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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ανατολικού Τοµέα Αθηνών: 35/23-12-2002) 

Στην Αθήνα σήµερα Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου 2002, µεταξύ αφενός  

 

της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την επωνυµία «Ένωση 

Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθµών Εθνικής Εµβέλειας» (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.), 

που εδρεύει στην Αθήνα, Πανεπιστηµίου 10, και εκπροσωπείται νόµιµα για την 

υπογραφή της παρούσης από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Κιµπουρόπουλο, Παναγιώτη 

Κυριακόπουλο, Αντώνιο Μπάκα και Ηλία Τσίγκα,  

 

αφετέρου 

 

της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), που 

εδρεύει στην Αθήνα, Ακαδηµίας 20, και εκπροσωπείται από τον κ. Αριστείδη 

Μανωλάκο, Πρόεδρο του ∆.Σ. και την κ. Νανά Νταουντάκη, Γενική Γραµµατέα 

του ∆.Σ., νόµιµα εξουσιοδοτηµένους µε την υπ’ αρίθµ. 108/27-11-2002 απόφαση 

του ∆.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α,  

 

συµφωνήθηκε και έγινε αµοιβαία αποδεκτή η ακόλουθη συλλογική σύµβαση εργασίας 

που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των επί συµβάσει εξαρτηµένης εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου εργαζοµένων δηµοσιογράφων - συντακτών µελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. 

που εργάζονται στους τηλεοπτικούς σταθµούς µέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε., σε συνέχεια 

και ολοκλήρωση της από 29 Νοεµβρίου 2002 συµφωνίας µεταξύ της Ε.Σ.Η.Ε.Α., της 

Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. και ως εκ τρίτου συµβληθέντων των τηλεοπτικών σταθµών ΑΝΤΕΝΝΑ 

ΤV, ALPHA, MEGA CHANNEL και STAR CΗΑΝΝΕL, µε την ιδιότητα των εγγυητών 

εκτελέσεως της ως άνω συµφωνίας. 
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1.1.  Από 1.7.02 και µέχρι 31.10.02 οι βασικοί µισθοί των συντακτών µε βάση τον 

χρόνο υπηρεσίας και προϋπηρεσίας τους διαµορφώνονται ως ακολούθως: 

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

Από 0 έως 2 χρόνια συµπληρωµένα 710 

Από 2 έως 4 χρόνια συµπληρωµένα 830 

Από 5 έως 6 χρόνια συµπληρωµένα 900 

Από 7 έως 8 χρόνια συµπληρωµένα 945 

Από 9 έως 10 χρόνια συµπληρωµένα 1010 

Από 11 έως 12 χρόνια συµπληρωµένα 1080 

Από 13 έως 14 χρόνια συµπληρωµένα 1150 

Από 15 έως 16 χρόνια συµπληρωµένα 1262 

Από 17 έως 18 χρόνια συµπληρωµένα 1330 

Από 19 έως 20 χρόνια συµπληρωµένα 1423 

Από 21 έως 22 χρόνια συµπληρωµένα 1496 

Από 23 έως 24 χρόνια συµπληρωµένα 1585 

Από 25 έως 26 χρόνια συµπληρωµένα 1675 

Από 27 έως 28 χρόνια συµπληρωµένα  1775 

Από 29 έως 30 χρόνια συµπληρωµένα  1892 

Από 31 έως 32 χρόνια συµπληρωµένα  1980 

Από 33 έως 34 χρόνια συµπληρωµένα  2068 

Από 35 έως 36 χρόνια συµπληρωµένα  2164 

Από 37 έως 38 χρόνια συµπληρωµένα  2304 

Από 39 έως 40 χρόνια συµπληρωµένα  2454 

Από 41 και άνω χρόνια συµπληρωµένα  2614 
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1.2.  Από 1.11.2002 και µέχρι την λήξη της παρούσας οι βασικοί µισθοί µε βάση τον 

χρόνο υπηρεσίας και προϋπηρεσίας διαµορφώνονται ως ακολούθως: 

