ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ∆ηµοσιογράφων - µελών της
ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων µελών του ΣΕΠΤ
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 126/30-9-08)

Στην Αθήνα σήµερα 23η Σεπτεµβρίου 2008, ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων
Περιοδικού Τύπου (ΣΕΠΤ) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας
αρ.40) και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης
σύµφωνα µε την από 10/09/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου από
τους Θεοχάρη Φιλιππόπουλο, Πρόεδρο και Μάρκο Μπιτσάκο Γενικό Γραµµατέα του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και η Ένωση Συντακτών Περιοδικού - Ηλεκτρονικού
Τύπου

(ΕΣΠΗΤ)

που

εδρεύει

στην

Αθήνα

(οδός

Βαλαωρίτου

αρ.9)

και

εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης σύµφωνα µε την
από 30/7/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου από τους Γιάννη
Πλαχούρη, Πρόεδρο και Θεµιστοκλή Μπερεδήµα, Γενικό Γραµµατέα του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, συµφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέρω συλλογική σύµβαση
εργασίας, µε την οποία καθορίζονται τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
1.1.

Στους όρους της σύµβασης αυτής υπάγονται οι δηµοσιογράφοι µέλη της

Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, που απασχολούνται µε
εξαρτηµένη σχέση εργασίας σε εκδοτικές επιχειρήσεις, µέλη του Συνδέσµου
Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου που εκδίδουν περιοδικά µέσης ετήσιας µηνιαίας
κυκλοφορίας 10.000 φύλλων.
1.2.

Ως περιοδικό νοείται το έντυπο που εκδίδεται τουλάχιστον µία (1) φορά ανά

µήνα ή τουλάχιστον δέκα (10) φορές ανά έτος, κυκλοφορεί µε τον ίδιο τίτλο και
εµπίπτει στην έννοια του περιοδικού σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 του Α.Ν.
1092/1938.
Άρθρο 2
Βασικός Μισθός
2.1.

Οι βασικοί µισθοί των δηµοσιογράφων, που υπάγονται στην πιο πάνω ΣΣΕ

καθορίζονται ως εξής:
Από 1/1/2008 οι βασικοί µισθοί των δηµοσιογράφων αυξάνονται σε ποσοστό
6,30% επί των µισθολογικών κλιµακίων, όπως αυτά ίσχυαν στις 31/12/2007
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σύµφωνα µε την από 31-5-2006 ΣΣΕ µεταξύ ΕΣΠΗΤ - ΣΕΠΤ, τα δε νέα
µισθολογικά κλιµάκια αναφέρονται στο Παράρτηµα, που προσαρτάται στη
σύµβαση αυτή, υπογράφεται από τους ανωτέρω νοµίµους εκπροσώπους των
ενώσεων και αποτελεί ενιαίο κείµενο µε την παρούσα σύµβαση.
2.2.

Οι βασικοί µισθοί των δηµοσιογράφων, που υπάγονται στη απόφαση αυτή,

αντιστοιχούν σε µισθολογικά κλιµάκια, που µεταβάλλονται µε την συµπλήρωση
διετούς προϋπηρεσίας.
2.3.

Ως προϋπηρεσία για ένταξη σε µισθολογικό κλιµάκιο λαµβάνεται υπόψη:

