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Συ ντα κτών µε λών της Ε.Σ.Η.Ε.Α
που α πα σχο λού νται
σε ε φη µε ρί δες µέ λη

της Ε.Ι.Η.Ε.Α.
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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ ΣY ΝΤΑ ΚΤΩΩΝ ΜΕ ΛΩΩΝ ΤΗΣ Ε ΣΗ ΕΑ ΠOY Α ΠΑ ΣΧO ΛOY ΝΤΑΙ 

ΣΕ Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ Δ∆ΕΣ ΜΕ ΛΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 

1. Η α πό 20 Νο εµ βρί ου 1975 ΣΣΕ (Φ.Ε.Κ. 1439 τεύ χος Β' της 6.12.1975)
2. Η υπ’ α ριθµ. 67/1977 α πό φα ση του Π.Δ∆.Δ∆.Δ∆. Α θη νών (Φ.Ε.Κ 678 τεύ χος Β' της

16.7.1977)
3. Η α πό 5.12.1978 ΣΣΕ (Φ.Ε.Κ. 1126 τεύ χος Β' της 21.12.1978)
4. Η α πό 8.11.1979 ΣΣΕ (Πρά ξις κα τα θέ σε ως Ει ρην. Α θη νών 1/11.1.1980)
5. Η α πό 3.11.1980 ΣΣΕ (ΦΕΚ 1248 τεύ χος Β' της 2.12.1980)
6. Η α πό 19.11.1981 ΣΣΕ (ΦΕΚ 764 τεύ χος Β' της 17.12.1981)
7. Η α πό 30.11.1982 ΣΣΕ (ΦΕΚ 1026 τεύ χος Β' της 16.12.1982)
8. Η α πό 15.11.1983 ΣΣΕ (ΦΕΚ 756 τεύ χος Β' της 28.12.1983)
9. Η α πό 6.11.1984 ΣΣΕ (ΦΕΚ 807 τεύ χος Β' της 14.11.1984)

10.  Η α πό 1.2.1988 ΣΣΕ (Πρά ξη κα ταθ. Ει ρην. Α θη νών 23/20.4.1988)
11. Η α πό 22.11.1988 ΣΣΕ (Πράξη κα ταθ. Ει ρην.  Α θη νών 187/28.12.1988)
12. Η α πό 26.10.1989 ΣΣΕ (Πρά ξη κα ταθ. Ει ρην.  Α θη νών 132/22.11.1989)
13. Η α πό 16.11.1990 ΣΣΕ (Π.Κ. 22/30.11.1990)
14. Η α πό 6.12.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. 54/19.12.1991)
15. Η α πό 19.1.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. 2/10.2.1993)
16. Η α πό 21.12.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. 26/27.12.1993).
17. Η α πό 20.12.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 2/2.1.1995)
18. Η α πό 19.12.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 3/5.1.1996)
19. Η α πό 6.2.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Εργ. Αν. Τοµ. Α θη νών 3/17.2.1996)
20. Η α πό 10.2.1997 ΣΣΕ ( Π.Κ. Επ. Εργ. Αν. Τοµ. Α θη νών 4/24.2.1997)
21. Η α πό 16.12.1997 ΣΣΕ (Π.Κ. Επ. Ερ. Αν. Το µέα Α θη νών 1/7.1.1998). Ι σχύ ει και

για το έ τος 1998
22. Η α πό 16.12.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Αν. το µέα Α θη νών 12/30.12.1999). 

Ι σχύ ει και για το 2000
23. Η από 26.6.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Αν. το µέα Α θη νών12/28.6.2001)
24. Η από 10.4.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Αν. το µέα Α θη νών 6/11.4.2002)
25. Η από 14.5.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Αν. το µέα Α θη νών 15/2003)
26. Η από 29.7.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Αν. το µέα Α θη νών 29/4.8.2004). Ι σχύ ει και για

το 2005
27. Η από 7.3.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Αν. το µέα Α θη νών 8/13.3.2006). Ι σχύ ει και για

το 2007
28. Η από 15.7.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Αν. το µέα Α θη νών 57/16.7.2008). Ι σχύ ει και για

το 2009

2



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

ΣY
Ν

ΤΑ
 Κ

ΤΩΩ
Ν

 Ε
.Σ

.Η
.Ε

.Α
 

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ 

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
Έ νω ση Ι δι ο κτη τών Η µε ρη σί ων Ε φη µε ρί δων Α θη νών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.)

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
Ε νω ση Συ ντα κτών Η µε ρη σί ων Ε φη µε ρί δων Α θη νών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) 

Γ.    ΣYΜ ΦΩΩ ΝΙΑ-ΠΛΑΙ ΣΙO

1. Y στε ρα α πο την έ ναρ ξη ε φαρ µο γής της η λε κτρο νι κής τε χνο λο γί ας στην πα ρα -
γω γή της ύ λης (στοι χει ο θε σία και σε λι δο ποί η ση των η µε ρη σί ων ε φη µε ρί δων
Α θη νών), οι δύο συµ βαλ λό µε νες ε νώ σεις κα τέ λη ξαν στην συ νο µο λό γη ση και 
υ πο γρα φή αυ τής της συµ φω νί ας πλαι σί ου, η ο ποί α θα α πο τε λεί α να πό σπα στο
µέ ρος της οι κεί ας συλ λο γι κής συµ βά σε ως ερ γα σί ας, που κά θε φο ρά ι σχύ ει 
(ΣΣΕ 15.11.1983).

2. Oι δύο συµ βαλ λό µε νες ε νώ σεις θε ω ρούν αυ το νόη το, ό τι η ει σα γω γή και στην
Ελ λά δα νέ ων τε χνο λο γι κών µε θό δων στην πα ρα γω γή της ύ λης των ε φη µε ρί δων
κα θώς και στην ε κτύ πω σή τους, δεν µπο ρεί να ε µπο δι σθεί α πο τα ο ποι α δή πο τε
α το µι κά συµ φέ ρο ντα, αλ λά και δεν µπο ρεί να α πο τε λέ σει πρό φα ση για να θι γούν
κε κτη µέ να δι και ώ µα τα των ερ γα ζο µέ νων στον τύ πο και πριν απ'ό λα το δι καί ω µα
στην ερ γα σία τους (ΣΣΕ 15.11.1983).

3. Ξε κι νώ ντας α πό την βα σι κή αυ τή αρ χή οι συµ βαλ λό µε νες ε νώ σεις, µε την πα ρού -
σα συµ φω νία πλαί σιο, κα θο ρί ζουν τους βα σι κούς ό ρους οι ο ποί οι θα ι σχύ ουν για
κά θε ε φη µε ρί δα που ε φαρ µό ζει ή θα ε φαρ µό σει την η λε κτρο νι κή τε χνο λο γία
στην πα ρα γω γή της ύ λης (ΣΣΕ 15.11.1983).