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

Από 0 έως 2 χρόνια συµπληρωµένα 734 

Από 2 έως 4 χρόνια συµπληρωµένα 865 

Από 5 έως 6 χρόνια συµπληρωµένα 934 

Από 7 έως 8 χρόνια συµπληρωµένα 997 

Από 9 έως 10 χρόνια συµπληρωµένα 1056 

Από 11 έως 12 χρόνια συµπληρωµένα  1130 

Από 13 έως 14 χρόνια συµπληρωµένα  1200 

Από 15 έως 16 χρόνια συµπληρωµένα  1262 

Από 17 έως 18 χρόνια συµπληρωµένα  1330 

Από 19 έως 20 χρόνια συµπληρωµένα  1423 

Από 21 έως 22 χρόνια συµπληρωµένα  1496 

Από 23 έως 24 χρόνια συµπληρωµένα  1585 

Από 25 έως 26 χρόνια συµπληρωµένα  1675 

Από 27 έως 28 χρόνια συµπληρωµένα  1775 

Από 29 έως 30 χρόνια συµπληρωµένα  1892 

Από 31 έως 32 χρόνια συµπληρωµένα  1980 

Από 33 έως 34 χρόνια συµπληρωµένα  2068 

Από 35 έως 36 χρόνια συµπληρωµένα  2164 

Από 37 έως 38 χρόνια συµπληρωµένα  2304 

Από 39 έως 40 χρόνια συµπληρωµένα  2454 

Από 41 και άνω χρόνια συµπληρωµένα  2614 

 



 4 

Άρθρο 2 

Για την εξεύρεση της µισθολογικής βαθµίδας, όπου ανήκει ο συντάκτης στην 

παραπάνω µισθολογική κλίµακα, αλλά και του αριθµού των ηµερών της δικαιούµενης 

άδειάς του σύµφωνα µε τα αναλυτικά καθοριζόµενα κατωτέρω στο άρθρο 5 της 

παρούσας, συνυπολογίζεται εκτός από την υπηρεσία και η προϋπηρεσία του ως 

ακολούθως: 

(α)  Σε ηµερήσιες εφηµερίδες που εκδίδονται ή εκδίδονταν στην Ελλάδα. 

(β)  Σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς, εφόσον κατά την διάρκειά της είχε απασχοληθεί 

κατά κύριο λόγο σε καθαρά δηµοσιογραφικά καθήκοντα, δηλαδή µε την 

συγκέντρωση και διαµόρφωση της δηµοσιογραφικής ύλης και η προϋπηρεσία του 

αυτή έχει αναγνωρισθεί από το ΤΣΠΕΑΘ. Ειδικά, για όσους εργάζονταν σε 

Ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς µέχρι 1.1.1999 εντός Αττικής, η πιο πάνω 

προϋπηρεσία αναγνωρίζεται µε την ασφάλιση σε ασφαλιστικό φορέα. Στην 

τελευταία περίπτωση, εφ’ όσον ο εργοδότης έχει βάσιµους λόγους να αµφιβάλλει 

για την κατά κύριο λόγο ενασχόληση του εργαζοµένου σε καθαρά 

δηµοσιογραφικά καθήκοντα, δικαιούται να ζητήσει σχετική γνωµοδότηση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΣΗΕΑ. 

(γ)  Σε αναγνωρισµένα Γραφεία Τύπου ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, εφ’ όσον κατά τη διάρκεια της 

είχε απασχοληθεί κατά κύριο λόγο σε καθαρά δηµοσιογραφικά καθήκοντα, 

δηλαδή µε τη συγκέντρωση και διαµόρφωση της δηµοσιογραφικής ύλης. 

(δ)  Σε πολιτικά και οικονοµικά περιοδικά 

Εξαιρετικά και µόνο για την περίπτωση που η επιχείρηση της εργοδότριας παύσει 

να λειτουργεί, ο ενδιαφερόµενος µπορεί στη θέση του πιστοποιητικού του 

εργοδότη να προσκοµίσει σχετική βεβαίωση της ΕΣΗΕΑ, για δε τους συντάκτες 

που δεν ήταν µέλη της ΕΣΗΕΑ καθ' όλο η κατά ένα µέρος του διανυθέντα χρόνου 

προϋπηρεσίας, απαιτείται για την πιστοποίηση του χρόνου αυτού η προσκόµιση 

από τον συντάκτη ένορκης βεβαίωσης δυο σχετικών µαρτύρων και υπεύθυνη 

δήλωση του.  

Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υποβάλλονται στο λογιστήριο ή στη διεύθυνση 

προσωπικού κάθε σταθµού µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την 

πρόσληψη του συντάκτη, ή σε κάθε περίπτωση από την υπογραφή της 

παρούσας, η δε εκπρόθεσµη υποβολή τους έχει ως συνέπεια, ότι η προϋπηρεσία 

που αποδεικνύουν λαµβάνεται υπόψη και προσµετράτε από την ηµεροµηνία 

υποβολή τους. 
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Άρθρο 3 

Οι σύµφωνα µε άρθρο 1 της παρούσας προβλεπόµενοι βασικοί µισθοί 

προσαυξάνονται µε τα εξής επιδόµατα: 

α)  Επίδοµα γάµου από ποσοστό 10% επί του βασικού µισθού ανεξάρτητα από το 

εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται ή ασκεί οποιοδήποτε 

επάγγελµα. Το επίδοµα γάµου δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς, οι ευρισκόµενοι εν 

χηρεία και οι διαζευγµένοι. 