2.3.α. η απασχόληση σε οποιοδήποτε εργοδότη ως δηµοσιογράφου, δηλαδή µε
εργασιακά καθήκοντα την συγκέντρωση και διαµόρφωση δηµοσιογραφικής ύλης
σε µέσο µαζικής ενηµέρωσης (εφηµερίδα, περιοδικό, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό
σταθµό) και
2.3.β. η απασχόληση ως δηµοσιογράφου σε γραφείο τύπου δηµόσιας υπηρεσίας,
ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ.
2.3.γ. Ο χρόνος κύησης και λοχείας, εάν και εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό
διάστηµα υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση.
2.3.δ. Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, για τον εργοδότη στον οποίο εργαζόταν ο
εργαζόµενος προ της στράτευσης.
2.3.ε. Η προϋπηρεσία στην αλλοδαπή, εφόσον ο χρόνος εργασίας καλύπτεται µε
ασφάλιση από ελληνικό οργανισµό κύριας ασφάλισης ή µε ασφάλιση στη χώρα
προσφοράς εργασίας που θα πρέπει να βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.3.ε. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε βεβαίωση του αρµόδιου ασφαλιστικού
φορέα (ΤΣΠΕΑΘ ή ΤΑΙΣΥΤ ή ΙΚΑ) και εάν ο δηµοσιογράφος δεν ασφαλίζετο από
τον εργοδότη του στους φορείς αυτούς, µε βεβαίωση του εργοδότη και του
οικείου ασφαλιστικού ταµείου για το αντίστοιχο διάστηµα. Σε περίπτωση
προϋπηρεσίας που αποδεικνύεται από ένσηµα του ΙΚΑ απαιτείται η προσκόµιση
και σχετικής βεβαίωσης ή πιστοποιητικού από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας
από την/το οποία/ο θα προκύπτει η απασχόληση του ως δηµοσιογράφου.
2.3.2. Σε κάθε περίπτωση η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται, εφόσον ο δηµοσιογράφος
προσκοµίσει τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας µέσα σε 30 ηµέρες από την πρόσληψη,
άλλως η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται, αφότου προσκοµισθούν οι βεβαιώσεις και
σε κάθε περίπτωση το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από την πρόσληψη.

Άρθρο 3
Επιδόµατα
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3.1.

Στους δηµοσιογράφους, που υπάγονται στη απόφαση αυτή καταβάλλονται

επιδόµατα υπολογιζόµενα επί του βασικού µισθού (µισθολογικού κλιµακίου) στο
οποίο εντάσσεται µε βάση την προϋπηρεσία του ο δηµοσιογράφος, ως εξής:
3.1.1. Οικογενειακά επιδόµατα:
3.1.1.α. Επίδοµα γάµου: Το επίδοµα γάµου καταβάλλεται σε ποσοστό 10% σε
κάθε

έγγαµο,

ανεξάρτητα

από

το

εάν

ο

ή

η

σύζυγος

εργάζεται

ή

συνταξιοδοτείται. Το επίδοµα γάµου καταβάλλεται και στους άγαµους γονείς,
καθώς και στους χήρους/ες, διαζευγµένους/ες.
3.1.1.β. Επίδοµα τέκνων: Το επίδοµα τέκνων καταβάλλεται σε κάθε γονέα και σε
ποσοστό 5% για κάθε παιδί και µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας
του ή του 25ου έτους της ηλικίας εφόσον το παιδί σπουδάζει σε σχολή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αναγνωρισµένη από το Κράτος. Προκειµένου
για παιδιά µε αναπηρία 67% τουλάχιστον, η οποία συνεπάγεται ανικανότητα προς
εργασία το επίδοµα τέκνων καταβάλλεται ανεξαρτήτως της ηλικίας.
Για τη διαπίστωση της αναπηρίας και της ανικανότητας προς εργασία που
οφείλεται σ' αυτή εκδίδεται βεβαίωση από αρµόδιο γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ ή του
ΤΣΠΕΑΘ.
3.1.2. Επίδοµα θέσης: Στους δηµοσιογράφους, που είναι αρχισυντάκτες ή
διευθυντές σύνταξης, δηλαδή είναι υπεύθυνοι για το συντονισµό της ύλης του
περιοδικού, καταβάλλεται επίδοµα ποσοστού 10%.
3.1.3. Επίδοµα σπουδών: Στους δηµοσιογράφους, που είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ,
καταβάλλεται επίδοµα σπουδών ποσοστού 10% και στους κατόχους πτυχίου ΤΕΙ
καταβάλλεται επίδοµα σπουδών ποσοστού 7%.
3.1.4. Επίδοµα

πολυετούς

υπηρεσίας

στον

ίδιο

εργοδότη:

Στους

δηµοσιογράφους, που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, καταβάλλεται επίδοµα
πενταετούς υπηρεσίας ποσοστού 5% και έως τρεις πενταετίες.
3.2.

