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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ∆ηµοσιογράφων-Συντακτών 

µελών της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.  που εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης 

εργασίας σε Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθµούς 

(Πράξη Κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Πατρών: 9/18-10-2004) 

Στην Αθήνα σήµερα 23η Σεπτεµβρίου 2004 µεταξύ:  

1)   του «Σωµατείου Τηλεόρασης Ελληνικής Περιφέρειας» που εδρεύει στην 

Αθήνα Κολοκοτρώνη αρ. 9 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Γενικό Γραµµατέα 

κ. Λεωνίδα Βαρουξή και  

2)  της Ενώσεως Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Πελοποννήσου-

Ηπείρου-Νήσων που εδρεύει στην Πάτρα, Μαιζώνος αρ. 200 και εκπροσωπείται 

νόµιµα από τον Πρόεδρο κ. Απόστολο Βουλδή,  

οι οποίοι εξουσιοδοτήθηκαν νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, 

συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα, αναφορικά µε την συλλογική 

σύµβαση εργασίας: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι δηµοσιογράφοι - συντάκτες µέλη της 

Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. που εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε 

Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθµούς. 

Άρθρο 2  

Βασικοί Μισθοί 

Α)  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εργαζοµένων, 

όπως είχαν διαµορφωθεί την 30/04/2004, για τα κλιµάκια µέχρι και είκοσι χρόνια 

υπηρεσία προϋπηρεσία αυξάνονται από 01/05/2004 µέχρι 31/12/2004 κατά 

ποσοστό 7%, για τα µετά δε τα είκοσι χρόνια υπηρεσία-προϋπηρεσία κλιµάκια 

αυξάνονται από 01/05/2004 µέχρι 31/12/2004 κατά ποσοστό 4%. 

Β)  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εργαζοµένων, 

όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31/12/2004, αυξάνονται από 01/01/2005 µέχρι 

30/06/2005, για όλα τα κλιµάκια εργαζοµένων, κατά ποσοστό 3,30%. 

Γ)  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εργαζοµένων, 

όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30/06/2005, αυξάνονται από 01/07/2005 µέχρι 
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31/12/2005, για όλα τα κλιµάκια εργαζοµένων, κατά ποσοστό 2,20 %. 

Με βάση τις παραπάνω αυξήσεις οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των δηµοσιογράφων-

συντακτών µελών της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. που εργάζονται σε Ραδιοτηλεοπτικούς 

Σταθµούς µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, για τη χρονική περίοδο από 

01/05/2004 µέχρι 31/12/2005, διαµορφώνονται ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 

Αύξηση 7%  

(Για κλιµάκιο 0-20)

Αύξηση 4% 

(Για κλιµάκιο 21 ) 

Από 01/05  

έως 31/12/04 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 

Αύξηση 3,30%  

Για όλα τα κλιµάκια

Από 01/01  

έως 30/06/05 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 

Αύξηση 2,20%  

Για όλα τα κλιµάκια

Από 01/07  

έως 31/12/05 

Πρόσληψη έως 7 µήνες 603,05 622,95 636,66 

7 µήνες έως 2 χρόνια  667,66 689,69 704,86 

3-5 χρόνια  710,94 734,40 750,56 

6-8 χρόνια  737,27 756,43 773,07 

9-11 χρόνια  753,81 778,69 795,82 

12-14 χρόνια  818,43 845,44 864,04 

15-17 χρόνια  839,96 867,68 886,77 

18-20 χρόνια  861,49 889,92 909,50 

21-25 χρόνια 938,82 969,80 991,13 

Μετά τη συµπλήρωση 25ετούς εργασίας παρέχεται µηνιαία προσαύξηση για κάθε 

επιπλέον έτος εργασίας ως εξής: 

α) από 01/05/2004 µέχρι 31/12/2004  ΕΥΡΩ 22,78  

β) από 01/01/2005 µέχρι 30/06/2005  ΕΥΡΩ 23,54 και  

γ) από 01/07/2005 µέχρι 3 1/12/2005  ΕΥΡΩ 24,06. 

Άρθρο 3 

Επιδόµατα 

Όλα τα χορηγούµενα, βάσει των ισχυουσών Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α., επιδόµατα θα 
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υπολογίζονται επί των νέων βασικών µισθών όπως αυτοί διαµορφώνονται κάθε φορά. 

Άρθρο 4  

Γενικές ∆ιατάξεις 

α)  Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι προηγούµενες διατάξεις των Σ.Σ.Ε. που έχουν 

υπογραφεί από τα δύο µέρη και δεν τροποποιούνται µε την παρούσα Σ.Σ.Ε. 

β)  Τυχόν ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα Σ.Σ.Ε. ή 

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 5  

Καταβολή Αναδροµικών 

Η καταβολή των αναδροµικών για το χρονικό διάστηµα από 01/05/2004 µέχρι την 

εφαρµογή της παρούσας θα καταβληθούν µέχρι 31/12/2004. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Τ.Ε.Π.) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛ∆ΗΣ 

 


