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«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων – συντακτών
ηµερησίων εφηµερίδων Μακεδονίας – Θράκης, πλην Θεσσαλονίκης»
(Πράξη Κατάθεσης Τµήµα Κοιν. Επιθ. Κεντρικού Τοµέα Θεσ/νίκης: 1/26-2-2010)

Σήµερα, την 17.02.2010, ο κ. Ιωάννης Ληξουριώτης, που αναδείχθηκε διαιτητής κατά
το άρθρο 16 § 4 του Νόµου 1876/1990 και σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Καταστάσεως Μεσολαβητών-∆ιαιτητών προκειµένου να επιλύσει τη συλλογική
διαφορά εργασίας µεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Ένωση Συντακτών
Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας - Θράκης» (Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.) και των εργοδοτικών
οργανώσεων µε την επωνυµία «Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Επαρχιακών
Εφηµερίδων» (Ε.Ι.Η.Ε.Ε.) και «Σύνδεσµος Ηµερησίων Περιφερειακών Εφηµερίδων»
(Σ.Η.Π.Ε.).
Αφού έλαβε υπόψη του

•

Την από 19.06.2009 καταγγελία της ∆.Α. που αφορούσε τους όρους αµοιβής και
εργασίας των δηµοσιογράφων – συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Μακεδονίας
– Θράκης, πλην Θεσσαλονίκης.

•

Την από 23.11.2009 (υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 130/25.11.2009) αίτηση
µεσολάβησης της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.
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•

Την από 12.01.2010 µεσολαβητική πρόταση (αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 41/12.01.2010),
την οποία έκανε δεκτή η πλευρά των εργαζοµένων µε το από 14.01.2010
έγγραφό της και απέρριψαν οι οργανώσεις της εργοδοτικής πλευράς.

•

Την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 03/20.01.2010 αίτηση διαιτησίας της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.

•

Τα όσα διαµείφθηκαν κατά την κοινή συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στα
γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. της Θεσσαλονίκης την 09.02.2010 µεταξύ αφενός των
εκπροσώπων της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και αφετέρου των εκπροσώπων των εργοδοτικών
οργανώσεων Ε.Ι.Η.Ε.Ε. και Σ.Η.Π.Ε.

•

Το σύνολο των λοιπών εγγράφων που υπάρχουν στο φάκελο της παρούσας
υπόθεσης.

•

Ότι ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (Πληθωρισµός) για την περίοδο Ιαν.10-/Ιαν.09
έχει διαµορφωθεί στο 2,4% και ο Εναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή
(Εν. ∆ΤΚ) για την ίδια περίοδο έχει διαµορφωθεί στο 2,6% (ΕΣΥΕ Φεβρουάριος
2010).

•

Ότι οι αυξήσεις που προβλέπονται µε την από 02.04.2008 ΕΓΣΣΕ και αφορούν
στο έτος 2009 έχουν προσδιορισθεί σε ποσοστό 5,5% από 01.05.2009.

•

Ότι, όπως επιβεβαιώθηκε κατά την ενώπιόν µου συνάντηση, τα µέρη έχουν
συµφωνήσει για τους όρους της µεσολαβητικής πρότασης, πλην αυτού που
αφορά στην υποχρεωτική κατάθεση των µηνιαίων αποδοχών των εργαζοµένων
σε τραπεζικό λογαριασµό.

•

Ότι κατά την ενώπιόν µου συνάντηση πρότεινα εναλλακτική διατύπωση για τον
παραπάνω όρο ώστε αυτός να έχει προαιρετικό χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να
γίνει τελικώς δεκτή η πρότασή µου αυτή από την εργοδοτική πλευρά.
Αποφασίζει ως εξής
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

Στους όρους της παρούσας ∆.Α. υπάγονται οι δηµοσιογράφοι – συντάκτες µέλη της
Ένωσης Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Μακεδονίας – Θράκης, οι οποίοι
εργάζονται σε ηµερήσιες εφηµερίδες

που εκδίδονται στη Μακεδονία και Θράκη,

πλην Θεσσαλονίκης, που είναι µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίων Επαρχιακών
Εφηµερίδων και του Συνδέσµου Ηµερησίων Περιφερειακών Εφηµερίδων.
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Άρθρο 2
Βασικοί µισθοί
2.1. Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα ∆.Α., όπως
είχαν διαµορφωθεί στις 31.12.2008, σύµφωνα µε την από 40/2008 ∆.Α.
αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 5%.
2.2. Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα ∆.Α., όπως
θα έχουν διαµορφωθεί στις 30.11.2009, αυξάνονται από 1.12.2009 κατά
ποσοστό 0,5%.
Άρθρο 3
Καταβολή Αναδροµικών
Τα αναδροµικά που προκύπτουν λόγω εφαρµογής της παρούσας ∆.Α. από 1.1.2009
θα

εξοφληθούν σε 2 ισόποσες δόσεις, η καταβολή των οποίων θα γίνει µε την

εξόφληση των αποδοχών των µηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2010.
Άρθρο 4
Καταβολή αποδοχών
Με κοινή συµφωνία εργοδότη και εργαζοµένου µπορεί να αποφασίζεται η κατάθεση
των κάθε φύσης µηνιαίων αποδοχών σε τραπεζικό λογαριασµό που υποδεικνύει ο
εργαζόµενος. Σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να χορηγείται εκκαθαριστικό σηµείωµα
αποδοχών σύµφωνα µε το νόµο.
Άρθρο 5
Ρυθµίσεις ΕΓΣΣΕ 2008-2009
Για τους εργαζόµενους που καλύπτει η παρούσα ∆.Α. ισχύουν και όλες οι θεσµικές
ρυθµίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και τις προηγούµενες αυτής,
εφόσον είναι ευνοϊκότερες.
Άρθρο 6
∆ιατήρηση ρυθµίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της υπ΄ αριθµ. 40/2008 ∆.Α. (Πράξη
κατάθεσης Τµήµα Κοιν. Επιθ. Κεντρ. Τοµ. Θεσ/κης 4/8.10.08) και όλων των
προηγουµένων οµοίων ρυθµίσεων κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται µε την
παρούσα.
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Άρθρο 7
Αρχή ευνοϊκότερων ρυθµίσεων
Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή
ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές
αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α., κανονισµούς εργασίας, κλπ, δεν θίγονται και εξακολουθούν
να ισχύουν.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01.01.2009.

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 17 Φεβρουαρίου 2010
Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ
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