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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 15.7.2008  

Σχετική µε τους όρους αµοιβής και εργασίας των Συντακτών-µελών της 

Ενώσεως Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, που απασχολούνται 

σε εφηµερίδες-µέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων 

Αθηνών.  

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ.:Ανατολικού Τοµ. Αθηνών ΠΚ 57/16-7-08) 

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών που εδρεύει στην 

Αθήνα (οδός 42ης Μουρούζη αριθ. 14) και εκπροσωπείται, σύµφωνα µε απόφαση της 

Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των µελών της 9.11.2006 και την απόφαση του 

∆ιοικητικού της Συµβουλίου της 10.7.2008 από τους κ.κ. ∆ηµήτρη Καλοφωλιά, 

Πρόεδρο και Αλέξη Ζαούση, αναπληρωµατικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και 

η Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών που εδρεύει επίσης στην 

Αθήνα (οδός Ακαδηµίας αριθ. 20) και εκπροσωπείται, σύµφωνα µε την απόφαση της 

Γενικής Συνελεύσεως των µελών της, της 2/4/2008 και την απόφαση του ∆ιοικητικού 

της Συµβουλίου της 10/7/2008, από τους κ.κ. Πάνο Σόµπολο, Πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και Κώστα Μπετινάκη, Γενικό Γραµµατέα του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, συµφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέρω συλλογική σύµβαση 

εργασίας µε την οποία καθορίζονται τα εξής:  

Άρθρο 1 

Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών των συντακτών-µελώντης 

Ε.Σ.Η.Ε.Α. που απασχολούνται σε εφηµερίδες-µέλη της Ε.Ι.Η.Ε.Α. καθορίζονται ως 

εξής: 

α)  Από 1.1.2008: 

 

Χρόνια απασχολήσεως  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 

Κατά τον 1ο & 2ο Χρόνο 1.062 956 

“ “ 3o & 4o “ 1.290 1.034 

“ “ 5ο & 6ο “ 1.373 1.128 

“ “ 7ο & 8ο “ 1.479 1.215 

“ “ 9ο & 10ο “ 1.564 1.285 

“ “ 11ο & 12ο “ 1.670 1.368 
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“ “ 13ο & 14ο “ 1.776 1.450 

“ “ 15ο & 16ο “ 1.873 1.536 

“ “ 17ο & 18ο “ 1.980 1.622 

“ “ 19ο & 20ο “ 2.109 1.713 

“ “ 21ο & 22ο “ 2.214 1.800 

“ “ 23ο & 24ο “ 2.353 1.911 

“ “ 25ο & 26ο “ 2.492 2.027 

“ “ 27ο & 28ο “ 2.635 2.143 

“ “ 29ο & 30ο “ 2.770 2.255 

“ “ 31ο & 32ο “ 2.870 2.339 

“ “ 33ο & 34ο “ 3.005 2.452 

“ “ 35ο & 36ο “ 3.140 2.565 

“ “ 37ο & 38ο “ 3.273 2.673 

“ “ 39ο & 40ο “ 3.409 2.786 

“ “ 41o χρόνο και άνω 3.509 2.872 

 

β)  Από 1.1.2008: 

 

Χρόνια απασχολήσεως  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 

Κατά τον 1ο & 2ο Χρόνο 1.131 1.018 

“ “ 3o & 4o “ 1.373 1.102 

“ “ 5ο & 6ο “ 1.462 1.201 

“ “ 7ο & 8ο “ 1.575 1.294 

“ “ 9ο & 10ο “ 1.665 1.368 

“ “ 11ο & 12ο “ 1.778 1.457 

“ “ 13ο & 14ο “ 1.891 1.544 

“ “ 15ο & 16ο “ 1.995 1.636 

“ “ 17ο & 18ο “ 2.109 1.727 
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“ “ 19ο & 20ο “ 2.246 1.824 

“ “ 21ο & 22ο “ 2.358 1.917 

“ “ 23ο & 24ο “ 2.506 2.035 

“ “ 25ο & 26ο “ 2.654 2.159 

“ “ 27ο & 28ο “ 2.806 2.283 

“ “ 29ο & 30ο “ 2.950 2.401 

“ “ 31ο & 32ο “ 3.056 2.491 

“ “ 33ο & 34ο “ 3.200 2.611 

“ “ 35ο & 36ο “ 3.344 2.732 

“ “ 37ο & 38ο “ 3.485 2.846 

“ “ 39ο & 40ο “ 3.631 2.967 

“ “ 41o χρόνο και άνω 3.737 3.059 

 

Εάν το ποσοστό της αύξησης του µέσου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της 

Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος κατά το 2008 προσαυξηµένο κατά 2,2 

ποσοστιαίες µονάδες υπερβεί το 6,5%, το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρµογή 

της πέραν του 6,5% διαφοράς επί των βασικών µισθών των αντίστοιχων βαθµίδων 

της µισθολογικής κλίµακας του 2008 προσαυξάνει από 1.1.2009 τους βασικούς 

µισθούς της κλίµακας του 2009, µε στρογγυλοποίηση στη µονάδα. 

