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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Περί των όρων αµοιβής και εργασίας των Συντακτών  

µελών της Ενώσεως Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων  

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος και Ευβοίας. 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Μαγνησίας ( Βόλου): 2/28-05-2004) 

Εις τον Βόλον, σήµερον την εικοστήν τετάρτην {24ην}τού µηνός Μαΐου του 

∆ισχιλιοστού Τετάρτου {2004} έτους, ηµέραν της εβδοµάδος ∆ευτέραν και εις τα 

γραφεία της Ενώσεως Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδος και Ευβοίας, τα οποία ευρίσκονται επί της οδού Κ. Καρτάλη αριθ.1,  

αφ' ενός µεν  

ο Σύνδεσµος Ηµερησίων Περιφερειακών Εφηµερίδων, ο οποίος εδρεύει εις 

την Αθήνα, επί της οδού Αµερικής αριθ.19, και εκπροσωπείται, ενταύθα, νοµίµως 

από τον Γενικόν Γραµµατέα αυτού Νικόλαον Μιλ. Σιµόπουλον, εκδότην 

εφηµερίδος, κάτοικον ∆ράµας, σύµφωνα προς την από 10.4.2004 σχετικήν 

εξουσιοδότησιν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τούτου,  

άφ' ετέρου δε  

η 'Ενωσις Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδος και Ευβοίας, ή οποία εδρεύει εις τον Βόλον επί της οδού Κ. Καρτάλη 1 

και εκπροσωπείται, ενταύθα, νοµίµως από τον Προέδρον αυτής  

Γεώργιον Κων. Τσιγκλιφύσην κάτοικον Βόλου, οδός Επισκοπής αριθ. 7 σύµφωνα 

προς το υπ΄ αριθµ. 378/30.3.2004 Πρακτικόν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της,  

απεφάσισαν την σύνταξιν και υπογραφήν της παρούσης συλλογικής συµβάσεως 

εργασίας, δια της οποίας καθορίζονται οι όροι εργασίας και αµοιβής των συντακτών 

των απασχολουµένων εις τας εφηµερίδας των ανωτέρω περιφερειών, δια το χρονικόν 

διάστηµα από 1ης Μαΐου 2004 µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου 2005, ως ακολούθως.  

Άρθρο 1  

Ισχύς 

Εις τας διατάξεις της παρούσης συµβάσεως υπάγονται οι συντάκται εφηµερίδων, 

{άνδρες και γυναίκες} οι οποίοι εργάζονται είς τας ηµερησίας επαρχιακάς εφηµερίδας 

της Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος και Ευβοίας. 
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Άρθρο 2  

Αποδοχαί 

Αι δια της από 20.6.2003 συλλογικής συµβάσεως εργασίας καθορισθείσαι αποδοχαί 

προσαυξάνονται, από µεν 1ης Μαΐου 2004 µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου 2004,κατά 

ποσοστόν 6%. Αί καταβαλλόµεναι την 31ην ∆εκεµβρίου 2004, αποδοχαί 

προσαυξάνονται από 1ης Ιανουαρίου 2005, µέχρι 30η Ιουνίου 2005, κατά ποσοστόν 

3,3% . Αί καταβαλλόµεναι την 30ην Ιουνίου 2005 αποδοχαί προσαυξάνονται από  

1ης Ιουλίου 2005 µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου 2005, κατά ποσοστόν 2,2%καί,µετά ταύτα, 

τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων αποδοχών των συντακτών, διαµορφώνονται 

ως ακολούθως.  

Α.  Από 1ης Μαΐου 2004 µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου 2004  

1·- δια τα δύο πρώτα έτη  υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας εις 661,60 euro 

2. Μετά τα 2 έτη " 706,43 " 

3. Μετά τα 3 έτη  " 775,03 " 

4. Μετά τα 6 έτη " 838,67 " 

5. Μετά τα 9 έτη " 851,98 " 

6. Μετά τα 12 έτη " 888,30 " 

7. Μετά τα 15 έτη " 916,44 " 

8. Μετά τα 18  έτη " 927,78 " 

9. Μετά τα 21 έτη " 955,36 " 

10. Μετά τα 24 έτη " 965,65  

11. Μετά τα 27 έτη " 991,86 " 

Β.  Από 1ης Ιανουαρίου 2005 µέχρι 30 Ιουνίου 2005  

1. διά τα δύο πρώτα έτη  υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας εις 683,43 euro 

2. Μετά τα 2 έτη " 729,74 " 

3. Μετά τα 3 έτη " 800,61 " 

4. Μετά τα 6 έτη " 866,35 " 

