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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων - συντακτών που 

εργάζονται στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς. 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ.:Ανατ. Τοµ. Αθηνών ΠΚ 92/11-12-2008) 

Στην Αθήνα σήµερα την 8η ∆εκεµβρίου 2008 µεταξύ αφ' ενός 

της ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α), εδρεύει στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, (Μαρίνου Αντύπα 41-45), 

και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κύριο Πέτρο Κωστόπουλο, Πρόεδρο του ∆.Σ. και 

τον κύριο Παναγιώτη Κωστάκη, Γενικό Γραµµατέα του ∆.Σ. και αφετέρου 

της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), 

που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδηµίας 20) και εκπροσωπείται από τους κ.κ. Πάνο 

Σόµπολο, Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Κωνσταντίνο Μπετινάκη, Γενικό 

Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, νοµίµως εξουσιοδοτηµένων για την 

υπογραφή της παρούσης µε βάση την από 27/11/2008 απόφαση του ∆Σ, 

συµφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέρω συλλογική σύµβαση εργασίας µε την 

οποία καθορίζονται τα εξής: 

Άρθρο 1 

Η Συλλογική αυτή Σύµβαση Εργασίας ρυθµίζει τους όρους αµοιβής εργασίας των 

δηµοσιογράφων - συντακτών µελών της ΕΣΗΕΑ, που απασχολούνται στους 

ραδιοφωνικούς σταθµούς µελών της ΕΙΙΡΑ, ως συντάκτες των ειδησεογραφικών ή 

ενηµερωτικών ή αθλητικών ή εκπαιδευτικών εκποµπών που πραγµατοποιεί το 

ραδιόφωνο ανεξάρτητα από την ειδικότερη µορφή της σύµβασης εργασίας τους και 

τον χαρακτηρισµό της από τον εργοδότη - µέλος της ΕΙΙΡΑ. 

Τα κατώτερα όρια των µηνιαίων βασικών µισθών των πιο πάνω εργαζοµένων 

καθορίζονται ως εξής: 

2008 2009 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1/1 έως 31/6 1/7 έως 31/12 1/1 έως 31/6 1/7 έως 31/12 

     

00-02 1.118 1.141 1.198 1.219 

02-04 1.129- 1.151 1.209 1.231 
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04-06 1.228 1.252 1.315 1.339 

06-08 1.299 1.325 1.391 1.417 

08-10 1.384 1.412 1.483 1.509 

10-12 1.469 1.498 1.573 1.601 

12-14 1.569 1.600 1.680 1.710 

14-16 1.666 1.700 1.785 1.817 

16-18 1.768 1.804 1.894 1.928 

18-20 1.854 1.891 1.985 2021 

20-22 1.995 2.034 2.136 2.175 

22-24 2.099 2.141 2.248 2.288 

24-26 2.252 2.297 2.412 2.456 

26-28 2.399 2.447 2.569 2.615 

28-30 2.552 2.603 2.733 2.783 

30-32 2.720 2.775 2.914 2.966 

32-34 2.897 2.955 3.103 3.159 

34-36 3.114 3.176 3.335 3.395 

36-38 3.317 3.383 3.552 3.616 

38-40 3.532 3.602 3.782 3.850 

40 ΚΑΙ ΑΝΩ 3.763 3.838 4.030 4.103 

Άρθρο 2 

Μετά από αίτηµα του συντάκτη προς το ραδιοφωνικό σταθµό και σχετική συµφωνία 

µεταξύ των µερών που λαµβάνει υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης, 

εξαιρετικώς επιτρέπεται η χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας σε περισσότερες 

των δύο δόσεων. 

Άρθρο 3 

Στους συντάκτες που έχουν παιδί, το οποίο πάσχει από ανίατη πάθηση βεβαιούµενη 

από κρατικό θεραπευτήριο, το επίδοµα παιδιού προσαυξάνεται εφ εξής κατά 20% και 

εξακολουθεί να καταβάλλεται και µετά την συµπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας. 
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Άρθρο 4 

Η περίοδος της ασθένειας υπολογίζεται για τον προσδιορισµό του ύψους της 

αποζηµίωσης. 

Άρθρο 5 

Σε περίπτωση µετάβασης του συντάκτη σε εµπόλεµες περιοχές ή σε περιοχές µε 

µεγάλες φυσικές καταστροφές καταβάλλεται ειδικό επίδοµα ανερχόµενο σε 250 € για 

κάθε ηµέρα παραµονής στις περιοχές αυτές. Το επίδοµα καταβάλλεται µαζί µε τις 

τακτικές αποδοχές, µε την προϋπόθεση της απόδοσης λογαριασµού εξόδων (βάσει 

παραστατικών) του ταξιδιού. Εµπόλεµες περιοχές ή περιοχές µε µεγάλες φυσικές 

καταστροφές θεωρούνται όσες χαρακτηρίζονται έτσι από τους ασφαλιστικούς φορείς. 

