθμιση η σσε-δ.α. 34/2006 και να καταστεί τμήμα της συζητούμενης
συλλογικής ρύθμισης. Όλες οι λοιπές εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις
δηλώνουν ότι διαπραγματεύονται τη συλλογική ρύθμιση για την οποία κλήθηκαν
και δεν έχουν εξουσιοδότηση για άλλο αντικείμενο διαπραγμάτευσης» .
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Όσα αναπτύχθηκαν προφορικά κατά τη διάρκεια της διαιτησίας
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Τα υπομνήματα και τα στοιχεία που υπέβαλαν τα μέρη της συλλογικής
διαφοράς,
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Το γεγονός ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έχει διαμορφωθεί,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ως εξής:
● Η μεταβολή % με αντίστοιχο δείκτη προηγούμενου έτους ανήλθε
για την περίοδο Ιανουαρίου 2009/Ιανουαρίου 2008 στο 1,8%,
ενώ για το διάστημα Ιανουάριος 2008/ Ιανουάριος 2007 είχε ανέλθει στο
3,9% και για το διάστημα Ιανουάριος 2007/ Ιανουάριος 2006 είχε ανέλθει
στο 2,7%
για την περίοδο Μαρτίου 2009/Μάρτιο 2008 στο 1,3%, ενώ για το
διάστημα Μάρτιος 2008/ Μάρτιο 2007 είχε ανέλθει στο 4,4% και ενώ για
το διάστημα Μάρτιος 2007/ Μάρτιο 2006 είχε ανέλθει στο 2,6%
για την περίοδο Απριλίου 2009/ Απριλίου 2008 ανήλθε στο 1%,
ενώ για το διάστημα Απριλίου 2008/ Απριλίου 2007 είχε ανέλθει στο 4,4%
και για το διάστημα Απριλίου 2007/ Απριλίου 2006 είχε ανέλθει στο 2,5%
για την περίοδο Ιουνίου 2009/Ιουνίου 2008 ανήλθε στο 0,5%,
ενώ για το διάστημα Ιούνιος 2008/ Ιούνιος 2007 είχε ανέλθει στο 4,9%
ενώ για το διάστημα Ιούνιος 2007/ Ιούνιος 2006 είχε ανέλθει στο 2,6%
● Η μεταβολή % μέσου δείκτη δωδεκαμήνου με αντίστοιχο δείκτη
προηγούμενου δωδεκαμήνου ανήλθε

τον Ιανουάριο 2009 στο 4%, ενώ τον Ιανουάριο 2008 είχε ανέλθει
στο 3% και τον Ιανουάριο 2007 είχε ανέλθει στο 3,2%
τον Μάρτιο 2009 στο 3,5%, ενώ τον Μάρτιο 2008 είχε ανέλθει
στο 3,3% και τον Μάρτιο 2007 είχε ανέλθει στο 3%
τον Απρίλιο 2009 στο 3,2% ενώ τον Απρίλιο 2008 είχε ανέλθει
στο 3,5% και τον Απρίλιο 2007 είχε ανέλθει στο 3%
τον Ιούνιο 2009 στο 2,4% ενώ τον Ιούνιο 2008 είχε ανέλθει στο
3,8% και τον Ιούνιο 2007 είχε ανέλθει στο 2,9%
Από τα ως άνω προκύπτει ότι το μέγεθος του πληθωρισμού έχει μειωθεί
σημαντικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ. Σημειώνεται όμως ότι το
μέγεθος αυτό συντίθεται από σειρά στοιχείων, σημαντικών για την πορεία τόσο
του ίδιου του πληθωρισμού όσο και της όλης οικονομικής κατάστασης.
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Έλαβα υπόψη ως συγκριτικά στοιχεία άλλες συλλογικές ρυθμίσεις, που
προσκόμισε και επικαλέσθηκε η εργατική πλευρά, για να υποστηρίξει ιδίως το
αίτημά της για αύξηση των αποδοχών. Τα στοιχεία αυτά τα έλαβα υπόψη
ως προς το επίμαχο κύριο θέμα της συλλογικής διαφοράς, δηλαδή ως προς το
ποσοστό των αυξήσεων αμοιβών για το έτος 2009, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη
ότι τα στοιχεία αυτών των συλλογικών ρυθμίσεων αποκτούν την πραγματική τους
σημασία εξεταζόμενα στο πλαίσιο του συνόλου των ρυθμίσεων κάθε σσε και των
ιδιαίτερων συνθηκών κάθε διαπραγμάτευσης κάθε συλλογικής ρύθμισης:
11.1 την από 12.04.2008 ΕΓΣΣΕ, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων,
χορηγήθηκαν αυξήσεις σε ποσοστό 3,45% από 1.1.2008, 3% από 1.9.2008 και
περαιτέρω 5,5% από 1.5.2009.
11.2 την από 7.7.2009 σσε εργατοτεχνιτών κυτιοποιίας και χαρτοκιβωτίων,
σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, χορηγήθηκαν αυξήσεις σε ποσοστό 2% από
1.3.2009 και 3,5% από 1.9.2009 [ετήσιος μέσος όρος αυξήσεων [(2x7)+(5,5x5)]/
14=(14+27,5)/14=2,96%].
11.3 την από 7-9-2009 σσε για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
εργατοτεχνιτών – εργατοτεχνιτριών χαρτοποιίας κλπ όλης της χώρας, σύμφωνα με
την οποία, μεταξύ άλλων, χορηγήθηκαν αυξήσεις σε ποσοστό 2% από 1-5-2009 και
3,2% από 1-9-2009.
11.4 Την από 28.5.2009 σσε για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
εργαζομένων στα βιβλιοδετεία όλης της χώρας, όπου τα κατώτατα όρια των
βασικών ημερομισθίων αυξήθηκαν από 1.1.2009 κατά ποσοστό 3%, από 1.9.2009
κατά ποσοστό 3% [ετήσιος μέσος όρος αυξήσεων [(3χ9)+(6χ5)]/14=(27+30)/
14=4,07%] και με βάση αυτές τις ρυθμίσεις το κατώτατο ημερομίσθιο του εργάτη
βιβλιοδετείου διαμορφώνεται από 1.9.2009 σε 36,57€, του βοηθού τεχνίτη σε
37,96€, του τεχνίτη βιβλιοδέτη σε 42,65€ και του αρχιεργάτη σε 44,17€.
11.5 Την από 7.5.2009 σσε για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
εργαζομένων που απασχολούνται σε εκδοτικές βιβλιοχαρτοπωλικές επιχειρήσεις
και στις επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας αποκλειστικά
φωτοστοιχειοθετικες εργασίες (Π.Κ>30/18.6.2009) όλης της χώρας, όπου ο
βασικός μισθός των εργαζομένων διαμορφώθηκε από 1.1.2009 σε 1015€ (από 955
που ήταν την 31.12.2008 βάσει της από 23.6.2008 σσε, ήτοι αυξήθηκε κατά 6,3%)
για τους πληκτρολόγους-δακτυλογράφους, σε 1075€ (από 1015€ που ήταν την