β)  Επίδοµα παιδιών, εφόσον αυτά είναι άγαµα, που ανέρχεται σε ποσοστό 5%  

επί του βασικού µισθού για κάθε παιδί, 6% επί του βασικού µισθού για το τρίτο 

παιδί και 7% επί του βασικού µισθού για το τέταρτο.  

Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µέχρι που τα παιδιά να συµπληρώσουν το 18ο 

έτος της ηλικίας .τους ή το 25ο εάν σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 

Προκειµένου για ανάπηρο παιδί που δεν έχει την ικανότητα να εργαστεί, η 

επιδότηση συνεχίζεται ανεξάρτητα από την ηλικία του. Η ανικανότητα για 

εργασία, σε περίπτωση διαφωνίας του συντάκτη και του σταθµού, διαπιστώνεται 

από τον Αρχίατρο του Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π. και ένα γιατρό που ορίζει ο σταθµός. Εάν οι 

γιατροί αυτοί διαφωνήσουν, για την ανικανότητα αποφαίνεται οριστικά 

Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, της σχετικής µε την 

ασθένεια του παιδιού ειδικότητας. 

γ)  Επίδοµα θέσεως, που ανέρχεται σε 20% επί του βασικού µισθού για τους 

διευθυντές ειδήσεων και 15% επί του βασικού µισθού για τους διευθυντές 

σύνταξης τους αρχισυντάκτες και τους προϊσταµένους  

δ)  Επίδοµα συνεχούς παραµονής στον ίδιο εργοδότη το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 

5% επί του βασικού µισθού για κάθε πενταετία παραµονής του µέχρι τρεις (3) 

πενταετίες. 

ε)  Επίδοµα πτυχίου, που καταβάλλεται στους κατόχους πτυχίου σχολής 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ελληνικής ή ξένης αναγνωρισµένης ως ισοτίµου και 

που ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού µισθού. Το επίδοµα αυτό 

χορηγείται για ένα µόνο πτυχίο και αρχίζει να καταβάλλεται από την κατάθεση 

του τίτλου σπουδών. 

Τα ανωτέρω επιδόµατα συµψηφίζονται µε ανώτερες από τις νόµιµες καταβαλλόµενες 

αποδοχές, θα αρχίσουν δε να καταβάλλονται µετά την προσκόµιση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούται να προσκοµίσει στο Λογιστήριο της εταιρείας 

ο δικαιούχος συντάκτης εντός 15 ηµερών από την υπογραφή της παρούσας. 
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Άρθρο 4 

Οι συντάκτες δικαιούνται άδεια γάµου µε πλήρεις αποδοχές, η οποία ανέρχεται σε 

δέκα πέντε (15) συνεχόµενες ηµέρες εργασίας. 

Άρθρο 5 

Οι ηµέρες της ετήσιας κανονικής άδειας των συντακτών µελών της ΕΣΗΕΑ 

καθορίζονται ως εξής και υπό τους όρους απόδειξης της συνυπολογιζόµενης 

προϋπηρεσίας τους που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας: 

(α)  Όσοι έχουν µέχρι και 8 χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας δικαιούνται τόσες 

ηµέρες αδείας όσες προβλέπονται από την εργατική νοµοθεσία. 

(β)  Για κάθε έτος απασχόλησης πέραν από τα οκτώ (8) έτη υπηρεσίας και 

προϋπηρεσίας η ετήσια άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) εργάσιµες ηµέρες το έτος 

και µέχρι να συµπληρωθούν τριάντα µία (31) συνολικά εργάσιµες ηµέρες ετήσιας 

κανονικής άδειας για όσους εργάζονται µε πενθήµερο. 

(γ)  Στις ηµέρες κανονικής αδείας των συντακτών δεν περιλαµβάνονται οι ηµέρες της 

εβδοµάδας κατά τις οποίες αυτοί δεν εργάζονται λόγω της εφαρµογής του 

συστήµατος της πενθήµερης εβδοµάδας εργασίας,  

(δ)  Και µετά την αύξηση των ηµερών της ετήσιας κανονικής αδείας των συντακτών 

το επίδοµα αδείας δεν αυξάνεται αλλά παράµενει στα νόµιµα όρια. 