4. Η ει σα γω γή της η λε κτρο νι κής τε χνο λο γί ας δεν ε πι τρέ πε ται να δη µι ουρ γεί τε χνο -
λο γι κή α νερ γία στον κλά δο των συ ντα κτών των η µε ρη σί ων ε φη µε ρί δων Α θη νών.
Oι συ ντά κτες που θα υ πη ρε τούν µέ χρι τό τε στις ε φη µε ρί δες και που ο α ριθ µός
τους κα θο ρί ζε ται µε βά ση τα ση µε ρι νά δε δο µέ να δεν α πο µα κρύ νο νται α πο την
ερ γα σία τους λό γω τε χνο λο γί ας. Το δι καί ω µα του ερ γο δό τη να κα ταγ γεί λει την
σύµ βα ση ερ γα σί ας του συ ντά κτη για ο ποι ο δή πο τε άλ λο λό γο, δε θί γε ται 
(ΣΣΕ 15.11.1983).

5. Η ει σα γω γή της νέ ας τε χνο λο γί ας δεν θα έ χει σαν α πο τέ λε σµα την µε τα βο λή της
φύ σε ως και του δη µι ουρ γι κού χα ρα κτή ρα της ερ γα σί ας των συ ντα κτών, η ο ποί α
θα συ νί στα ται, ό πως και σή µε ρα στη συλ λο γή και την ε πε ξερ γα σία της ύ λης των
ε φη µε ρί δων και την δι α µόρ φω σή της στην ε πι θυ µη τή µορ φή (σε λι δο ποί η ση) 
(ΣΣΕ 15.11.1983).

6. Η έ γκαι ρη συ νεν νόη ση κά θε συ γκε κρι µέ νης ε φη µε ρί δας, που πρό κει ται να ει σα -
γά γει την η λε κτρο νι κή τε χνο λο γία, µε το συ ντα κτι κό της προ σω πι κό και η έ γκαι -
ρη ε νη µέ ρω σή του σχε τι κά µε το συ γκε κρι µέ νο εί δος τε χνο λο γί ας (µη χα νή µα τα,
µέ θο δοι κλπ) α πο τε λεί α πα ραί τη τη προ ϋ πό θε ση και ό ρο για την ε φαρ µο γή στην
πρά ξη της νέ ας τε χνο λο γί ας ε φό σον α φο ρά τους συ ντά κτες (ΣΣΕ 15.11.1983).

7. Συµ φω νεί ται ό τι οι συ ντά κτες οι ο ποί οι θα α πα σχο λού νται σε κά θε ε φη µε ρί δα
στα νέα µη χα νή µα τα κα τά το χρό νο της ε φαρ µο γής της νέ ας τε χνο λο γί ας, θα
πρέ πει α πα ραί τη τα να εκ παι δευ θούν στην χρη σι µο ποιή ση των νέ ων τε χνο λο γι -
κών µε θό δων και µη χα νη µά των, έ τσι ώ στε να µπο ρούν να α πα σχο λη θούν α πο δο -
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τι κά. Η εκ παί δευ ση αυ τή θα πρέ πει να γί νει στην Ελ λά δα ή το ε ξω τε ρι κό µε έ ξο -
δα της ε φη µε ρί δας στην ο ποί α α πα σχο λεί ται ο συ ντά κτης (ΣΣΕ 15.11.1983).

8. Κα τά το διά στη µα της εκ παι δεύ σε ώς του ο συ ντά κτης θα παίρ νει τις τα κτι κές του
α πο δο χές και η εκ παί δευ σή του δεν θα πα ρα τεί νε ται πέ ρα α πό τον µή να. Στις κα -
τά τα α νω τέ ρω τα κτι κές α πο δο χές δεν πε ρι λαµ βά νο νται τα ε πι δό µα τα νυ χτε ρι -
νής ερ γα σί ας, των Κυ ρι α κών, ε κτός αν υ πάρ χει πραγ µα τι κή πα ρο χή ερ γα σί ας 
κα τά την νύ χτα ή τις Κυ ρι α κές (ΣΣΕ 15.11.1983).

9. Oι συν θή κες, γε νι κά, ερ γα σί ας του συ ντα κτι κού προ σω πι κού των ε φη µε ρί δων
δεν θα πρέ πει να ε πι δει νω θούν α πό την ει σα γω γή της νέ ας τε χνο λο γί ας. Oι ε φη -
µε ρί δες, α ντί θε τα, θα πρέ πει να κα τα βάλ λουν φρο ντί δες για την συ νε χή βελ τί ω -
σή τους (ΣΣΕ 15.11.1983).

10.Η α νω τέ ρω συµ φω νία θα ερ µη νεύ ε ται και θα ε φαρ µό ζε ται, σύµ φω να µε τις 
αρ χές της κα λής πί στε ως και των χρη στών η θών (ΣΣΕ 15.11.1983).
Αρ θρα 1-11, Συµ φω νί ας πλαι σί ου Α πόφ. 21340/82 Yπ.Εργ. α πό 30.11.1982 ΣΣΕ.

Δ∆.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ
Στις δι α τά ξεις της ρύθ µι σης αυ τής υ πά γο νται οι συ ντά κτες-µέ λη της Ε ΣΗ ΕΑ.

Ε.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY

1. Τα κα τώ τατα ό ρια των βα σι κών µη νιαί ων µι σθών των συ ντα κτών - µε λών της
Ε ΣΗ ΕΑ που α πα σχο λού νται σε ε φη µε ρί δες - µέ λη της ΕΙ Η ΕΑ καθορίζονται ως
ε ξής:
α) Από 1.1.2008

Χρόνια απασχολήσεως Εσωτερικοί Εξωτερικοί
Κατά τον 1ο και 2ο χρόνο 1.062 956

3ο και 4ο 1.290 1.034
5ο και 6ο 1.373 1.128
7ο και 8ο 1.479 1.215

9ο και 10ο 1.564 1.285
11ο και 12ο 1.670 1.368
13ο και 14ο 1.776 1.450
15ο και 16ο 1.873 1.536
17ο και 18ο 1.980 1.622
19ο και 20ο 2.109 1.713
21ο και 22ο 2.214 1.800
23ο και 24ο 2.353 1.911
25ο και 26ο 2.492 2.027
27ο και 28ο 2.635 2.143
29ο και 30ο 2.770 2.255
31ο και 32ο 2.870 2.339
33ο και 34ο 3.005 2.452
35ο και 36ο 3.140 2.565
37ο και 38ο 3.273 2.673
39ο και 40ο 3.409 2.786
41ο και άνω 3.509 2.872
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β) Από 1.1.2009

Εάν το ποσοστό αύξησης του µέσου Γενικού Δ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος κατά το 2008 προσαυξηµένο κατά
2,2 ποσοστιαίες µονάδες υπερβεί το 6,5%, το ποσό που θα προκύπτει από την
εφαρµογή της πέραν του 6,5% διαφοράς επί των βασικών µισθών των
αντίστοιχων βαθµίδων της µισθολογικής κλίµακας του 2008 προσαυξάνει από
1.1.2009 τους βασικούς µισθούς της κλίµακας του 2009, µε στρογγυλοποίηση
στη µονάδα (ΣΣΕ 15.7.2008).