Άρθρο 2 

Αν ο συντάκτης εργασθεί κατά ηµέρα Σάββατο δικαιούται 1/25 του καταβαλλόµενου 

µηνιαίου µισθού του προσαυξηµένο κατά 20% και προσαύξηση 25% επ' αυτού (του 

προσαυξηµένου 1125). Εάν λάβει αναπληρωµατική ηµέρα αναπαύσεως δικαιούται 

µόνο την προσαύξηση 25% επί του προσαυξηµένου κατά 20% 1/25 του µηνιαίου 

µισθού του. Η προσαύξηση αυτή (25%) δεν συµψηφίζεται προς ανώτερες των 

νοµίµων καταβαλλόµενες αποδοχές. 

Άρθρο 3 

Η περίοδος ασθενείας του συντάκτη λαµβάνεται υπόψιν στον υπολογισµό των µηνών 

αποζηµίωσης του συντάκτη λόγω καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας του εκ 

µέρους του εργοδότη. 
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Άρθρο 4 

Οι συµβαλλόµενες Ενώσεις συγκροτούν κοινή Επιτροπή για τη µελέτη, επεξεργασία 

και διαβούλευση µε προοπτική την εξεύρεση κοινά αποδεκτών θέσεων και την 

υπογραφή συµφωνίας για τα εξής θέµατα: 

1.  α) Πνευµατικά δικαιώµατα δηµοσιογράφων, 

β) Προσδιορισµός της έννοιας των ειδησεογραφικών «portals», καθορισµός του 

τρόπου αµοιβής των σ' αυτά εργαζοµένων δηµοσιογράφων µε βάση τις σ.σ. 

εργασίας µεταξύ Ε.Ι.Η.Ε.Α. και Ε.Σ.Η.Ε.Α. και προσδιορισµός των 

προϋποθέσεων για την ασφάλιση τους στο ΤΣΠΕΑΘ.  

2.  Η ανωτέρω Επιτροπή, στα πλαίσια της ευθύνης των δύο Ενώσεων, ως 

κοινωνικών εταίρων θα µελετήσει και θα εισηγηθεί, επίσης, για τα εξής θέµατα: 

α)  Μέριµνα για τους δηµοσιογράφους που έχουν παιδί µε αναπηρία. 

β)  Επέκταση των ρυθµίσεων του Νόµου 3655/2008 για την κύηση - λοχεία και 

στις δηµοσιογράφους που είναι ασφαλισµένες στον Ε∆ΟΕΑΠ. 

γ)  ∆ωρητές οργάνων σώµατος. 

Η Επιτροπή θα περατώσει το έργο της µέχρι 31.12.2008. 

Άρθρο 5 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των υπ'αριθ. 34/1964 

(Ειρηνοδικείο Αθηνών 106/26.10.1964 - κοιν. Υπ. Εργασίας 98439/29.10.1964) και 

14/1966 (Φ.Ε.Κ. Β7245/23.4.1966) αποφάσεων ∆.∆.∆.∆. Αθηνών καθώς και οι 

διατάξεις των παραγράφων 6,7 και 8 της συλλογικής συµβάσεως εργασίας της 

20.11.1975, τα άρθρα 1 έως και 19 της συλλογικής συµβάσεως εργασίας της 

6.11.1984, τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 9 της σ.σ. εργασίας της 26.10.89, το άρθρο 2 

της σ.σ. εργασίας της 16.11.90, τα άρθρα 2, 3, 5 & 6, της σ.σ. εργασίας της 

16.12.1997, τα άρθρα 3,4, 6, 8 και 13 της συλλογικής συµβάσεως εργασίας της 

10.4.2002, τα άρθρα 2,3,4,5,9 και 10 της σ.σ. εργασίας της 14.5.2003, τα άρθρα 

2,3,4,5,6,7 και 8 της σ.σ. εργασίας της 29.7.2004 οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 

8 της σ.σ. εργασίας της 7.3.2006 που συµφωνήθηκαν µεταξύ των ιδίων 

συµβαλλοµένων, εφόσον δεν είναι αντίθετες µε τους όρους αυτής της σ.σ. εργασίας. 

Άρθρο 6 

Οι δύο Ενώσεις αναλαµβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε µονοµερή 

παραβίαση των όρων αυτής της σ.σ. εργασίας και µε µεταξύ τους διαβουλεύσεις να 

προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν θα προκύψει. 
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Άρθρο 7 

Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από εκείνες που καθορίζονται µε την 

παρούσα, διατηρούνται µέχρις ότου καλυφθούν µε οποιονδήποτε τρόπο. 

Άρθρο 8 

∆ιαφορές αποδοχών του χρονικού διαστήµατος 1.1.2008 έως 31.7.2008, που τυχόν 

θα προκύψουν, θα εξοφληθούν σε 4 ισόποσες δόσεις η καταβολή των οποίων θα 

γίνει µε την εξόφληση των αποδοχών των µηνών Αυγούστου, Σεπτεµβρίου, 

Οκτωβρίου και Νοεµβρίου 2008, αντίστοιχα. 

Άρθρο 9 

Η παρούσα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2008 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2009.  

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2008 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ Η Ε Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. 
∆. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Α. ΖΑΟΥΣΗΣ Π. ΣΟΜΠΟΛΟΣ 

 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 Κ. ΜΠΕΤΙΝΑΚΗΣ 

 