Άρθρο 6 

Ο συντάκτης που έλαβε υποτροφία από το κράτος ή άλλον Οργανισµό ή Ίδρυµα, 

δικαιούται να απουσιάζει από την εργασία του, χωρίς αποδοχές, υπό την προϋπόθεση 

ότι η απουσία του δεν υπερβαίνει το έτος, και ο σταθµός και η ΕΣΗΕΑ ειδοποιήθηκαν 

εγγράφως τρεις µήνες πριν την έναρξη της απουσίας, άλλως και σε κάθε περίπτωση 

εντός 15 ηµερών από την έγκριση της υποτροφίας. 

Άρθρο 7 

Οι συντάκτες εργάζονται 5 ηµέρες εβδοµαδιαίως. Συµφωνείται ότι για την 

αντιµετώπιση του υφισταµένου προβλήµατος, τον καθορισµό του ηµερήσιου 

ωραρίου απασχόλησης τα συµβαλλόµενα µέρη θα συστήσουν Επιτροπή 

εµπειρογνωµόνων, η οποία θα µελετήσει το θέµα, µε κατεύθυνση τη σύνταξη και 

πρόταση κοινού πορίσµατος όπου θα ρυθµίζονται θέµατα όπως το ηµερήσιο/ 

εβδοµαδιαίο ωράριο απασχόλησης η δυνατότητα εφαρµογής συστήµατος βαρδιών και 

η τυχόν υπερωριακή απασχόληση.  

 



 7 

Μέχρι τότε τα µέρη δέχονται ότι στο µεταβατικό στάδιο το ωράριο των εξωτερικών 

συντακτών καθορίζεται µε βάση το ηµερήσιο ωράριο απασχόλησης των εσωτερικών 

συντακτών, δυναµένου να παρατείνεται µε γνώµονα την ολοκλήρωση της 

συγκεκριµένης ανατεθείσας στον συντάκτη, από τον ∆ιευθυντή Ειδήσεων του 

σταθµού δηµοσιογραφικής εργασίας. 

Εάν ο συντάκτης εργαστεί και 6η ηµέρα της εβδοµάδας δικαιούται πλέον της νοµίµου 

αποζηµίωσής του (ένα καταβαλλόµενο ηµεροµίσθιο) και προσαύξηση 25% επί του 

νοµίµου ηµεροµισθίου του ή χορήγηση ρεπό στην πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα ή 

εντός κοινά συµφωνηµένου χρονικού διαστήµατος. Εάν ο συντάκτης εργαστεί κατά 

την ηµέρα Κυριακή και κατά τις οριζόµενες στο άρθρο 21 της παρούσας αργίες 

δικαιούται πλέον της νοµίµου αποζηµίωσής του (ένα καταβαλλόµενο ηµεροµίσθιο) και 

προσαύξηση 100% επί του νοµίµου ηµεροµισθίου του. 

Οι εργαζόµενοι κατά τις αργίες, και τις Κυριακές ορίζονται µε κατάσταση εργασίας και 

µε τη σύµφωνη γνώµη τους. 

Άρθρο 8 

Το νόµιµο ωροµίσθιο για νυκτερινή εργασία από 10µ.µ. έως 6.00π.µ.. προσαυξάνεται 

κατά ποσοστό 30% για κάθε ώρα νυχτερινής εργασίας. 

Άρθρο 9 

Τα επιδόµατα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων υπολογίζονται επί του συνόλου των 

τακτικών µηνιαίων αποδοχών των συντακτών. 

Άρθρο 10 

Οι αποδοχές των συντακτών καταβάλλονται κάθε τέλος µήνα. 

Άρθρο 11 

Ο συντάκτης δικαιούται να αρνηθεί για σοβαρούς λόγους την εκτέλεση 

δηµοσιογραφικής αποστολής σε ζώνη πολεµικών επιχειρήσεων ή σε περιοχές που 

ενδηµούν επιδηµίες καθώς και σε περιοχές διαρροής χηµικών ουσιών, βιολογικών και 

πυρηνικών αποβλήτων. 