2. Για την εξεύρεση της µισθολογικής βαθµίδας όπου ανήκει ο συντάκτης στην
παραπάνω µισθολογική κλίµακα, συνυπολογίζεται 
α. Σταδιακά και κατά (2) χρόνια κάθε χρόνο, αρχίζοντας από το 2006, και η

πραγµατική προϋπηρεσία του ως συντάκτη στις εξής περιπτώσεις:
1. Σε ένθετα ηµερησίων εφηµερίδων αλλά µόνο για την εφηµερίδα στην οποία

εντίθενται. Η απολειστική απασχόληση σε ένθετο ηµερήσιας εφηµερίδας δε
λαµβάνετια υπόψη για την εξεύρεση  της βαθµίδας της µισθολογικής
κλίµακας του συντάκτη σε άλλη εφηµερίδα εκτός από την εφηµερίδα στην
οποία το ένθετο ενετίθετο.

2. Σε αθλητικά ή γυναικεία περιοδικά αλλά µόνο εφ’ όσον ο συντάκτης
απασχολείται σε εφηµερίδα µε θέµατα ταυτόσηµα µε τα των ανωτέρω
περιοδικών.

Στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις η προϋπηρεσία υπολογίζεται εφ’ όσον δε

Χρόνια απασχολήσεως Εσωτερικοί Εξωτερικοί
Κατά τον 1ο και 2ο χρόνο 1.131 1.018

3ο και 4ο 1.373 1.102
5ο και 6ο 1.462 1.201
7ο και 8ο 1.575 1.294

9ο και 10ο 1.665 1.368
11ο και 12ο 1.778 1.457
13ο και 14ο 1.891 1.544
15ο και 16ο 1.995 1.636
17ο και 18ο 2.109 1.727
19ο και 20ο 2.246 1.824
21ο και 22ο 2.358 1.917
23ο και 24ο 2.506 2.035
25ο και 26ο 2.654 2.159
27ο και 28ο 2.806 2.283
29ο και 30ο 2.950 2.401
31ο και 32ο 3.056 2.491
33ο και 34ο 3.200 2.611
35ο και 36ο 3.344 2.732
37ο και 38ο 3.485 2.846
39ο και 40ο 3.631 2.967
41ο και άνω 3.737 3.059
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διανύθηκε παράλληλα µε άλλη που ήδη λαµβάνεται υπόψη και εφ’ όσον
καταβλήθκαν εισφορές στο ΤΑΙΣΥΤ. Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται µε βάση
βεβαίωση της επιχείρησης της εφηµερίδας ή του περιοδικού που εργαζόταν,
από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του συντάκτη και τα θέµατα της
απασχόλησής του, καθώς και βεβαίωση ασφάλισης του ΤΣΠΕΑΘ και του ΤΑΙΣΥΤ
για το αντίστοιχο διάστηµα της προϋπηρεσίας που ζητείται να αναγνωρισθεί.
β. Ο χρόνος κύησης και λοχείας, εάν και εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό

διάστηµα υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση.
γ. Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται µόνο για τον εργοδότη στον

οποίο ο συντάκτης εργάζεται και κατά τη διάρκεια της εργασίας του
στρατεύθηκε.

δ. Η προϋπηρεσία στην αλλοδαπή ως συντάκτης εφόσον ο χρόνος εργασίας και
ανεξάρτητα από το είδος της σύµβασης, καλύπτεται  µε ασφάλιση από
Ελληνικό Οργανισµό κύριας ασφάλισης. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας
αυτής δεν επηρεάζει το είδος της σχέσεως που συνέδεε τον συντάκτη µε το
µέσο ενηµέρωσης όταν εργαζόταν στην αλλοδαπή. (Σχέση ή σύµβαση
ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου δεν µετατρέπεται σε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας από την αναγνώριση αυτή) (ΣΣΕ 7.3.2006).

Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται µε βάση, αθροιστικά, βεβαίωση του αντίστοιχου
Νοµικού Προσώπου ή ΟΤΑ, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του συντάκτη,
καθώς και βεβαίωση ασφάλισης του ΤΣΠΕΑΘ ή του ΤΑΙΣΥΤ ή του ΙΚΑ για το
αντίστοιχο διάστηµα της προϋπηρεσίας που ζητείται να αναγνωρισθεί. 
Η ρύθµιση αυτή όσον αφορά την ασφάλιση στο ΤΑΙΣΥΤ ή το ΙΚΑ ισχύει
προκειµένου και για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στους Ραδιοτηλεοπτικούς
σταθµούς που έχει συµφωνηθεέι µε το άρθρο 2 της ΣΣΕ της 26.10. 
(ΣΣΕ 29.7.2004).
Για τους ήδη εργαζοµένους συντάκτες η προϋπηρεσία λαµβάνεται υπ’ όψη από
1.1.2004 εφ’ όσον η σχετική αίτηση και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις υποβληθούν
στην εφηµερίδα που εργάζεται ο συντάκτης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 2
µηνών από την υπογραφή αυτής της ρύθµισης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, από
την υποβολή της αιτήσεως και των αντίστοιχων βεβαιώσεων (ΣΣΕ 29.7.2004).
Η προϋπηρεσια αναγνωρίζεται µε βάση βεβαίωση της επιχείρησης της
εφηµερίδας ή του περιοδικού που εργαζόταν, από την οποία να προκύπτει η
ιδιότητα του συντάκτη, καθώς και βεβαίωση ασφάλισης του ΤΣΠΕΑΘ και του
ΤΑΙΣΥΤ για το αντίστοιχο διάστηµα της προϋπηρεσίας που ζητείται να
αναγνωρισθεί (ΣΣΕ 14.5.2003).