31.12.2008 βάσει της από 23.6.2008 σσε, ήτοι αυξήθηκε κατά 5,91%) για τους
φωτοστοιχειοθέτες, και σε 1150€ (από 1085€ που ήταν την 31.12.2008 βάσει της
από 23.6.2008 σσε, ήτοι αυξήθηκε κατά 5,99%) για τους σελιδοποιούς.
11.6 Την από 11.6..2009 σσε για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών
τύπου (εργατοτεχνιτων τυπογράφων) που εργάζονται στις ημερήσιες επαρχιακές
εφημερίδες όλης της χώρας, όπου τα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων
διαμορφώθηκαν από 1.1.2009 σε 40,10€ (από 38€ που ήταν την 31.12.2008 βάσει
της από 20.6.2008 σσε, ήτοι αυξήθηκε κατά 5,52%).
11.7 Την από 24.7.2008 σσε για τους τους όρους αμοιβής και εργασίας των
τεχνικών τύπου μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου
Αθηνών που εργάζονται στις ημερήσιες πολιτικές, οικονομικές και αθλητικές
εφημερίδες των Αθηνών-μέλη της ΕΙΗΕΑ, όπου οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί
αυξάνονται από 1.1.2009 κατά 6,48-6,84 (ανάλογα με την ειδικότητα)
12
Επιχειρησιακές σσε δεν προσφέρονται για να χρησιμοποιηθούν ως
συγκριτικά στοιχεία για την παρούσα συλλογική ρύθμιση, είναι χρήσιμο να
αναφερθούν οι ακόλουθες δύο επιχειρησιακές σσε, δεδομένου μάλιστα ότι στις
διαπραγματεύσεις για κλαδικές σσε, γίνεται αναφορά στην κατάσταση
συγκεκριμένων επιχειρήσεων του κλάδου:
12.1 Η από 26.5.2009 επιχειρησιακή σσε (ΠΚ 10/2.6.2009) για τους όρους
αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην Αθηναϊκή Χαρτοποιεία ΑΕ, όπου
συμφωνήθηκε αύξηση των τακτικών αποδοχών κατά 3% από 1.1.2009 και κατά
4% από 1.9.2009
12.2 Η από 11.3.2009 επιχειρησιακή σσε (ΠΚ 1/16.3.2009) για τους όρους
αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην επιχείρηση της «Πατραϊκής
Χαρτοποιϊας ΑΕ», όπου συμφωνήθηκε αύξηση των βασικών μισθών και
ημερομισθίων κατά 6% από 01.5.2009

