ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Συντακτών-µελών
της Ενώσεως Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας-Θράκης,
που απασχολούνται 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: 1/21-06-2005)

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα 7 Ιουνίου 2005, µεταξύ αφενός:
1. της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ηµερησίων Επαρχιακών Εφηµερίδων που
εδρεύει στην Αθήνα, Βησσαρίωνος 4 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρό
της Κωνσταντίνο Ασλάνογλου και
2. του Συνδέσµου Ηµερησίων Επαρχιακών Εφηµερίδων που εδρεύει στην
Αθήνα, Ηπείρου 70 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Νικόλαο Σιµόπουλο
υπεύθυνο ∆ηµοσίων Σχέσεων
και αφετέρου
της Ενώσεως Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας-Θράκης
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Στρατηγού Καλλάρη 5 και εκπροσωπείται νόµιµα
από τους Παναγιώτη Νεστορίδη, Γεώργιο Αδάµ, Βασίλειο Παπαδηµούλη και τον
νοµικό σύµβουλο Ξενοφώντα Μαυραγάνη όλων νοµίµως εξουσιοδοτηµένων,
συµφωνήθηκε η υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης το κείµενο της
οποίας έχει ως εξής:
1. Από 1-1-2005 τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων αποδοχών των
συντακτών των ηµερησίων εφηµερίδων που εκδίδονται στη Μακεδονία και τη
Θράκη πλην Θεσσαλονίκης όπως έχουν διαµορφωθεί στις 31-12-2004 αυξάνονται
κατά ποσοστό 6,5%.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν η παράγραφος 4 της 4/83 Π∆∆∆Θ, παράγραφος 4 & 6 της
16/81 Π∆∆∆Θ και οι όροι των από 10/5/2000, 9/7/2001-2, 21/5/2003 και
12/7/2004 Σ.Σ.Εργασίας οι οποίες κωδικοποιούνται ως ακολούθως:
Α. Οι µισθοί των συντακτών µελών της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίων
Εφηµερίδων Μακεδονίας - Θράκης διαµορφώνονται ως εξής:
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Α.