3. Η απασχόληση στα ένθετα αµείβεται ξεχωριστά. Το ύψος και ο τρόπος
υπολογισµού της αµοιβής, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής της για όσο
διάστηµα κυκλοφορεί το ένθετο θα καθορισθούν από κοινή επιτροπή των φύο
Ενώσεων εντός 2 µηνών από την υπογραφή της ρύθµισης αυτής. Η διακοπή της
εργασίας του συντάκτη στο ένθετο δεν αποτελεί καταγγελία εκ µέρους του
εργοδότου του συνόλου της συµβάσεως εργασίας του συντάκτη. Οφείλεται
όµως στην περίπτωση αυτή οιονοί αποζηµίωση του συντάκτη η οποία
υπολογίζεται µε βάση την αµοιβή για την εργασία του στο ένθετο και το χρόνο
εργασίας του σ’  αυτό κατά την κλίµακα του Ν.2110/20 (ΣΣΕ 14.5.2003).
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Οι εφηµερίδες και οι συντάκτες τόσο στις µεταξύ τους σχέσεις όσο και κατά την
άσκηση του δηµοσιογραφικού λειτουργήµατος θα πρέπει να τηρούν τους
κανόνες της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, όπως έχουν διαµορφωθεί από την
µακροχρόνια δηµοσιογραφική πρακτική (ΣΣΕ 15.11.1983).
Η σύµβαση θα πρέπει να συνάπτεται γραπτώς. Ο γραπτός τύπος είναι
αποδεικτικός και όχι συστατικός και δεν αποκλείει τη χρήση άλλων αποδεικτικών
ή ανταποδεικτικών µέσων (ΣΣΕ 15.11.1983).
Στη σύµβαση εργασίας του συντάκτη πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται η
ηµεροµηνία προσλήψεως και οι πάσης φύσεως αποδοχές του και να γίνεται
µνεία ότι η εφηµερίδα αναλαµβάνει την υποχρέωση εφαρµογής των Συλλογικών
Συµβάσεων Εργασίας και των Ιδιωτικών Συµφωνιών που συνάπτονται ανάµεσα
στις δύο συµβαλλόµενες Ενώσεις, προκειµένου στην τελευταία περίπτωση για
µέλη της ΕΣΗΕΑ (ΣΣΕ 15.11.1983).
Ο συντάκτης δικαιούται για σοβαρούς λόγους να αρνηθεί την εκτέλεση
δηµοσιογραφικής αποστολής σε ζώνες πολεµικών επιχειρήσεων ή εµφύλιου
πολέµου, περιοχές δοκιµαζόµενες από θεοµηνίες, ή περιοχές που ενδηµούν οι
επιδηµίες.
Σε περίπτωση που ο συντάκτης λόγω της συµµετοχής του σε αποστολή σε µία
από τις παραπάνω περιοχές του άρθρου 15 έχασε τη ζωή του ή κατέστη ολικά
ανίκανος για εργασία, η εφηµερίδα είναι υποχρεωµένη να του καταβάλει, µε
βάση τις τακτικές µηνιαίες αποδοχές του κατά το χρόνο επελεύσεως του
περιστατικού αποζηµίωση ίση µε: 
α. Αποδοχές τριών (3) χρόνων, εάν λόγω τούτου κατέστη ολικά ανίκανος για

εργασία ανεξάρτητα από την οικογενειακή του κατάσταση ή απεβίωσε και
άφησε παιδιά που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. β’ της
ρύθµισης αυτής ή προστατευόµενους γονείς. Η αποζηµίωση αυτή µειώνεται
ανάλογα, σε περίπτωση που οι ανωτέρω (παιδιά και γονείς) πάψουν να έχουν
τις προϋποθέσεις αυτές.

β. Αποδοχές ενός (1) χρόνου εάν λόγω τούτου (του περιστατικού) απεβίωσε και
άφησε σύζυγο. Η αποζηµίωση µειώνεται ανάλογα σε περίπτωση διακοπής της
χηρείας.

Σε περίπτωση που ο συντάκτης λόγω της συµµετοχής του σε αποστολή σε µία
από τις παραπάνω περιοχές του άρθρου 15, κατέστη µερικά ανίκανος για
εργασία δικαιούται σαν αποζηµίωση τις τακτικές µηνιαίες αποδοχές του, όπως
ανωτέρω προσδιορίζονται, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητά του για
εργασία, χωρίς να υπερβαίνει: 
- Τον 1 µήνα για συντάκτες µε υπηρεσία στην ίδια εφηµερίδα µέχρι 4 χρόνια.
- Τους 3 µήνες για συντάκτες µε υπηρεσία στην ίδια εφηµερίδα από 4 έως 10

χρόνια.
- Τους 4 µήνες για συντάκτες µε υπηρεσία στην ίδια εφηµερίδα από 10 έως 15

χρόνια.
- Τους 12 µήνες για συντάκτες µε υπηρεσία στην ίδια εφηµερίδα πέραν 15

χρόνων.
Η ανωτέρω ανικανότητα για εργασία θα διαπιστώνεται από τον αρχίατρο του
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ΕΔ∆ΟΕΑΠ και από έναν ιατρό που θα ορίζεται από την ΕΙΗΕΑ ή από την
εφηµερίδα στην οποία απασχολείται ο συντάκτης.
Η αποζηµίωση των προηγούµενων άρθρων θα καταβάλλεται σε ισόποσες
µηνιαίες δόσεις, ισάριθµες µε τους µήνες αποζηµιώσεως και είναι άσχετη προς
κάθε άλλη συναφή υποχρέωση της εφηµερίδας απέναντι στο συντάκτη ή τους
κληρονόµους του, δε συµψηφίζεται δε µε τα ποσά τα οποία αυτός ή οι
κληρονόµοι του θα πάρουν συνεπεία υποχρεωτικής από το νόµο ασφαλίσεώς
του.
Η εφηµερίδα απαλλάσσεται των ανωτέρω υποχρεώσεων της εφόσον ασφαλίσει
το συντάκτη σε ασφαλιστική εταιρεία της εκλογής της και για ποσό ίσο µε την
προβλεπόµενη αποζηµίωση (ΣΣΕ 15.11.1983).

ΣΤ.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

Oι πα ρα πά νω βα σι κοί µι σθοί προ σαυ ξά νο νται µε τα ε ξής ε πι δό µα τα:
1. Ε πί δο µα γά µου, που α νέρ χε ται σε 10% και κα τα βάλ λε ται α νε ξάρ τη τα α πό το άν

ο άλ λος σύ ζυ γος ερ γά ζε ται ή συ ντα ξι ο δο τεί ται (ΣΣΕ 26.10.1989).
Το επίδοµα γάµου 10% που προβλέπεται στη ΣΣΕ της 26.10.1989 (άρθρο 4α)
δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς καθώς και οι ευρισκόµενοι σε κατάσταση
χηρείας ή διαζευγµένοι (ΣΣΕ 10.4.2002).

2. Ε πί δο µα παι διών, ε φό σον αυ τά ει ναι ά γα µα, που α νέρ χε ται σε 5% για κά θε παι -
δί, α νε ξάρ τη τα α πο τον α ριθ µό τους και µέ χρις ό του συ µπλη ρώ σουν τα µεν άρ -
ρε να το 18ον έ τος της η λι κί ας τους, τα δε θή λεα το 20ό έ τος. Αν σπου δά ζουν η
ε πι δό τη ση πα ρα τεί νε ται µέ χρις ό του συ µπλη ρώ σουν το 25ο έ τος της η λι κί ας
τους α νε ξάρ τη τα α πό το φύ λο τους.
Προ κει µέ νου για α νά πη ρο παι δί που δεν έ χει την ι κα νό τη τα να ερ γα σθεί, η ε πι -
δό τη ση πα ρα τεί νε ται ά σχε τα α πό την η λι κία του. Η α νι κα νό τη τα για ερ γα σία  
λό γω της α να πη ρί ας αυ τής δι α πι στώ νε ται α πο τον αρ χί α τρο του Ε Δ∆O Ε ΑΠ και 
α πο έ ναν ι α τρό που ο ρί ζει η ε φη µε ρί δα στην ο ποί α ερ γά ζε ται ο γο νεύς ή η 
ΕΙ Η ΕΑ. Σε πε ρί πτω ση δι α φω νί ας των ι α τρών αυ τών, α πο φαί νε ται ο ρι στι κά ο 
κα θη γη τής του Πα νε πι στη µί ου Α θη νών στην αρ µο διό τη τα του ο ποί ου υ πά γε ται η
α να πη ρία του παι διού (ΣΣΕ 26.10.1989).

