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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Συντακτών - µελών της 

Ενώσεως Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας - Θράκης  

στις Καθηµερινές Επαρχιακές Εφηµερίδες µελών της  

Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίων Επαρχιακών Εφηµερίδων και  

Συνδέσµου Ηµερησίων Περιφερειακών Εφηµερίδων 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Κεντρικού Τοµέα Θεσσαλονίκης: 3/13-07-2004) 

Στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Ιουλίου 2004 µεταξύ αφενός:  

1)  της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ηµερησίων Επαρχιακών Εφηµερίδων που 

εδρεύει στην Αθήνα (Βησσαρίωνος 4) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον 

Ασλάνογλου Κωνσταντίνο, και  

2)  του Συνδέσµου Ηµερησίων Περιφερειακών Εφηµερίδων που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Νικόλαο Σιµόπουλο  

και αφετέρου  

της Ενώσεως Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας Θράκης 

που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Στρατ. Καλλάρη 5) και εκπροσωπείται νόµιµα από 

τους Παναγιώτη Νεστορίδη, Γεώργιο Αδάµ και το δικηγόρο Ξενοφώντα 

Μαυραγάνη,  

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, συµφωνήθηκε η υπογραφή της παρούσας συλλογικής 

σύµβασης εργασίας, το κείµενο της οποίας έχει ως εξής: 

1.  Από 1-1-2004 τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων αποδοχών των 

συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας – Θράκης πλην Θεσσαλονίκης 

καθορίζονται ως εξής: 

Α. Κατά τον 1ο & 2ο χρόνο 661,60 Ευρώ 
Β. Κατά τον 3ο χρόνο 706,43  
Γ. Κατά τον 4ο, 5ο & 6ο χρόνο 775,03 
∆. Κατά τον 7ο, 8ο & 9ο 838,67 
Ε.  Κατά τον 10ο, 11o & 12o χρόνο 851,98 
Στ. Κατά τον 13ο, 14o & 15o χρόνο 888,30 
Ζ.  Κατά τον 16ο, 17o & 18ο χρόνο 916,44 
Η. Κατά τον 19ο, 20ο & 21ο 927,78 
Θ. Κατά τον 22ο, 23ο & 24ο 955,36 
Ι.  Κατά τον 25ο, 26ο & 27ο 965,065 
Κ. Κατά τον 28ο χρόνο 991,86 
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Μετά τη συµπλήρωση είκοσι οκτώ (28) ετών υπηρεσίας θα χορηγείται αύξηση 

των αποδοχών κατά 30 Ευρώ κάθε χρόνο. 

2.  Αναγνώριση Προϋπηρεσίας 

Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται από την προσφορά όµοιας εργασίας – συντάκτη 

εφηµερίδας, ανεξάρτητα από τον εργοδότη στον οποίο προσέφερε ο εργαζόµενος 

τις υπηρεσίες του, που αποδεικνύεται από βεβαίωση του εργοδότη ή το 

ασφαλιστικό βιβλιάριο ενσήµων. 

3.  Νεοπροσλαµβανόµενος συντάκτης αµείβεται µε το ½ του εισαγωγικού µισθού για 

ένα τρίµηνο από την έναρξη της απασχόλησής του, οπότε εφόσον συνεχίζεται η 

σχέση εργασίας του εντάσσεται στο µισθολόγιο στην κλίµακα α. 

4.  Τα αναδροµικά από 1/1/2004 θα καταβληθούν σε 3 µηνιαίες δόσεις από την 

υπογραφή της Σ.Σ. Εργασίας. 

5.  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 21/5/2003 ΣΣΕ και 

των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων κατά το µέρος που δεν 

τροποποιούνται µε την παρούσα, που  υπογράφηκε µεταξύ ΕΣΗΕΜΘ και ΕΙΗΕΕ. 

6.  Αποδοχές ανώτερες από αυτές που προβλέπονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι 

όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, Συλλογικές ή Ατοµικές 

Συµβάσεις Εργασίας, ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, έθιµα ή από επιχειρησιακή συνήθεια 

και λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν. 

7.  Τα µέρη δεσµεύονται να τηρούν τους όρους της παρούσας σύµβασης και 

ειδικότερα τα µέλη της ΕΙΗΕΕ και ΣΗΠΕ υποχρεούνται να τηρούν τους όρους που 

αφορούν την καταβολή στους συντάκτες των αµοιβών και των επιδοµάτων που 

καθορίζονται µε την παρούσα σύµβαση.  

8.  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2004. 
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