Κατά τον 1 ° και 2° χρόνο

703 ευρώ

Β

Κατά τον 3° και 4° χρόνο

752 ευρώ

Γ

Κατά τον 5° και 6° χρόνο

825 ευρώ

∆

Κατά τον 7° και 8° χρόνο

895 ευρώ

Ε

Κατά τον 9° και 10° χρόνο

910 ευρώ

ΣΤ Κατά τον 11° και 12° χρόνο

944 ευρώ

Ζ

Κατά τον 13° και 14° χρόνο

988 ευρώ

Η

Κατά τον 15° και 16° χρόνο

1.003 ευρώ

Θ

Κατά τον 17° και 18° χρόνο

1.025 ευρώ

Ι

Κατά τον 19° και 20° χρόνο

1.040 ευρώ

ΙΑ Κατά τον 21 ° και 22° χρόνο

1.068 ευρώ

ΙΒ

Κατά τον 23° και 24° χρόνο

1.090 ευρώ

ΙΓ

Κατά τον 25° και 26° χρόνο

1.118 ευρώ

Ι∆ Κατά τον 27° και 28° χρόνο

1.136 ευρώ

Μετά τη συµπλήρωση είκοσι οκτώ (28) ετών υπηρεσίας θα χορηγείται αύξηση
των αποδοχών κατά 45 ευρώ, για κάθε έτος υπηρεσίας και αναγνωρισµένης
προϋπηρεσίας.
Β. Για την εξεύρεση της µισθολογικής κλίµακας συνυπολογίζεται η προϋπηρεσία
του συντάκτη σε ηµερήσια εφηµερίδα, ραδιοτηλεοπτικό σταθµό ή την ΕΡΤ
σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και αν έχει ασφαλισθεί. Η προϋπηρεσία
αποδεικνύεται µε βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση του
προηγούµενου εργοδότη, την οποία ο συντάκτης οφείλει να προσκοµίσει
στον εργοδότη του, µέσα σε ένα µήνα από την πρόσληψή του. Εάν την
προσκοµίσει µετά την παρέλευση του µηνός, η ένταξη στο αντίστοιχο
µισθολογικό κλιµάκιο αρχίζει από το χρόνο προσκόµισής της.
Γ. Επί των άνω βασικών µισθών καταβάλλονται τα παρακάτω επιδόµατα:
α) Πολυετούς υπηρεσίας 5% για κάθε τριετία και µέχρι συµπληρώσεως
6 τριετιών σε οποιονδήποτε εργοδότη.
β) Συζύγου 10%. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται ασχέτως του εάν ο άλλος
σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται.
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γ) Παιδιών 5% για κάθε παιδί και µέχρι τριών, 7% δε για κάθε παιδί πέραν
των τριών, µέχρι του 18ου έτους εκτός και αν σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι.,
Α.Τ.Ε.Ι. ή πανεπιστηµιακή σχολή του εξωτερικού, οπότε η καταβολή του
επιδόµατος αυτού επεκτείνεται µέχρι του 25ου έτους της ηλικίας του.
Η φοίτηση αποδεικνύεται µε βεβαίωση της οικείας σχολής.
δ) Πτυχίου 10% για τους κατόχους πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή ισότιµης
αναγνωρισµένης Σχολής του εξωτερικού.
ε) Οι παραπάνω βασικοί µηνιαίοι µισθοί προσαυξάνονται κατά 10% για τους
συντάκτες ύλης και 20% για τους αρχισυντάκτες και διευθυντές
σύνταξης. Ως συντάκτης ύλης θεωρείται εκείνος ο οποίος, υπό την
εποπτεία του αρχισυντάκτη, επιλέγει την ύλη, διαµορφώνει αυτή,
υποδεικνύει τίτλο, αξιολογεί αυτήν ανάλογα µε τη σπουδαιότητα της και
προτείνει την καταχώρηση στην ανάλογη θέση και έκθεση (µονόστηλο,
δίστηλο κ.λπ.).
∆. Οι ηµέρες αδείας, ισχύουν όπως αυτές καθορίζονται από το νόµο ως εξής:
α) για τους απασχολούµενους µε το σύστηµα της πενθήµερης εβδοµάδας,
είκοσι

(20)

εργάσιµες

ηµέρες

δηλαδή

τέσσερις

(4)

εβδοµάδες

(4 × 5 = 20). Οι ηµέρες αδείας αυξάνονται κατά µία επιπλέον εργάσιµη
ηµέρα

για

κάθε

επόµενο

έτος

εργασίας

και

αναγνωρισµένης

προϋπηρεσίας µέχρι να συµπληρωθούν 22 ηµέρες.
β) για τους απασχολούµενους µε το σύστηµα εξαήµερης απασχόλησης η
άδεια αρχίζει από τις 24 ηµέρες και αυξάνεται κατά µία ηµέρα για κάθε
επόµενο έτος µέχρι την συµπλήρωση είκοσι έξι (26) ηµερών.
Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις µετά την συµπλήρωση οκταετούς
υπηρεσίας ή αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας η ετήσια άδεια ανάπαυσης
αυξάνεται κατά δύο επιπλέον εργάσιµες ηµέρες για κάθε επόµενο έτος µέχρι
τη συµπλήρωση συνολικά τριάντα µία (31) εργασίµων ηµερών.
Ε. Σε περίπτωση θανάτου του συντάκτη πριν αυτός συµπληρώσει τις
προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος ο επιζών ή η επιζούσα
σύζυγος δικαιούται να λάβει από τον τελευταίο εργοδότη το 40% της
αποζηµίωσης του ν.2112/20.
ΣΤ. Κάθε συντάκτης δικαιούται άδεια γάµου πέντε πλήρων εργασίµων ηµερών.
Ζ. Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιού που προβλέπεται από το άρθρο 9
της Εθνικής Γενικής Σ.Σ. της 9.6.1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήµερα, ισχύει από το τέλος της άδειας λοχείας και της επανόδου της
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εργαζοµένης στην εργασία της.
Η. Νεοπροσλαµβανόµενος συντάκτης αµείβεται µε το 1/2 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.
3. Στην περίπτωση που η σύµβαση εργασίας του καταγγελθεί µετά την παρέλευση
διµήνου και πριν την συµπλήρωση τετραµήνου, ο συντάκτης αποζηµιώνεται µε
βάση

τον

καταβαλλόµενο

την

ηµέρα

της

καταγγελίας

µισθό.

Τυχόν καταβαλλόµενες ανώτερες των νοµίµων αποδοχές ή όροι εργασίας
ευνοϊκότεροι από τους παραπάνω εξακολουθούν να ισχύουν.
4. Η σχέση που συνδέει τον συντάκτη µε τον εκδότη της εφηµερίδος εξακολουθεί
να είναι αυτή της σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου.
5. Τα αναδροµικά που θα προκύψουν για το διάστηµα από 1.1.2005 µέχρι την
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, θα καταβληθούν σε τρεις µηνιαίες δόσεις µετά
την 30η Σεπτεµβρίου 2005.
Η παρούσα Σ.Σ.Εργασίας ισχύει από 1.1 έως 31.12.2005.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆ΑΜ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
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