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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 17.7.2008 

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

Ενώσεως Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, που 

απασχολούνται σε εφηµερίδες-µέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ηµερησίων 

Εφηµερίδων Αθηνών. 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ.:ΑΝ. ΤΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΚ 66/1-8-08) 

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών που εδρεύει στην 

Αθήνα (οδός Μουρούζη αριθ. 14) και εκπροσωπείται, σύµφωνα µε την από 9.11.2006 

απόφαση της 42ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των µελών της και την από 

10.7.2008 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, από τους κ.κ. ∆ηµήτρη 

Καλοφωλιά, Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και Αλέξη Ζαούση 

αναπληρωµατικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και η Ένωση Προσωπικού 

Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών που εδρεύει επίσης στην Αθήνα (οδός 

Βουκουρεστίου αριθ. 36) και εκπροσωπείται, σύµφωνα µε την από 10.5.2008 

απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των µελών της και την από 15.7.2008 

απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, από τους κ.κ. Μάρκο Γκανά και ∆ηµήτρη 

Πίππα, Πρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αντίστοιχα, 

συµφώνησαν να υπογράψουν αυτή τη συλλογική σύµβαση εργασίας η οποία έχει ως 

εξής: 

Άρθρο 1 

Καθορίζονται τρείς µισθολογικές κλίµακες στις οποίες υπάγονται: 

1η Κλίµακα: Οικονοµικοί ∆ιευθυντές, ∆ιαχειριστές, Λογιστές. 

2η Κλίµακα: Βοηθοί λογιστών, ταµίες, υπάλληλοι αγγελιών, υπάλληλοι Μάρκετινγκ, 

υπάλληλοι συνδροµών, αναλυτές και προγραµµατιστές Η/Υ, παραγωγοί 

διαφηµίσεων, ιδιαίτεροι γραµµατείς διευθύνσεως, δακτυλογράφοι, 

υπάλληλοι στατιστικής υπηρεσίας και οι προϊστάµενοι διεκπεραιώσεως 

εφόσον οι τελευταίοι προΐστανται τουλάχιστον τριών διεκπεραιωτών 

στους οποίους δεν υπολογίζονται οι πιάστες και µεταφορείς. 

3η Κλίµακα: Υπάλληλοι γραµµατείας, εισπράκτορες, αποθηκάριοι, διεκπεραιωτές, 

αρχειοθέτες, τηλεφωνητές και τηλετυπίστες. 

 

Οποιαδήποτε ειδικότητα που δεν υπάγεται σαφώς στις ανωτέρω κλίµακες, θεωρείται 

ότι υπάγεται στην 3η κλίµακα, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά. Ως λογιστές και 
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βοηθοί λογιστές θεωρούνται αυτοί που προβλέπονται από την αντίστοιχη κλαδική 

σύµβαση των λογιστών και βοηθών λογιστών. 

Άρθρο 2 

∆εν υπάγονται στη σύµβαση αυτή οι κλητήρες, θυρωροί, φύλακες, νυχτοφύλακες, οι 

οδηγοί, το υπηρετικό και τεχνικό προσωπικό των εφηµερίδων, καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εργαζοµένων έστω και αν η φύση της εργασίας τους 

προσοµοιάζει µε οιανδήποτε των ανωτέρω ειδικοτήτων, εφόσον οι εργαζόµενοι της 

κατηγορίας αυτής ασφαλίζονται σε άλλο ειδικό Ταµείο κύριας ασφάλισης εκτός του 

ΤΣΠΕΑΘ. 

Άρθρο 3 

Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών των υπαλλήλων-µελών της 

Ενώσεως Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών που απασχολούνται στις 

ηµερήσιες εφηµερίδες µέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων 

Αθηνών καθορίζονται, ανάλογα µε την µισθολογική κλίµακα που ανήκουν, ως εξής: 

α)  Από 1.1.2008 

 

Χρόνια απασχολήσεως Υπαγόµενοι 

στην 1η κλίµακα 

Υπαγόµενοι 

στην 2η κλίµακα 

Υπαγόµενοι 

στην 3η κλίµακα 

Κατά τον 1 και 2 χρόνο 1.188 1.087 1.043 

»  »  3° & 4°  » 1.269 1.115 1.057 

»  »  5° & 6°  » 1.334 1.154 1.085 

»  » 7° & 8°  » 1.390 1.196 1.112 

»  » 9° & 10° » 1.463 1.251 1.137 

»  » 11°& 12° » 1.500 1.299 1.186 

»  » 13°& 14° » 1.563 1.347 1.229 

»  » 15°& 16° » 1.622 1.383 1.267 

»  » 17°& 18° » 1.685 1.419 1.314 

»  » 19°& 20° » 1.752 1.463 1.329 

»  »    21°    » 1.776 1.495 1.358 

»  »    22°    » 1.783 1.525 1.382 

»  »    23°    » 1.812 1.554 1.404 
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»  »    24°    » 1.837 1.579 1426 