Άρθρο 12 

Σε περίπτώση µακροχρονίων βαρειών ασθενειών συνεχίζεται η µισθοδοσία του 

ασθενούς συντάκτου και πέραν από τα όρια που καθορίζει η κείµενη εργατική 

νοµοθεσία υπό τις εξής ειδικότερες προϋποθέσεις : 
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α)  Ότι θα πρόκειται για ασθένεια µακροχρόνια, βαρειά και αποκλείουσα την 

ικανότητα για εργασία. Τα περιστατικά αυτά θα διαπιστώνονται από τον αρχίατρο 

του Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π. και από έναν ιατρό οριζόµενο από τον τηλεοπτικό σταθµό στον 

οποίο απασχολείτο ο ασθενής. Αν οι δυο αυτοί γιατροί διαφωνήσουν θα 

αποφαίνεται οριστικά ο Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών στην έδρα του 

οποίου υπάγεται η ασθένεια του συντάκτου. 

β)  Η συνέχιση της µισθοδοσίας θα γίνεται κατ’ ανώτατο όριο: 

Επί 1 µήνα για συντάκτες µε υπηρεσία στον ίδιο στον ίδιο τηλεοπτικό σταθµό 

µέχρι 4 ετών 

Επί 3 µήνες για συντάκτες µε υπηρεσία στον ίδιο τηλεοπτικό σταθµό από 4 έως 

10 χρόνια  

Επί 4 µήνες για συντάκτες µε υπηρεσία στον ίδιο τηλεοπτικό σταθµό από 10 έως 

15 χρόνια 

Επί 12 µήνες για συντάκτες µε υπηρεσία στον ίδιο τηλεοπτικό σταθµό πέραν των 

15 χρόνων. 

γ)  Ο τηλεοπτικός σταθµός δικαιούται να εκπίπτει από τις αποδοχές ασθενείας 

οτιδήποτε ο ασθενής εισπράττει λόγω της ασθένειάς του από τον οικείο 

ασφαλιστικό οργανισµό ή ιδιωτική ασφάλεια την οποία έχει εξασφάλισει στο 

συντάκτη ο τηλεοπτικός σταθµός. 

δ)  Για τα ζητήµατα βραχείας και µακροχρόνιας ασθένειας εφαρµόζονται οι διατάξεις 

της κείµενης εργατικής νοµοθεσίας. 

Άρθρο 13 

Σε περίπτωση που ο συντάκτης λόγω της συµµετοχής του σε αποστολή σε µία από 

τις περιοχές του άρθρου 11 έχασε τη ζωή του ή έγινε ολικά ανίκανος για εργασία, ο 

σταθµός είναι υποχρεωµένος να του καταβάλλει, µε βάση τις ακαθάριστες τακτικές 

µηνιαίες αποδοχές του κατά το χρόνο της επέλευσης του περιστατικού, αποζηµίωση 

ίση µε τις αποδοχές πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση θανάτου την αποζηµίωση αυτή 

δικαιούνται οι νόµιµοι κληρονόµοι. 

Άρθρο 14 

Σε περίπτωση που ο συντάκτης λόγω της συµµετοχής του σε αποστολή σε µία από 

τις παραπάνω περιοχές έγινε µερικά ανίκανος για εργασία, δικαιούται ως αποζηµίωση 

τις τακτικές µηνιαίες αποδοχές του για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η ανικανότητά 

του. Η ανικανότητα για εργασία και η διάρκειά της διαπιστώνεται από τον Αρχίατρο 

το Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π. και ένα γιατρό που ορίζει ο σταθµός. Εάν οι γιατροί αυτοί 
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διαφωνήσουν για την ανικανότητα και τη διάρκειά της αποφαίνεται οριστικά 

Καθηγητής ή µέλος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών της σχετικής µε 

την ανικανότητα ειδικότητας οριζόµενος δια κληρώσεως από τον οικείο κατάλογο. 

Άρθρο 15 

Η αποζηµίωση των άρθρων 13 και 14 καταβάλλεται σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις, 

ισάριθµες µε τους µήνες αποζηµίωσης, είναι άσχετη προς κάθε άλλη συναφή 

υποχρέωση του σταθµού απέναντι στο συντάκτη ή τους κληρονόµους του και 

συµψηφίζεται προς τα ποσά, τα οποία αυτός ή οι κληρονόµοι του εισπράττουν 

συνεπεία υποχρεωτικής από το νόµο ασφάλισής του. 

Άρθρο 16 

Ο τηλεοπτικός σταθµός απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποζηµιώσει τον 

συντάκτη ή τους κληρονόµους του για την αιτία αυτή µόνο στην περίπτωση που 

συντρέχουν διαζευκτικά οι δυο ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  Τον είχε ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία της εκλογής του και για ποσό ίσο 

τουλάχιστον, µε την προβλεπόµενη από τα άρθρα 13 και 14 αποζηµίωση και 

β)  Η ασφαλιστική εταιρεία του κατέβαλε στο σύνολό του το εν λόγω ποσό 

αποζηµίωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, αν ο συντάκτης δεν ικανοποιηθεί πλήρως από την ασφαλιστική 

εταιρεία, ο τηλεοπτικός σταθµός υποχρεούται να καλύψει το υπόλοιπο ποσό, ώστε να 

συµπληρωθεί το 100% της αποζηµίωσης των άρθρων 14 και 15. 