Στο προσαρτώµενο στη σύµβαση αυτή Παράρτηµα αναφέρονται αναλυτικά τα

επιδόµατα της παραγράφου 3.1. (οικογενειακά, θέσης, σπουδών, πολυετούς
υπηρεσίας) όπως αυτά υπολογίζονται επί του εκάστοτε ισχύοντος µισθολογικού
κλιµακίου.
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Άρθρο 4
Ηµέρες Αργίας
4.1.

Ως ηµέρες υποχρεωτικής αργίας ορίζονται οι εξής: η 1η του έτους, η εορτή

των Θεοφανείων, η 25η Μαρτίου, η Καθαρή ∆ευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, η
2η ηµέρα του Πάσχα, η ηµέρα του Αγίου Πνεύµατος, η 15η Αυγούστου, η 28η
Οκτωβρίου, η ηµέρα των Χριστουγέννων και η 26η ∆εκεµβρίου.
Άρθρο 5
Άδειες
5.1.

Οι ακόλουθες άδειες που προβλέπονται από την Εθνική Γενική Συλλογική

Σύµβαση Εργασίας και την ισχύουσα νοµοθεσία για τους εργαζόµενους µε
εξαρτηµένη σχέση εργασίας εφαρµόζονται και για τους δηµοσιογράφους που
υπάγονται στη σύµβαση αυτή µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ήτοι:
5.1.α. Άδεια µητρότητας,
5.1.β. Άδεια γέννησης τέκνου για τον πατέρα,
5.1.γ. Άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών,
5.1.δ. Γονική άδεια,
5.1.ε. Άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών,
5.1.στ. Άδεια για ασθένεια εξαρτώµενων µελών,
5.1.ζ. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς,
5.1.η. Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση,
5.1.θ. Άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις
5.1.ι. Ετήσια κανονική άδεια ανάπαυσης.
5.1.ια. Οι δηµοσιογράφοι που συµπληρώνουν υπηρεσία ή προϋπηρεσία δέκα (10)
ετών είτε στον ίδιο είτε σε οποιονδήποτε εργοδότη και υπό οποιαδήποτε συνθήκη
εργασίας, δικαιούνται άδεια εικοσιπέντε (25) εργασίµων ηµερών αν εφαρµόζεται
σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας και άδεια τριάντα (30) εργασίµων
ηµερών αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας (ΕΓΣΣΕ
2008-2009).
Ειδικότερα ως προς τις ανωτέρω άδειες διευκρινίζονται και συµφωνούνται τα
ακόλουθα:
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5.2.α. 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 εφάπαξ 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.
5.2.β. Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα (30)
µηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να
αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα. Εναλλακτικά, µε συµφωνία του
εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά
δύο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 12 µήνες και σε µία ώρα για έξι (6)
επιπλέον µήνες.
5.2.γ. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο
πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας
στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού.
5.2.δ. Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της
µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για την 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.
5.2.ε. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούται και οι άγαµοι γονείς που έχουν την
γονική µέριµνα.
5.2.στ. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας
και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις
εργασιακές σχέσεις.
5.3.

Πέραν των ανωτέρω αδειών, στους δηµοσιογράφους, που τελούν γάµο,

χορηγείται άδεια γάµου δέκα (10) συνεχόµενων εργασίµων ηµερών για γάµους
που τελούνται ως την 30.6.2006 και δεκαπέντε (15) ηµερών για γάµους που
τελούνται µετά την 1.7.2006. Οι ηµέρες της άδειας γάµου συµψηφίζονται µε τις
αντίστοιχες ηµέρες άδειας γάµου, που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
5.4.