13

Σχετικά με τα αιτήματα που αφορούν σοβαρά θεσμικά θέματα της
παρούσας συλλογικής διαφοράς που έθεσαν τα μέρη αυτής, όπως
ο καθορισμός του αριθμού των εργαζομένων ανά μηχανή, που έθεσε ο
ΣΕΜΕΕ,
ο προσδιορισμός νέων ειδικοτήτων, που έθεσε η εργατική πλευρά,
τα θέματα της σχέσης της παρούσας συλλογικής ρύθμισης με τη δ.α. 34/
2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών τυπογράφων, που
έθεσε η ΓΣΕΒΕ,
αποτελούν σημαντικά θεσμικά ζητήματα, που δεν μπορούν όμως να επιλυθούν
στα πλαίσια της παρούσας διαιτησίας. Τα μέρη της συλλογικής διαφοράς πρέπει
να τα συζητήσουν και να διαπραγματευθούν μεταξύ τους για αυτά, να αναπτυχθεί
και αντικρουσθεί η σχετική επιχειρηματολογία και αν καταστεί αδύνατη η
αντιμετώπιση αυτών με σσε, να τεθούν τα θέματα με πληρέστερο τρόπο σε
διαιτησία,.

14

Το γεγονός ότι, όπως σημείωσαν με ιδιαίτερη ένταση οι εργοδοτικές
οργανώσεις, οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα αντιμετωπίζουν το
τρέχον έτος δυσκολίες, αλλά επίσης και το γεγονός ότι, όπως σημείωσαν οι

εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς, ιδιαίτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι
εργαζόμενοι.

15

Τις γενικότερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας,

Αποφασίζω

-

να ορισθούν με την παρούσα μόνον αυξήσεις των βασικών μισθών
και ημερομισθίων και να μη γίνουν δεκτά τα λοιπά αιτήματα της εργατικής
πλευράς,
να χορηγηθεί η αύξηση από 1.5.2009 και αυτή να ανέλθει στο ποσοστό
του 5%, έτσι ώστε κατά μέσο όρο [(5x9,5)/14] να ανέλθει στο 3,95%. Οι
ΣΕΜΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ έχουν προτείνει αύξηση των αποδοχών κατά μέσο όρο
(1,5x9+3x5/14) 2,035% και ο ΣΕΒ έχει προτείνει αύξηση των αποδοχών
κατά 1,5%, ενώ σύμφωνα με την πρόταση μεσολάβησης ο μέσος όρος των
προταθεισών αυξήσεων ανήλθε στο [(3x9)+(5,7x5)/14] 3,96%. Αν και με
τις συναφείς συλλογικές ρυθμίσεις, οι αυξήσεις των αποδοχών ανήλθαν σε
σημαντικά υψηλότερα ποσοστά αυξήσεων, εν τούτοις αποφασίζω ότι η μείωση
της αύξησης του ΑΕΠ, οι προοπτικές του κλάδου, η κατάσταση της οικονομίας
μπορούν να οδηγήσουν σε αυξήσεις αποδοχών μικρότερες από τις
συμφωνηθείσες σε συναφείς σσε.
Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ μου έχει ως εξής:
«ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
33/2009
«για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην
εκτυπωτική βιομηχανία, στα λιθογραφεία, στα εργοστάσια και επιχειρήσεις
γραφικών τεχνών όλης της χώρας»
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Η παρούσα Διαιτητική Απόφαση, ορίζει τους όρους εργασίας και αμοιβής των
εργαζομένων στην Εκτυπωτική Βιομηχανία, στα Εργοστάσια και τις Επιχειρήσεις
Γραφικών Τεχνών και σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας,
Προεκτύπωσης, (Ατελιέ - σελιδοποίηση -Γραφιστική -Μοντάζ - Φωτομεταφορεία
κ.τ.λ.) Εκτύπωσης,_(Λιθογραφεία Χάρτου - Μετάλλου - Μηχανογράφησης offset Βαθυτυπίας -Φλεξογραφίας -Χαλκογραφίας - Ψηφιακής Εκτύπωσης - Τυπογραφίας
- Περιστροφικών Πιεστηρίων ρολού offset) κ' Μετεκτύπωσης, (Λαμιναριστές Ρολοκόφτες - Χειριστές συρταροκολλητικών μηχανών - Τεχνίτες Βιβλιοδετικών
συγκροτημάτων κόλλας - καρφίτσας - κλωστής - διπλωτές, Εμφακελοποίηση Σακουλοποίηση και γενικά βοηθητικό και ανειδίκευτο προσωπικό) που επεξεργάζονται
χαρτί, πλαστικό και μέταλλο σε φύλλο ή ρολό, με ίδια ή ξένα μέσα παραγωγής,
ανεξαρτήτως τεχνολογίας.
Άρθρο 2
Βασικά ημερομίσθια

2.1.
Τα βασικά ημερομίσθια, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2008
βάσει της από 9-7-2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 62/10-7-2008) για κάθε ειδικότητα,
αυξάνονται από την 1-5-2009 σε ποσοστό 5%.
2.2.
Τα ημερομίσθια αυτά διαμορφώνονται με τρόπο ώστε όταν το ψηφίο
των χιλιοστών είναι διαφορετικό του μηδενός, τότε να στρογγυλοποιείται
αυξανομένου κατά μια μονάδα του ψηφίου των εκατοστών και ανά ειδικότητα
έχουν ως ακολούθως:

Ειδικότητες
Α.