Άρθρο 17 

Στην ατοµική σύµβαση εργασίας του συντάκτη θα πρέπει να προσδιορίζεται η 

συγκεκριµένη ειδικότητα και το Νοµικό Πρόσωπο του εργοδότη για το οποίο 

προσλαµβάνεται. Ο σταθµός, κοινοποιεί στην ΕΣΗΕΑ αντίγραφο της υποβαλλόµενης 

στην Επιθεώρηση Εργασίας κατάστασης απασχόλησης. Για κάθε πρόσθετη 

απασχόληση του συντάκτη που δεν αποτελεί µέρος της ανωτέρω συµβάσεως 

προβλέπεται ξεχωριστή αµοιβή. 

Άρθρο 18 

Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης εργασίας λόγω συµπλήρωσης των υπό του νόµου 

προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του συντάκτη, αυτός δικαιούται αποζηµίωσης ίσης 

µε το 50% του ποσού της αποζηµίωσης ένεκα απροειδοποίητης καταγγελίας της 

σύµβασης εργασίας του. 
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Άρθρο 19 

Στις γυναίκες που απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω τοκετού, θα 

καταβάλλονται οι αποδοχές ενός 15νθήµερου επιπλέον από εκείνες που προβλέπει ο 

νόµος. 

Άρθρο 20 

Ηµέρες αργίας (εξαιρέσιµες) ορίζονται οι:   

Η 1η του έτους, τα Θεοφάνεια, της 25ης Μαρτίου, του Αγίου Πνεύµατος,  

η Καθαρή ∆ευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η ∆εύτερη ηµέρα του 

Πάσχα, η Πρωτοµαγιά, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα,  

η 26η ∆εκεµβρίου και όλες οι Κυριακές. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο συντάκτης - δηµοσιογράφος απασχοληθεί κατά τις 

προαναφερόµενες αργίες, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσης. 

Άρθρο 21 

Η σύµβαση που συνδέει το συντάκτη µε τον τηλεοπτικό σταθµό, εφ' όσον δεν έχει 

συµφωνηθεί άλλως, θα εξακολούθησει να είναι η σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 

αορίστου χρόνου. 

Άρθρο 22 

Για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση, ο συντάκτης δικαιούται αποζηµίωση ίση προς 

το 1/25 των τακτικώς καταβαλλοµένων µηνιαίων αποδοχών χωρίς κανενός είδους 

προσαυξήσεις. Ο Σταθµός αναλαµβάνει το κόστος των οδοιπορικών, των εξόδων, της 

διατροφής και της διαµονής του, µε απόδοση λογαριασµού, εντός του δεδοµένου 

προϋπολογισµού της αποστολής. Η κάλυψη των εξόδων διαµονής και διατροφής και 

κάθε γενόµενη από αυτόν δαπάνη γίνονται µε αποκλειστικό κριτήριο την 

εξυπηρέτηση των αναγκών της εκτός έδρας αποστολής του, και καλύπτονται από το 

σταθµό µε απόδοση λογαριασµού. 

Άρθρο 23 

Συντάκτης που τυχόν αναπληρώνει άλλο συντάκτη -µε έγγραφη εντολή από το 

σταθµό- και ο οποίος λόγω του ότι για οποιοδήποτε λόγο βρίσκεται σε άδεια, 

δικαιούται να λάβει πρόσθετη αµοιβή ανάλογη µε τις ηµέρες αναπλήρωσής του.  

Η αµοιβή του αναπληρούντος υπολογίζεται µε βάση το σύνολο των καταβαλλοµένων 

αποδοχών του. Ο σταθµός υποχρεούται σε κάθε περίπτωση αναπλήρωσης, να 

συµφωνεί εγγράφως µε τον αναπληρωτή, ο οποίος δικαιούται δικαιολογηµένα να 

αρνηθεί την αναπλήρωση. 
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Άρθρο 24 

α)  Η απασχόληση στα άλλα µηχανήµατα νέας τεχνολογίας δεν είναι υποχρεωτική για 

τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης τους, για όσους έχουν πρόβληµα 

όρασης και γενικά εφόσον από την απασχόληση αυτή δηµιουργείται οποιοδήποτε 

πρόβληµα υγείας για τους εργαζόµενους, το οποίο θα διαπιστώνεται από τον 

αρχίατρο του Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π. και από ένα γιατρό του τηλεοπτικού σταθµού και στην 

περίπτωση διαφωνίας από τον Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στην έδρα 

του οποίου υπάγεται η ασθένεια. 