Στους δηµοσιογράφους χορηγείται πρόσθετη εκπαιδευτική άδεια µε πλήρεις

αποδοχές έως τρεις (3) ηµέρες ανά έτος για την παρακολούθηση προγραµµάτων
ή επιµορφωτικών κύκλων, µε την προϋπόθεση ότι η επιµόρφωση αφορά το
αντικείµενο της δηµοσιογραφικής τους εργασίας, τυγχάνει δε της εγκρίσεως του
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διευθυντή σύνταξης σε σχέση µε το αντικείµενο και το χρόνο της επιµόρφωσης.
Άρθρο 6
Λοιποί όροι εργασίας
6.1.

Ειδική

αµοιβή

αναπλήρωσης

απόντος

δηµοσιογράφου:

Ο

δηµοσιογράφος, που σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό δηµοσιογραφικών
καθηκόντων και ρητή εντολή του εργοδότη αναπληρώνει δηµοσιογράφο, ο
οποίος απουσιάζει µε ετήσια κανονική άδεια, αµείβεται µε πρόσθετη αµοιβή
αντίστοιχη µε την αµοιβή που αναλογεί στις τακτικές αποδοχές των ηµερών
αναπλήρωσης του απόντος δηµοσιογράφου.
6.2.

∆ιατήρηση θέσης εργασίας σε περίπτωση απουσίας λόγω σπουδών

µε υποτροφία: Στον δηµοσιογράφο, που λαµβάνει υποτροφία από το Κράτος ή
άλλο φορέα χορήγησης υποτροφιών για σπουδές, χορηγείται από τον εργοδότη
άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές για ένα έτος, εφόσον ο δηµοσιογράφος
ενηµερώσει τον εργοδότη ένα µήνα πριν από την έναρξη της απουσίας του λόγω
σπουδών µε υποτροφία και προσκοµίσει βεβαίωση για τη χορηγηθείσα
υποτροφία σπουδών και την εγγραφή στον εκπαιδευτικό φορέα, όπου θα
σπουδάσει.
6.3.

Άρνηση απασχόλησης σε επικίνδυνη αποστολή: Οι δηµοσιογράφοι που

υπάγονται στη απόφαση αυτή έχουν δικαίωµα να αρνηθούν την εκτέλεση
αποστολής, εφόσον αυτή θα διεξαχθεί ιδίως σε επικίνδυνη ζώνη, ήτοι σε περιοχές
δοκιµαζόµενες από θεοµηνίες ή περιοχές που ενδηµούν επιδηµίες ή υπάρχει
εµπόλεµη κατάσταση.
6.4.