Από 1.5.09
Αύξηση 5%
Βοηθοί τεχνιτών της παρ. «ε»

•

Κατά τον πρώτο χρόνο υπηρεσίας

38,85€

•

Κατά τον δεύτερο χρόνο υπηρεσίας

40,74€

•

Κατά τον τρίτο χρόνο υπηρεσίας

45,68€

Β.
Λαμιναριστές, ρολοκόπτες, ρολοφορείς
αμφίπλευρων ταχυπιεστηρίων Offset χειριστές
συρταροκολλητικών
διαμορφωμένων
λιθογραφημάτων,
τεχνίτες
βιβλιοδετικών
συγκροτημάτων (κόλλας - καρφίτσας - κλωστής),
καθώς και διπλωτές
Γ.
κειμένων)

48,55€

Τεχνίτες φωτοσυνθέτες (πληκτρολόγοι

45,84€

Δ.
Κόπτες Φωτομεταφορείς -χειριστές
C.Τ.Ρ. ψηφιακή εκτύπωση πλάτους άνω των 2,5μ.
-εμφακελοποίηση - σακουλοποίηση -επίστρωση και
Χάραξη κυλίνδρων βαθυτυπίας.

50,45€

Ε.
α. ΤΕΧΝΙΤΕΣ, εκτυπωτές, πιεστές,
χειριστές χρυσωτικών μηχανών offset., αυτόματης
κοπτικής στράντζας διαμορφώσεως λιθογραφημάτων,
χειριστές Scanner, φωτογράφοι, μοντέρ ρετουσέρ,
ενθέτες,
ηλεκτρονική
ένθεση
-σελιδοποίηση,
γραφίστες και μακετίστες λιθογραφημάτων, χειριστές
βαθυτυπικών,
φλεξογραφικών
βερνικωτικών
μηχανών, περιστροφικών πιεστηρίων ρολού Offset,
μηχανών U.V. (γιουβί), μηχανών μηχανογραφικών
εντύπων υγράς και ξηράς offset και συντηρητές
μηχανών, άνδρες και γυναίκες.

53,29€

β.
Τεχνίτης
υπεύθυνος
περιστροφικού πιεστηρίου OFFSET ΡΟΛΟΥ

55,60€

μηχανής

Στ.
Βοηθητικό προσωπικό. (Στην
κατηγορία αυτή υπάγονται οι μισθωτοί και
ημερομίσθιοι, που απασχολούνται στην λειτουργία
παραγωγικών βιβλιοδετικών μηχανημάτων της
παραγράφου β, οι αποθηκάριοι εφοδιασμού υλικών
και όσοι ασχολούνται στη λειτουργία παραγωγικών
μηχανημάτων μηχανημάτων που δεν περιλαμβάνονται
στην κατηγορία «Ε».

•
υπηρεσίας

Κατά τον πρώτο & δεύτερο χρόνο

36,32€

•

Κατά τον τρίτο & τέταρτο χρόνο υπηρεσίας

37,80€

•

Κατά τον πέμπτο & άνω χρόνο υπηρεσίας

39,30€

Ζ.
Ανειδίκευτο προσωπικό (Στην κατηγορία
αυτή υπάγονται οι ημερομίσθιοι, οι οποίοι έχουν
η ου
προσληφθεί μετά την 1 /7 /2002 και κάνουν
βοηθητικές εργασίες και δεν ασχολούνται με τη
λειτουργία παραγωγικών μηχανημάτων).

35,40€

2.3.
Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων είναι απαραίτητη η
χορήγηση αναλυτικού εξοφλητικού σημειώματος ανά μήνα από τις επιχειρήσεις.
Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις
1.
Διατάξεις προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων που δεν έρχονται
σε αντίθεση με την παρούσα και δεν έχουν καταργηθεί με νεότερη ρύθμιση
εξακολουθούν να ισχύουν.
2.
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Δ.Α. ή τυχόν
ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές
Αποφάσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς
κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε. όπως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δε θίγονται από
τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
3.
Η ισχύς της παρούσας Δ.Α. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009 εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις

Ημερομηνία κατάθεσης: 30 Ιουλίου 2009
Η ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ
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