β)  Η ΕΣΗΕΑ και οι τηλεοπτικοί σταθµοί συνιστούν κοινή Επιτροπή ειδικών 

εµπειρογνωµόνων για τη ρύθµιση θεµάτων που τυχόν προκύπτουν από τις 

επιπτώσεις της χρήσης των µηχανηµάτων νέας τεχνολογίας στους συντάκτες 

σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες του τηλεοπτικού Μέσου. 

Άρθρο 25 

Η εργοδοτική πλευρά αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην προβεί σε µαζικές 

απολύσεις. Σε περίπτωση καταγγελίας της συµβάσεως για λόγους οικονοµοτεχνικούς 

να διερευνάται η δυνατότητα συνεχίσεως της εργασίας σε λοιπά µέσα του αυτού 

εργοδότη. 

Άρθρο 26 

Σε περίπτωση µεταβίβασης εκµετάλλευσης ή επιχείρησης η αλλαγή αυτή δεν έχει 

συνέπεια στα εργασιακά δικαιώµατα του δηµοσιογράφου που ίσχυαν συµβατικά, 

εθιµικά ή αποκτήθηκαν από το προηγούµενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η δε εργασία 

θεωρείται ως ουδέποτε διακοπείσα. 

Άρθρο 27 

α)  Η τήρηση του επαγγελµατικού απορρήτου και η µη αποκάλυψη των πηγών των 

ειδήσεων αποτελεί βασικό καθήκον αλλά και δικαίωµα των τηλεοπτικών σταθµών 

και των συντακτών. Η εν λόγω τήρηση του επαγγελµατικού απορρήτου διέπει 

τόσο τις προς τα έξω και προς τρίτους σχέσεις του συντάκτη και του τηλεοπτικού 

σταθµού όσο και τις σχέσεις του συντάκτη έναντι του Μέσου στο οποίο 

απασχολείται. 

β)  Η ΕΣΗΕΑ και οι τηλεοπτικοί σταθµοί συνιστούν κοινή Επιτροπή ειδικών 

εµπειρογνωµόνων για τη µελέτη θεµάτων που προκύπτουν από τη χρήση και 

προβολή της πνευµατικής εργασίας των συντακτών. 

 



 12 

Άρθρο 28 

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση όπως εντός του έτους 2003 

συντάξουν Κώδικα ∆εοντολογίας. 

Σε κάθε περίπτωση η ΕΣΗΕΑ και οι τηλεοπτικοί σταθµοί αναγνωρίζουν ότι η 

πληροφόρηση είναι κοινωνικό αγαθό, όπως επιτάσσει το Σύνταγµα της χώρας, και 

δεσµεύονται στην τήρηση των αρχών δεοντολογίας του δηµοσιογραφικού 

επαγγέλµατος, ώστε να προωθείται και να διασφαλίζεται: 

α.  Η ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασης, και η θωράκιση της 

ελευθεροτυπίας. 

β.  Η αυτονοµία και η αξιοπρέπεια του δηµοσιογράφου, και ο κοινωνικός ρόλος του 

στις νέες συνθήκες της παγκοσµιοποίησης της επικοινωνίας. 

Ειδικότερα, θεωρούν ως απαρέγκλιτες αρχές για την έγκυρη και αντικειµενική 

ενηµέρωση τις ακόλουθες: 

1.  Τον αυτοκαθορισµό κανόνων για την υπεύθυνη λειτουργία του 

δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος µε την ταυτόχρονη αποφυγή επηρεασµού 

από οικονοµικά, κρατικά ή άλλα κέντρα εξουσίας. 

2.  Την οργάνωση της δηµοσιογραφικής τηλεοπτικής παραγωγής µε υψηλές 

προδιαγραφές καθώς και τον σεβασµό και την τήρηση του διακριτού της 

είδησης, του σχολίου και του διαφηµιστικού µηνύµατος. 

3.  Την τήρηση του επαγγελµατικού απορρήτου ως προς την πηγή των 

πληροφοριών του δηµοσιογράφου και το σεβασµό στους κανόνες 

εµπιστευτικής πληροφόρησης εφόσον αυτός ανέλαβε αυτή τη δέσµευση. 