3. Ε πί δο µα θέ σε ως που α νέρ χε ται σε 20% για τους δι ευ θυ ντές και αρ χι συ ντά κτες
και σε 10% για τους αρ θρο γρά φους, σχο λι α στές και τους συ ντά κτες ύ λης 
(ΣΣΕ 26.10.1989).

4. Ε πί δο µα 5% για τους συ ντά κτες που α πα σχο λού νται α πο κλει στι κά στις η λε κτρο -
νι κές ο θό νες σε λι δο ποιή σε ως των ε φη µε ρί δων (ΣΣΕ 26.10.1989).

5. Ε πί δο µα πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας που α νέρ χε ται σε 5% για κά θε 3ε τία συ νε χούς
πα ρα µο νής στον ί διο ερ γο δό τη και µέ χρι δύο τριετίες συ µπλη ρωµένες και 5%
για την επόµενη µετά τις δύο 3ε τί ες πενταετία.
Το ε πί δο µα που α να λο γεί στην πρώ τη και δεύ τε ρη 3ε τία για ό σους συ ντά κτες
έ χουν συ µπλη ρώ σει τρία ή έξι χρό νια α ντί στοι χα συ νε χούς πα ρα µο νής στον ί διο
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ερ γο δό τη, συµ φω νεί ται ό τι κατ' α ντί θε ση προς τα λοι πά ε πι δό µα τα δεν συµ ψη -
φί ζε ται προς τις κα τα βαλ λό µε νες α πο δο χές, έ στω και αν αυ τές υ περ κα λύ πτουν
τις νό µι µες ό πως κα θο ρί ζο νται α πό την πα ρού σα (ΣΣΕ 29.7.2004).

Ζ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Άδεια λόγω υποτροφίας
Ο συντάκτης που έλαβε υποτροφία από το κράτος ή άλλον Οργανισµό ή Ίδρυµα,
δικαιούται να απουσιάζει από την εργασία του, άνευ αποδοχών, υπό την
προϋπόθεση ότι η απουσία του δεν υπερβαίνει το έτος, και η εφηµερίδα
ειδοποιήθηκε εγγράφως τρεις µήνες πριν την έναρξη ττης απουσίας, άλλως και
σε κάθε περίπτωση εντός 15 ηµερών από την έγκριση της υποτροφίας, αλλά υπό
τον όρο ότι θα περατώσει επιτυχώς τις σπουδές για τις οποίες έλαβε την
υποτροφία. Μετά το πέρας του χρόνου της υποτροφίας ο συντάκτης δεν
µπορείνα καταγγείλει τη σύµβαση εργασίας πριν από την παρέλευση χρόνου
ίσου µε το χρόνο απουσίας του λόγω υποτροφίας (ΣΣΕ 7.3.2006).

2. Oι ε ορ τές των Θε ο φα νεί ων, της 25ης Μαρ τί ου, του Α γί ου Πνεύ µα τος, της 28ης
O κτω βρί ου και της 26ης Δ∆ε κεµ βρί ου εί ναι εφ' ε ξής υ πο χρε ω τι κές αρ γί ες για
τους συ ντά κτες τους α πα σχο λου µέ νους στις Ε φη µε ρί δες.
Στην περίπτωση κατά την οποία η αργία των Θεοφανείων, της 25ης Μαρτίου, 1ης
Μαίου, 15ης Αυγούστου και 28ης Οκτωβρίου συµπίπτουν µε ηµέρα Σάββατο ή
Κυριακή, µετατίθενται για την αµέσως προηγούµενη ή επόµενη ηµέρα 
(ΣΣΕ 29.7.2004).

3. Ε κτός α πο τις άλ λες η µέ ρες υ πο χρε ω τι κής αρ γί ας, που έ χουν κα θι ε ρω θεί για
τους συ ντά κτες, κα θι ε ρώ νο νται ως η µέ ρες υ πο χρε ω τι κής αρ γί ας γι αυ τούς, η
Κα θα ρά Δ∆ευ τέ ρα, και η 2α η µέ ρα του Πά σχα. Α ντί της αρ γί ας της Με γά λης 
Πα ρα σκευ ής κα θι ε ρώ νε ται ως αρ γία το Με γά λο Σάβ βα το (ΣΣΕ 26.10.1989).

4. Η προσαύξηση νυκτερινής εργασίας των εσωτερικών συντακτών για κάθε ώρα
απασχόλησης µετά τη 12 µ.µ. και µέχρι τις 6 π.µ., αυξάνεται από 25% σε 50% επί
του νοµίµου ωροµισθίου τους (ΣΣΕ 10.4.2002).

5. Η ερ γα σία των συ ντα κτών των πρω ϊ νών και α πο γευ µα τι νών Ε φη µε ρί δων θα πε -
ρα τού ται την 12ην µε σο νύ κτι ον ώ ρα, στις δε α πο γευ µα τι νές θα αρ χί ζει την 
4ην π.µ., θα υ πάρ χει ό µως ε πτά ω ρη υ πο χρε ω τι κή δι α κο πή της ερ γα σί ας του 
ι δί ου αυ τού συ ντά κτη α πό το τέ λος της προ του µε σο νυ κτί ου ερ γα σί ας του.
Αν  ο συντάκτης εργασθεί κατά ηµέρα Σάββατο δικαιούται 1/25 του
καταβαλλόµενου µηνιαίου µισθού του προσαυξηµένο κατά 20% και προσαύξηση
25% επ’ αυτού (του προσαυξηµένου 1/25). Εάν λάβει αναπληρωµατική ηµέρα
αναπαύσεως δικαιούται µόνο την προσαύξηση 25% επί του προσαυξηµένου
κατά 20% 1/25 του µηνιαίου µισθού του. Η προσαύξηση αυτή (25%) δε
συµψηφίζεται προς ανώτερες των νοµίµων καταβαλλόµενες αποδοχές (ΣΣΕ
15.7.2008).

6. Από τους συντάκτες που απασχολούνται σε εφηµερίδες ποσοστό ο γδό ντα τοις
ε κα τό (80%) πρέ πει να εί ναι µέ λη της Ε ΣΗ ΕΑ (ΣΣΕ 10.4.2002).
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7. Ένθετα
Το ύψος της ιδιαίτερης αµοιβής για εργασία στα ένθετα συντάκτη ο οποίος
απασχολείαι κυρίως στη σύνταξη της εφηµερίδας καθορίζεται κατόπιν
συµφωνίας µε τον εργοδότη. Η αµοιβή αυτή πρέπει να είναι ανάλογη της
σχέσεως της εργασίας στο ένθετο µε την εργασία στην εφηµερίδα 
(ΣΣΕ 7.3.2006).