Άρθρο 6 

Εάν το ποσοστό αύξησης του Μέσου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της Εθνικής 

Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος υπερβεί το 3,3% για το 2009 το ποσό 

που θα προκύπτει από την εφαρµογή της πέραν του 3,3% διαφοράς επί των βασικών 

µισθών των αντιστοίχων βαθµίδων της µισθολογικής κλίµακας του 2009 προσαυξάνει 

τους βασικούς µισθούς των κλιµακίων του 2009. 

Άρθρο 7 

Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από εκείνες που καθορίζονται µε την 

παρούσα εξακολουθούν να καταβάλλονται. 

Άρθρο 8 

Τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 και 36 της από 31/7/2002, τα άρθρα 2, 3, 

5, 6, και 7 της από 23/12/2003 ως και τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

15 και 16 της από 21.12.2004 και τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6 της από 4/7/2006 

συλλογικής σύµβασης εργασίας µεταξύ ΕΣΗΕΑ και ΕΙΙΡΑ εξακολουθούν να ισχύουν 

κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 

Άρθρο 9 

Η παρούσα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2008 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ι.Ι.ΡΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Σ.Η.Ε.Α. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΤΙΝΑΚΗΣ 

 

Η τελική θέση της ΕΙΙΡΑ αναφορικά µε τη νέα ΣΣΕ για την περίοδο 2008 - 2009 είναι 

στα ίδια επίπεδα µε των ιδιωτικών τηλεοράσεων και συγκεκριµένα: 

1.  Αύξηση βασικών µισθών. 

Για το 2008 η αύξηση είναι 5,2% µέχρι 30/6 και 2% από 1/7 έως 31/12. 

Για το 2009 και µε δεδοµένη το τούνελ της κρίσης και όσα έχουν µεσολαβήσει η 

τελική τους απόφαση είναι 5% µέχρι 30/6 και 1,8 από 1/7 έως 31/12. 

Οι αυξήσεις θα καταβληθούν αµέσως και τα αναδροµικά σε 2 µήνες (∆εκέµβριο - 

Ιανουάριο) 

2.  Ως προς τους λοιπούς όρους: 

- Μετά από αίτηµα του συντάκτη προς το ραδιοφωνικό  σταθµό και σχετική 

συµφωνία µεταξύ των µερών που λαµβάνει υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες της 

επιχείρησης, εξαιρετικώς επιτρέπεται η χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας σε 

περισσότερες των δύο δόσεων. 

- Πρόσθετο επίδοµα για ασθένεια παιδιού. 

- Στους συντάκτες που έχουν παιδί, το οποίο πάσχει από ανίατη πάθηση 

βεβαιούµενη από κρατικό θεραπευτήριο, το επίδοµα παιδιού προσαυξάνεται εφ 

εξής κατά 20% και εξακολουθεί να καταβάλλεται και µετά την συµπλήρωση του 

21ου 

- Η περίοδος της ασθένειας υπολογίζεται για τον προσδιορισµό του ύψους της 

αποζηµίωσης. 

- Ειδικό επίδοµα: Σε περίπτωση µετάβασης του συντάκτη σε εµπόλεµες περιοχές 

ή σε περιοχές µε µεγάλες φυσικές καταστροφές καταβάλλεται ειδικό επίδοµα 

ανερχόµενο σε 250 € για κάθε ηµέρα παραµονής στις περιοχές αυτές. Το επίδοµα 

καταβάλλεται µαζί µε τις τακτικές αποδοχές, µε την προϋπόθεση της απόδοσης 

λογαριασµού εξόδων (βάσει παραστατικών) του ταξιδιού. Εµπόλεµες περιοχές ή 

περιοχές µε µεγάλες φυσικές καταστροφές θεωρούνται όσες χαρακτηρίζονται έτσι 

από τους ασφαλιστικούς φορείς. 

- Όσον αφορά τη ρήτρα τιµαριθµικής αναπροσαρµογής απαιτούµε όχι ανώτερη 

από 3,2%. Ήδη ο πληθωρισµός τρέχει µε 3,5% και η πρώτη εκτίµηση για την 
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ευρωζώνη το 1° εξάµηνο του 2009 είναι 2,8% µε πτωτική τάση, χωρίς να µπορεί 

να εκτιµήσει κανείς την ιδιαιτερότητα της Ελληνικής αγοράς. 

- Εάν το ποσοστό αύξησης του Μέσου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της 

Εθνικής Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος υπερβεί το 3,2% για το 2009 

το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρµογή της πέραν του 3,2% διαφοράς επί 

των βασικών µισθών των αντιστοίχων βαθµίδων της µισθολογικής κλίµακας του 

2009 προσαυξάνει τους βασικούς µισθούς των κλιµακίων του 2009. 