5. Μετά τα 9 έτη " 880,10 " 

6. Μετά τα 12 έτη " 917,61 " 

7. Μετά τα 15 έτη " 946,68 " 

8. Μετά τα 18 έτη " 958,40 " 

9. Μετά τα 21 έτη " 986,89 " 

10. Μετά τα 24 έτη " 996,91 " 

11. Μετά τα 27 έτη " 1.024,59 " 
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Γ.  Από 1ης Ιουλίου 2005 µέχρι 31ης ∆/βρίου 2005  

1. διά τα δύο πρώτα έτη  υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας εις 698,47 euro 

2. Μετά τα 2 έτη  " 745,79 " 

3. Μετά τα 3 έτη " 818,22 " 

4. Μετά τα 6 έτη " 885,41 " 

5. Μετά τα 9 έτη  " 899,46 " 

6. Μετά τα 12 έτη  " 937,80 " 

7. Μετά τα 15 έτη  " 967,51 " 

 Μετά τα 18 έτη " 979,48 " 

9. Μετά τα 21 έτη  " 1.008,60 " 

10- Μετά τα 24 έτη  " 1.018,84 " 

11- Μετά τα 27 έτη " 1.047,13 " 

Άρθρο 3 

Μετά την συµπλήρωσιν 27 ετών υπηρεσίας θα χορηγείται αύξησις των αποδοχών 

κατά 25 euro καθ' έκαστον έτος. 

Άρθρο 4  

Αναγνώρισις Πρoϋπηρεσίας  

Η προϋπηρεσία, αναγνωρίζεται εκ της προσφοράς όµοιας εργασίας-συντάκτου 

εφηµερίδος, ανεξαρτήτως του εργοδότου, εις τον οποίον προσέφερεν ο εργαζόµενος 

τας υπηρεσίας του, επί τη βάσει του ασφαλιστικού βιβλιαρίου ενσήµων. 

Άρθρο 5  

Επίδοµα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Εις τους απασχολουµένους µε την χρήσιν των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

συντάκτας, θα καταβάλλεται επίδοµα 4% επί των ανωτέρω αποδοχών. 

Άρθρο 6  

Περίπτωσις Θανάτου Συντάκτου 

Εις περίπτωσιν θανάτου του συντάκτου προτού ούτος συµπληρώσει τας 

προϋποθέσεις, δια την συνταξιοδότησιν του, λόγω γήρατος, ο επιζών ή επιζώσα 

σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του, θα δικαιούνται να λάβουν, παρά της εφηµερίδος, 

εις την οποίαν ειργάζετο ούτος, το 40% της αποζηµιώσεως σύµφωνα προ τον 

ν.2112/1920. 
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Άρθρο 7  

Επί πλέον Παροχαί 

Τυχόν καταβαλλόµενοι αποδοχαί, επί πλέον των ανωτέρω, θα εξακολουθήσουν να 

καταβάλλονται. - 

Άρθρο 8ον  

Τελικαί ∆ιατάξεις 

Ως προς τα λοιπά {περί ωρών εργασίας, αµοιβής, επιδοµάτων κ.λπ.} ίσχύουν αί 

διατάξεις των ύπ' αριθ. 2/1976, 1/1977, 6/81, καί 2/1982 αποφάσεων του  

∆.∆.∆.∆. Λαρίσης, 3/1980, αποφάσεως του Π.∆.∆.∆. Βόλου, 77/1983 και 27/1986 

αποφάσεων του ∆.∆.∆. Αθηνών, 17/1987 αποφάσεως του ∆.∆.∆.∆. Πειραιώς και 

5/1990 αποφάσεως του ∆.∆.∆.∆. Αθηνών, των από 16.6.1978, 22.5.1979, 10.5.1984, 

1.5.1985, 17.5.1988, 26.4.1989, 27.4.1990, 12.4.1991 ,19.3.1992, 24.4.1993, 

21.4.1994, 7.4.1995, 29.4.1996, 18.4.1997, 11.6.1998, 7.6.1999, 27.4.2000, 

9.4.2001, 31.5.2002, και 20.6.2003 συλλογικών συµβάσεων εργασίας, περί των όρων 

αµοιβής και εργασίας των συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδος και Ευβοίας. 

Η ισχύς της παρούσης συλλογικής συµβάσεως εργασίας αρχίζει από της  

1ης Μαΐου 2004 και λήγει την 31ην ∆εκεµβρίου 2005. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
∆ΙΑ ΤΟΝ  

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ 

∆ΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ 
Ν. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΝ Γ.ΤΣΙΓΚΛΙΦΥΣΗΣ 

 