8. Για την ε ξεύ ρε ση της µι σθο λο γι κής βαθ µί δας ό που α νή κει ο συ ντά κτης στην πα -
ρα πά νω µι σθο λο γι κή κλί µα κα, συ νυ πο λο γί ζε ται ε κτός α πο την υ πη ρε σία και
πρου πη ρε σία του, σύµ φω να  µε τις ι σχύ ου σες δι α τά ξεις και το χρο νι κό διά στη -
µα α πο 21.4.1967 µέ χρι 23.7.1974 κα τα το ο ποί ο ή ταν ά νερ γος, ε φό σον έ χει 
α να γνω ρι σθεί α πο τον αρ µό διο α σφα λι στι κό ορ γα νι σµό ως χρό νος α σφα λί σε ως
και ο συ ντά κτης εί χε α πα σχο λη θεί πρίν α πο την 21.4.1967 σε ε φη µε ρί δες-µέ λη
της ΕΙ Η ΕΑ ε πί δύο χρό νια του λά χι στον.
Ε πί σης συ νυ πο λο γί ζε ται και η µέ χρι σή µε ρα δι α νυ θεί σα προ ϋ πη ρε σία του στους
Ρα δι ο τη λε ο πτι κούς Σταθ µούς, ε φό σον κα τα την διάρ κειά της εί χε α πα σχο λη θεί
κα τα κύ ριο λό γο σε κα θα ρά δη µο σι ο γρα φι κά κα θή κο ντα, δη λα δή µε την συ γκέ -
ντρω ση και δι α µόρ φω ση της δη µο σι ο γρα φι κής ύ λης και η προ ϋ πη ρε σία του 
αυ τή έ χει α να γνω ρι σθεί α πό το ΤΣΠΕ ΑΘ. Δ∆εν συ νυ πο λο γί ζε ται η τυ χόν προ ϋ πη -
ρε σία του ως εκ φω νη τή του Ρα δι ο φώ νου ή πα ρου σι α στή της Τη λε ο ρά σε ως 
(ΣΣΕ 26.10.1989).

9. Oι προ σλαµ βα νό µε νοι για πρώ τη φο ρά σε ε φη µε ρί δα ως συ ντά κτες, ε φό σον δεν
έ χουν προ ϋ πη ρε σία, θα παίρ νουν ως συµ βο λι κό µι σθό µα θη τεί ας το µι σό 1/2 του
βα σι κού µι σθού του πρώ του κλι µα κί ου ε σω τε ρι κού συ ντά κτη της συµ βά σε ως αυ -
τής και θα α σφα λί ζο νται στο ΤΣΠΕ ΑΘ α µέ σως µό λις προ σλη φθούν. O χρό νος
µα θη τεί ας δεν µπο ρεί σε καµ µία πε ρί πτω ση να ξε περ νά τους τρείς µή νες, ύ στε -
ρα α πο την πά ρο δο των ο ποί ων θα πρέ πει να ε ντάσ σο νται πλέ ον στην πα ρα πά -
νω µι σθο λο γι κή κλί µα κα (ΣΣΕ 26.10.1989).

10.Oι συ ντά κτες δι και ού νται ά δει α γά µου µε πλή ρεις α πο δο χές 15 αλ λε παλ λή λων
ερ γα σί µων η µε ρών. Στις γυ ναί κες που α που σιά ζουν α πο την ερ γα σία τους λό γω
το κε τού, θα κα τα βάλ λο νται οι α πο δο χές ε νός 15νθη µέ ρου, ε πι πλέ ον α πο ε κεί -
νες που προ βλέ πει ο νό µος (ΣΣΕ 26.10.1989).

11.Oι συ ντά κτες που α πο στέλ λο νται ε κτός έ δρας δι και ού νται ε κτός α πο τα έ ξο δά
τους και α πο ζη µί ω ση, που υ πο λο γί ζε ται α πο 1/25 του µη νιαί ου µι σθού τους για
κά θε δι α νυ κτέ ρευ ση ε κτός έ δρας (ΣΣΕ 26.10.1989).

12.Συ ντά κτης που τυ χόν α να πλη ρώ νει άλ λον συ ντά κτη κα τά την κα νο νι κή ε τή σια
ά δειά του, δι και ού ται να λά βει πρό σθε τη α µοι βή, α νά λο γη µε τις η µέ ρες α να πλη -
ρώ σε ως, µε την ε πι φύ λα ξη του ό ρου 4ετής α πο 16.11.1990 ι δι ω τι κής συµ φω νί ας
µε τα ξύ ΕΙ Η ΕΑ και Ε ΣΗ ΕΑ. Η α µοι βή αυ τή υ πο λο γί ζε ται µε βά ση τις α πο δο χές του
α να πλη ρού ντος, ό πως κα θο ρί ζο νται α πο την πα ρού σα (βα σι κός µι σθός και ε πι -
δό µα τα) (ΣΣΕ 16.11.1990).

13.Η σύµ βα ση που συν δέ ει το συ ντά κτη µε την ε φη µε ρί δα θα ε ξα κο λου θή σει να 
εί ναι η σύµ βα ση ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας α ο ρί στου χρό νου, ό πως σή µε ρα. Άλ λου
εί δους συµ βά σεις, ό πως σύµ βα ση ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας ο ρι σµέ νου χρό νου,
σύµ βα ση έρ γου, πε ρι ο ρι σµέ νης α πα σχό λη σης κλπ, θα συ νά πτο νται µό νον στις
πε ρι πτώ σεις ε κεί νες που αυ τό δι και ο λο γεί ται πλή ρως α πό τα πραγ µα τι κά πε ρι -

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

ΣY
Ν

ΤΑ
 Κ

ΤΩΩ
Ν

 Ε
.Σ

.Η
.Ε

.Α
 

10



στα τι κά και τη φύ ση της συ γκε κρι µέ νης α πα σχό λη σης (ΣΣΕ 16.12.1997).
14.Παράλληλα µε την εφαρµογή της συλλογικής αυτής σύµβασης εργασίας, οι

εφηµερίδες υποχρεούνται να εφαρµόζουν όλες τις διατάξεις τις ισχύουσας
νοµοθεσίας που αναφέρονται στους όρους αµοιβής και εργασίας των
εργαζοµένων καθώς και στους όρους υγιεινής και ασφάλειας τους και γενικά
κάθε προστατευτικής γι’  αυτούς διάταξης (ΣΣΕ 14.5.2003).

15.Oι εφηµερίδες υποχρεούνται να εφαρµόζουν για τους εργαζόµενους στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα άλλα µέσα νέας τεχνολογίας, όλες τις
σχετικές µε αυτούς διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (ΣΣΕ 10.4.2002).