4.  Την εφαρµογή της αρχής της συντακτικής ευθύνης που επιβάλλει ότι το 

περιεχόµενο της ενηµέρωσης το καθορίζουν οι συντάκτες. 

5.  Την αποδοχή του δικαιώµατος του δηµοσιογράφου στην άρνηση (ρήτρα 

συνείδησης) να ακολουθήσει κατευθύνσεις που παραβιάζουν τη δεοντολογία. 

6.  Την αντικειµενική µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων που αφορούν σε 

φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, εθνικότητα και κοινωνική 

τους θέση, καθώς και από τις πολιτικές, θρησκευτικές, και πολιτισµικές 

απόψεις και πεποιθήσεις τους. 

7. Τον σεβασµό της κατοχυρωµένης µε διεθνείς συµβάσεις προστασίας των 

ανηλίκων και των προσώπων µε ειδικές ανάγκες. 

8.  Τον σεβασµό της προσωπικότητας, της αξιοπρέπειας και του απαραβίαστου 

της ιδιωτικής (ατοµικής και οικογενειακής) ζωής του ανθρώπου και του 
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πολίτη. 

9.  Την τήρηση του τεκµηρίου της αθωότητας για πρόσωπα που υπόκεινται στην 

κρίση της ∆ικαιοσύνης και για τα οποία δεν υφίστανται τελεσίδικες 

αποφάσεις. 

10. Την αποφυγή της χυδαιολογίας και της γλωσσικής βαρβαρότητας. 

Άρθρο 29 

Το δηµοσιογραφικό λειτούργηµα δεν επιτρέπεται να ασκείται για ιδιοτελείς σκοπούς. 

Επίσης, δεν επιτρέπεται οι δηµοσιογράφοι να απασχολούνται σε Γραφεία Τύπου ή ως 

Σύµβουλοι σε επιχειρήσεις ή οργανισµούς συναφείς µε το δηµοσιογραφικό 

αντικείµενο το οποίο καλύπτουν. 

Άρθρο 30  

Οι δύο συµβαλλόµενοι συµφωνούν να µελετήσουν και να βρουν τρόπους 

αντιµετώπισης του προβλήµατος ανεργίας, το οποίο απασχολεί τον κλάδο των 

συντακτών. 

Άρθρο 31  

Οι τακτικές αποδοχές που καταβάλει ο τηλεοπτικός σταθµός στους συντάκτες που 

υπηρετούν σήµερα σ’ αυτό, εφόσον είναι ανώτερες από αυτές που προβλέπει η 

παρούσα, θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται. 

Άρθρο 32 

α)  Η αναλογία των µελών της ΕΣΗΕΑ στο σύνολο του συντακτικού προσωπικού του 

τηλεοπτικού σταθµού θα πρέπει να είναι 80 προς 20. Η ισχύς της διάταξης αυτής 

αρχίζει από 1/7/2003. 

β)  Οι τηλεοπτικοί σταθµοί αναλαµβάνουν την υποχρέωση να παρακρατούν και να 

αποδίδουν στην ΕΣΗΕΑ από τις αποδοχές των δηµοσιογράφων - µελών της 

ΕΣΗΕΑ που εργάζονται σε αυτούς την µηνιαία συνδροµή τους, η οποία σήµερα 

ανέρχεται στο 1% επί του καθαρού ποσού των καταβαλλοµένων αποδοχών µετ' 

αφαίρεση δηλαδή των υπέρ των ασφαλιστικών Ταµείων και του δηµοσίου 

κρατήσεων και µέχρι του καθαρού ποσού της τελευταίας κλίµακας των 41 και 

άνω ετών. 

γ)  Η εργοδοτική πλευρά αναλαµβάνει την υποχρέωση διευκόλυνσης της 

συνδικαλιστικής δράσης (ανάρτηση ανακοινώσεων, συνδικαλιστικές άδειες 

κ.λ.π.). Επίσης, οι τηλεοπτικοί σταθµοί δηλώνουν τη διάθεσή τους για την 

προβολή των κάθε είδους πρωτοβουλιών και ανακοινώσεων της ΕΣΗΕΑ. 
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Άρθρο 33 

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 1 Ιανουαρίου 2002 και λήγει 31 ∆εκεµβρίου 2002. 

Οι πάσης φύσεως ρυθµίσεις της παρούσας οι αφορώσες τους βασικούς µισθούς και 

τα επιδόµατα, καθώς και οι πάσης φύσεως οικονοµικές παροχές που η παρούσα 

προβλέπει οφείλονται από 1η Ιουλίου 2002. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
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