»  »    25°    » 1.859 1.592 1.453 

»  »    26°    » 1.882 1.617 1.479 

»  »    27°    » 1.906 1.647 1.500 

»   »    28°    » 1.930 1.677 1.522 

»  »    29°    » 1.955 1.704 1.549 

»  »    30°    » 1.973 1.733 1.564 

»  »    31°    » 1.982 1.759 1.569 

»  »    32°    » 2.009 1.783 1.576 

»  »    33°    » 2.033 1.793 1.585 

»  »    34°    » 2.060 1.812 1.596 

»  »    35°    » 2.092 1.837 1.622 

»  »    36°    » 2.123 1.860 1.648 

»  »    37°    » 2.154 1.885 1.675 

»  »    38°    » 2.185 1.908 1.700 
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α)  Από 1.1.2009 

 

Χρόνια απασχολήσεως Υπαγόµενοι 

στην 1η κλίµακα 

Υπαγόµενοι 

στην 2η κλίµακα 

Υπαγόµενοι 

στην 3η κλίµακα 

Κατά τον 1 και 2 χρόνο 1.266 1.157 1.111 

»  »  3° & 4°  » 1.352 1.187 1.126 

»  »  5° & 6°  » 1.421 1.228 1.155 

»  » 7° & 8°  » 1.480 1.274 1.185 

»  » 9° & 10° » 1.558 1.332 1.211 

»  » 11°& 12° » 1.597 1.383 1.263 

»  » 13°& 14° » 1.664 1.435 1.309 

»  » 15°& 16° » 1.728 1.473 1.349 

»  » 17°& 18° » 1.795 1.511 1.399 

»  » 19°& 20° » 1.866 1.558 1.415 

»  »    21°    » 1.892 1.592 1.446 

»  »    22°    » 1.899 1.624 1.471 

»  »    23°    » 1.930 1.655 1.496 

»  »    24°    » 1.956 1.681 1.518 

»  »    25°    » 1.979 1.695 1.548 

»  »    26°    » 2.004 1.722 1.576 

»  »    27°    » 2.030 1.754 1.597 

»   »    28°    » 2.056 1.786 1.621 

»  »    29°    » 2.082 1.815 1.650 

»  »    30°    » 2.101 1.845 1.665 

»  »    31°    » 2.111 1.873 1.671 

»  »    32°    » 2.140 1.899 1.678 

»  »    33°    » 2.165 1.910 1.688 

»  »    34°    » 2.194 1.930 1.700 

»  »    35°    » 2.228 1.956 1.728 
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»  »    36°    » 2.261 1.981 1.755 

»  »    37°    » 2.294 2.007 1.783 

»  »    38°    » 2.327 2.033 1.811 

 

Άρθρο 4 

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 αντίστοιχης κλίµακας του 2009, µε στρογγυλοποίηση στη µονάδα. 

Άρθρο 5 

Το επιστηµονικό επίδοµα 11 % δικαιούνται και οι κάτοχοι πτυχίου των ισότιµων 

σχολών µε αυτές του άρθρου 6 της σ.σ. εργασίας της 30.5.2002. 

Άρθρο 6 

Η περίοδος ασθενείας του υπαλλήλου λαµβάνεται υπόψιν στον υπολογισµό των 

µηνών αποζηµίωσης του υπαλλήλου λόγω καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας του 

εκ µέρους του εργοδότη. 

Άρθρο 7 

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

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

προσαυξηµένου 1/25). 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 8 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι 3,4 (πλην των περιπτώσεων γ', δ' και 

στ'), 5, 6, 8 και 9 της σ.σ. εργασίας της 14.11.89, ο όρος 4 της σ.σ. εργασίας της 

23.1.1998, τα άρθρα 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 12 της σ.σ. εργασίας της 5.7.2001, τα 

άρθρα 6,7,8,9,10 και 11 της σ.σ. εργασίας της 30.5.2002, τα άρθρα 4, 5, 6 και 10 της 

σ.σ εργασίας της 14.7.2003 τα άρθρα 5,6,9,10 και 11 της σ.σ. εργασίας της 1.9.2004 

και τα άρθρα 5 έως και 9 της σ.σ. εργασίας της 5.4.2006 µεταξύ των ιδίων 
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συµβαλλοµένων. 

Άρθρο 9 

Αποδοχές ανώτερες απ' αυτές που καθορίζονται µε τη σύµβαση αυτή ή καλλίτερες 

συνθήκες και όροι εργασίας, διατηρούνται. 

Άρθρο 10 

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. 

Άρθρο 11 

∆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 12 

Η σύµβαση αυτή ισχύει από 1.1.2008 και η ισχύς του άρθρου 3 λήγει την 

31.12.2009. 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2008 
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