16.Η α πα σχό λη ση στα µη χα νή µα τα νέ ας τε χνο λο γί ας δεν εί ναι υ πο χρε ω τι κή για τις
γυ ναί κες κα τά τη διάρ κει α της ε γκυ µο σύ νης τους, για ό σους έ χουν πρό βλη µα
ό ρα σης και γε νι κά εφ’ ό σον α πό την α πα σχό λη ση αυ τή δη µι ουρ γεί ται ο ποι ο δή -
πο τε πρό βλη µα υ γεί ας για τους ερ γα ζό µε νους, το ο ποί ο θα δι α πι στώ νε ται α πό
τον αρ χί α τρο του Ε Δ∆O Ε ΑΠ και έ να γι α τρό της ε φη µε ρί δας της ΕΙ Η ΕΑ και σε πε -
ρί πτω ση δι α φω νί ας, α πό τον Κα θη γη τή Πα νε πι στη µί ου Α θη νών στην έ δρα του
ο ποί ου υ πά γε ται η α σθέ νει α (ΣΣΕ 16.12.1997).

17.O συντάκτης ο οποίος συµπλήρωσε τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόµος
για να πάρει πλήρη σύνταξη γήρατος, εάν αποχωρήσει από την εργασία του ή
καταγγελθεί από τον εργοδότη του η σύµβαση εργασίας του δικαιούται, πέραν
της νοµίµου αποζηµίωσεως, πρόσθετη αποζηµίωση η οποία είναι ίση µε το 30%
της αποζηµίωσης του Ν. 2112/20. Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται µετά την
καταβολή της νοµίµου αποζηµιώσεως, σε µηνιαίες δόσεις, ισόποσες µε τις
µηνιαίες καταβαλλόµενες αποδοχές του κατά τον τελευταίο πριν την αποχώρησή
του ή την καταγγελία της συµβάσεως εργασίας του µήνα (ΣΣΕ 29.7.2004).
Η περίοδος ασθενείας του συντάκτη λαµβάνεται υπόψιν στον υπολογισµό των
µηνών αποζηµίωσης του συντάκτη λόγω καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας
του εκ µέρους του εργοδότη (ΣΣΕ 15.7.2008).

18.Σε πε ρί πτω ση θα νά του του συ ντά κτη, πριν αυ τός συ µπλη ρώ σει τις προ�πο θέ -
σεις για τη λή ψη πλή ρους σύ ντα ξης γή ρα τος, ο ε πι ζών σύ ζυ γος και τα α νή λι κα
παι διά του δι και ού νται να λά βουν α πό την ε φη µε ρί δα που ερ γα ζό ταν το 60% της
α πο ζη µί ω σης του Ν.2112/1920. Η αποζηµίωση αυτή θα καταβάλλεται αµέσως
κατά το τµήµα της που ισούται µε το 6πλάσιο του µισθού αποζηµιώσεώς του,
µειωµένου στο 60%. Το τυχόν υπόλοιπο θα καταβάλλεται σε ισόποσες µηνιαίες
δόσεις ίσης κάθε µιας µε το 60% του µισθού αποζηµίωσεως (ΣΣΕ 29.7.2004).

19.Το ό νο µα του συ ντά κτη ύ λης-δι α µορ φω τή σε λί δας που ο ρί ζε ται α πό το Δ∆ι ευ θυ -
ντή εκ δό σε ως της ε φη µε ρί δας δη µο σι εύ ε ται στη σε λί δα που τον α φο ρά ε φό σον
ο συ ντά κτης το ε πι θυ µεί (ΣΣΕ 16.12.1997).

20.Η εργασία των εσωτερικών συντακτών κατά κανόνα θα πρέπει να δηµοσιεύεται
επώνυµα. Δ∆εν επιτρέπονται αλλαγές στα επώνυµα κείµενα των εσωτερικών ή
εξωτερικών συντακτών χωρίς τη συγκατάθεσή τους (ΣΣΕ 10.4.2002).

21.Η τυχόν αλλαγή ιδιοκτησίας της εφηµερίδας δεν έχει συνέπεια στα εργασιακά
δικαιώµατα του δηµοσιογράφου, η δε σχέση εργασίας θεωρείται ως µηδέποτε
διακοπείσα (ΣΣΕ 10.4.2002).

22.Η ΕΙΗΕΑ αναλαµβάνει την υποχρέωση να κοινοποιεί στη ΕΣΗΕΑ εφ’  όσον αυτή
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το ζητήσει, τα συµβόλαια µεταβίβασης µετοχών των εταιρειών ιδιοκτητών
εφηµερίδων (ΣΣΕ 26.6.2001).

23.Η άδεια φροντίδας παιδιών
α. Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα (30)

µηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε
να αποχωρούν νωρίτερα. Η διάρκεια της ηµερήσιας απουσίας που δεν µπορεί
να υπερβαίνει το από το νόµο καθοριζόµενο όριο, προσδιορίζεται εκάστοτε
από τη σχέση του συµβατικού χρόνου εβδοµαδιαίας απασχόλησης του
συγκεκριµένου συντάκτη προς το νόµιµο ωράριο εβδοµαδιαίας
απασχόλησης.

β. Εναλλακτικά µε συµφωνία του εργοδότη το ηµερήσιο ωράριο εργασίας των
µητέρων µπορεί να ορίζεται κατά περίπτωση µειωµένο κατά τους πρώτους 12
µήνες έτσι ώστε η συνολική αυτή άδεια απουσίας να µην υπερβαίνει τους 18
µήνες κατ’ ανάλογη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων της ΕΓΣΣΕ της
15.4.2002.

γ. Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της
µητέρας εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι
θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους
των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

δ. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.
Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας
και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και
στις εργασιακές σχέσεις εκτός αν αυτό επιβάλλεται από τις αντικειµενικές
κρινόµενες ανάγκες της επιχειρήσεως και δεν µπορούν να διαρκούν επί
µακρότερο διάστηµα από την άδεια (ΣΣΕ 7.3.2006).
Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών που προβλέπεται από το άρθρο 9
της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ της 9.6.93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήµερα,  ισχυέι από το τέλος αδείας λοχείας και της επανόδου στην εργασία
(ΣΣΕ 29.7.2004).

24.Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόµενους-ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο-η γονέα, που έχουν
την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων
ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε
τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών
ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφ’ άπαξ ή
τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του
γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας
κανονικής άδειας  (ΣΣΕ 29.7.2004).
Η προβλεπόµενη από το άρθρο 5 της από 29/7/2004 σ.σ. εργασίας άδεια για
µονογονεϊκές οικογένειες ισχύει και για τους εν διαστάσει ή διαζευγµένους, οι
οποίοι έχουν τη γονική µέριµνα, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από σχετική
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δικαστική απόφαση (ΣΣΕ 7.3.2006).
25.Η α πα σχό λη ση γυ ναι κών κα τά την διάρ κει α της ε γκυ µο σύ νης τους, κα θώς και

ό σων έ χουν προ βλή µα τα ο ρά σε ως σε τερ µα τι κά η λε κτρο νι κών υ πο λο γι στών δεν
εί ναι υ πο χρε ω τι κή γι’ αυ τούς (ΣΣΕ 26.10.1989).

26.Οι εφηµερίδες υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες οθόνες των
ηλεκτρονικών υπολογιστών παλαιάς τεχνολογίας µε οθόνε κρυστάλλου (TFT) για
την προστασία της υγείας των εργαζοµένων σ’ αυτές συντακτών.
Ειδικά όλες οι οθόνες όπου εργάζονται σελιδοποιοί διορθωτές, ρηράϊτερς,
συντάκτες διεθνούς δελτίου, άτοµα µε προβλήµατα όρασης ή άλλα προβλήµατα
υγείας και εγκυµονούσες θα αντικατασταθούν κατ’ απόλυτη χροονική
προτεραιότητα και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα πουθα ορίσει κοινή
επιτροπή των δύο Ενώσεων (ΣΣΕ 14.5.2003).

27.Τα συµβαλλόµενα µέρη στο πλαίσιο που καθορίζουν ο Ν. 2121/93, οι διεθνείς
συµβάσεις και οι Κοινοτικές Οδηγίες για την προστασία των πνευµατικών
δικαιωµάτων, θα καθορίσουν από κοινού, εντός δύο (2) µηνών από την
υπογραφή της παρούσας, τους όρους και τις προϋποθέσεις αναδηµοσίευσης ή
µετάδοσης των κειµένων η εικόνων του συντάκτη σε κάθε άλλο µέσο εκτός από
της ίδιας της εφηµερίδας δεν αποτελεί άλλο µέσο. Το θέµα των “portal” θα
εξετασθεί από την παραπάνω κοινή επιτροπή (ΣΣΕ 14.5.2003).
Οι συνέπειες εφαρµογής των παραπάνω άρθρων 3 και 29 όπως θα συµφωνηθούν
από την κοινή επιτροπή των συµβαλλοµένων Ενώσεων θα αρχίσουν από 1.1.2003
(ΣΣΕ 14.5.2003). 

28.Οι δύο συµβαλλόµενες Ενώσεις συµφωνούν να µελετήσουν και να βρουν
τρόπους αντιµετώπισης του προβλήµατος της ανεργίας, το οποίο να απασχολεί
τον κλάδο των συντακτών (ΣΣΕ 14.5.2003).

29.Πνευµατική ιδιοκτησία
Η αναπαραγωγή της πνευµατικής δηµιουργίας του συντάκτη, όπως αυτή
ορίζεται στο ν. 2121/93, εκτός από τη διαδικτυακή µορφή της ίδιας εφηµερίδας,
απαγορεύεται χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή (ΣΣΕ 7.3.2006).

30.Δ∆ανεισµός δηµοσιογράφου
Ο δανεισµός δηµοσιογράφου σε τρίτο ή θυγατρική εταιρεία απαγορεύεται κατά
νόµο χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του δηµοσιογράφου (ΣΣΕ 7.3.2006).

31.Απόρρητο-Πηγές
Η τήρηση του επαγγελµατικού απορρήτου και η µη αποκάλυψη των πηγών των
ειδήσεων αποτελεί βασικό καθήκον αλλά και δικαίωµα των εφηµερίδων και των
συντακτών (ΣΣΕ 15.11.1983, ΣΣΕ 7.3.2006).

32.Κα τά τα λοι πά ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις των υπ'α ριθµ.  34/1964
(Ει ρη νο δι κεί ο Α θη νών 106/26.10.64 - Κοιν. Yπ. Ερ γα σί ας  98439/29.10.64) και
14/1966 (ΦΕΚ Β' 245/23.4.66) α πο φά σε ων του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών κα θώς και οι δι α τά -
ξεις των πα ραγρ. 6,7 και 8 της Συλ λο γι κής Συµ βά σε ως Ερ γα σί ας της 20.11.1975,
τα άρ θρα 1 έ ως και 19 της Συλ λο γι κής Συµ βά σε ως Ερ γα σί ας της 6.11.84 τα 
άρ θρα 2,3,4,6,7 και 9 της ΣΣΕ Ερ γα σί ας της 26.10.89, το άρ θρο 2 της ΣΣΕ
16.11.1990, τα άρ θρα 2,3,5 και 6 της ΣΣΕ 16.12.1997, τα άρθρα 3,4,6,8 και 13 της
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ΣΣΕ της 10.4.2002, τα άρθρα 2,3,4,5,9 και 10 της ΣΣΕ 14.5.2003  και τα άρθρα
2,3,5,6,7 και 8 της ΣΣΕ 29.7.2004 οι διατάξεις των άρθρων 2 εώς 8 της ΣΣΕ
7.3.2006 που συµφωνήθηκε µεταξύ των ιδίων συµβαλλοµένων, εφόσον δεν είναι
αντίθετες µε τους όρους αυτής της συλλογικής ρύθµισης (ΣΣΕ 15.7.2008).

Οι δύο Ενώσεις αναλαµβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε µονοµερή
παραβίαση των όρων αυτής της σ.σ. εργασίας και µε µεταξύ τους διαβουλεύσεις να
προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν θα προκύψει 
(ΣΣΕ 15.7. 2008).
Οι συµβαλλόµενες Ενώσεις συγκροτούν κοινή Επιτροπή για τη µελέτη, επεξεργασία
και διαβούλευση µε προοπτική την εξεύρεση κοινά αποδεκτών θέσεων και την
υπογραφή συµφωνίας για τα εξής θέµατα: 
1.  α) Πνευµατικά δικαιώµατα δηµοσιογράφων, 

β) Προσδιορισµός της έννοιας των ειδησεογραφικών “portals”, καθορισµός του
τρόπου αµοιβής των σ’ αυτά εργαζοµένων δηµοσιογράφων µε βάση τις σ.σ.
εργασίας µεταξύ Ε.Ι.Η.Ε.Α. και Ε.Σ.Η.Ε.Α. και προσδιορισµός των
προϋποθέσεων για την ασφάλιση τους στο ΤΣΠΕΑΘ.

2. Η ανωτέρω Επιτροπή, στα πλαίσια της ευθύνης των δύο Ενώσεων, ως
κοινωνικών εταίρων θα µελετήσει και θα εισηγηθεί, επίσης για τα εξής θέµατα:
α) Μέριµνα για τους δηµοσιογράφους που έχουν παιδί µε αναπηρία.
β) Επέκταση των ρυθµίσεων του Ν. 3655/2008 για την κύηση-λοχεία και

δηµοσιογράφους που είναι ασφαλισµένες στον ΕΔ∆ΟΕΑΠ.
γ) Δ∆ωρητές οργάνων σώµατος.
Η Επιτροπή θα περατώσει το έργο της µέχρι 31.12.2008 (ΣΣΕ 15.7.2008).

Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από εκείνες που καθορίζονται µε την
παρούσα, διατηρούνται µέχρις ότου καλυφθούν µε οποιονδήποτε τρόπο 
(ΣΣΕ 15.7.2008).
Δ∆ιαφορές αποδοχών του χρονικού διαστήµατος 1.1.2008 έως 31.7.2008, που τυχόν
θα προκύψουν, θα εξοφληθούν σε 4 ισόποσες δόσεις η καταβολή των οποίων θα
γίνει µε την εξόφληση των αποδοχών των µηνών Αυγούστου, Σεπτεµβρίου,
Οκτωβρίου και Νοεµβρίου 2008, αντίστοιχα (ΣΣΕ 15.7.2008).
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