Αποζηµιώσεις

για

ατυχήµατα

ή

θάνατο

κατά

την

εκτέλεση

επικίνδυνης δηµοσιογραφικής αποστολής: Ο εργοδότης δηµοσιογράφου
έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει το δηµοσιογράφο ο οποίος κατέστη ολικά ή
µερικά ανίκανος για εργασία ή τους κληρονόµους του, εφόσον ο δηµοσιογράφος
απεβίωσε.
6.4.1 Αποζηµίωση λόγω θανάτου: Η αποζηµίωση αυτή αντιστοιχεί στο ποσό των
τακτικών αποδοχών τεσσάρων (4) ετών, εάν ο δηµοσιογράφος απεβίωσε και οι
κληρονόµοι του είναι η σύζυγος ή τα παιδιά ή οι γονείς του και καταβάλλεται
εφάπαξ ή σε 48 τµηµατικές ισόποσες µηνιαίες καταβολές, που αντιστοιχούν στις
τακτικές αποδοχές 4 ετών.
6.4.2. Αποζηµίωση λόγω ολικής ανικανότητας προς εργασία: Η αποζηµίωση
αυτή αντιστοιχεί στο ποσό των τακτικών αποδοχών τριών (3) ετών, εάν ο
δηµοσιογράφος κατέστη ολικά ανίκανος προς εργασία και καταβάλλεται εφάπαξ ή
σε 36 τµηµατικές ισόποσες µηνιαίες καταβολές, που αντιστοιχούν στις τακτικές
αποδοχές 3 ετών.
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6.4.3. Αποζηµίωση λόγω µερικής ανικανότητας προς εργασία: Η αποζηµίωση
αυτή αντιστοιχεί στο ποσό των τακτικών αποδοχών ενός (1) έτους κατά ανώτατο
όριο και ειδικότερα προσδιορίζεται σε µηνιαίες αποδοχές ως εξής:
6.4.3.1. Ενός (1) µήνα για δηµοσιογράφους µε προϋπηρεσία µέχρι 4 έτη στον ίδιο
εργοδότη.
6.4.3.2. Τριών (3) µηνών για δηµοσιογράφους µε προϋπηρεσία 4 έως 10 έτη στον
ίδιο εργοδότη.
6.4.3.3. Τεσσάρων (4) µηνών για δηµοσιογράφους µε προϋπηρεσία 10 έως 15 έτη
στον ίδιο εργοδότη.
6.4.3.4. ∆ώδεκα (12) µηνών για δηµοσιογράφους µε προϋπηρεσία πάνω από 15 έτη
στον ίδιο εργοδότη.
6.4.4 Η ανικανότητα για εργασία θα διαπιστώνεται από γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ ή του
ΤΣΠΕΑΘ.
6.4.5. Οι ανωτέρω αποζηµιώσεις δεν συµψηφίζονται µετά ποσά που καταβάλλονται
στους κληρονόµους ή στον δικαιούχο δηµοσιογράφο από δηµόσιους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους υπάγεται λόγω της εργασίας του. Ο
εργοδότης δικαιούται να συµψηφίσει την οφειλόµενη αποζηµίωση µε την
αποζηµίωση ιδιωτικής ασφάλισης, εφόσον µε δαπάνη του εργοδότη έχει
ασφαλισθεί ο δηµοσιογράφος σε ασφαλιστική εταιρεία για σωµατική βλάβη ή
θάνατο.
6.5.

Αποζηµίωση λόγω θανάτου µη οφειλόµενου σε συµµετοχή σε

επικίνδυνη αποστολή: Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον επιζώντα
σύζυγο ή στα τέκνα πρόσθετη αποζηµίωση ίση µε το 60% της αποζηµίωσης που
προβλέπεται από τον Ν.2112/1920 εάν ο δηµοσιογράφος δεν έχει συµπληρώσει
τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος και 40%, εάν έχει
συµπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος.
6.6

Αποζηµίωση

για

την

λύση

της

σύµβασης

εργασίας

λόγω

συνταξιοδότησης: Σε περίπτωση λύσεως της σύµβασης εργασίας λόγω
πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος, πέραν της νοµίµου αποζηµιώσεως σύµφωνα
µε τον Ν.2112/1920 καταβάλλεται από τον εργοδότη πρόσθετη αποζηµίωση ίση
µε το 30% της αποζηµίωσης που προβλέπεται από τον Ν.2112/1920. Η
αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται σε µηνιαίες ισόποσες καταβολές ανάλογες των
τακτικών αποδοχών του τελευταίου µήνα πριν από την αποχώρηση από την
υπηρεσία.
6.7.

Χρηµατική παροχή λόγω τοκετού: Στις γυναίκες δηµοσιογράφους, που

αποκτούν παιδί, καταβάλλεται εντός 30 ηµερών από τον τοκετό ειδική χρηµατική
παροχή ίση µε το 1/2 των νοµίµων µηνιαίων τακτικών αποδοχών, µε την
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προσκόµιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.
Άρθρο 7
Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
7.1.

Η απασχόληση µε την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικά

ηλεκτρονικών µηχανηµάτων λήψης και µετάδοσης πληροφοριών, 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, το οποίο θα διαπιστώνεται από τον
αρµόδιο γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ ή του ΤΣΠΕΑΘ.
7.2.

Παράλληλα µε την εφαρµογή αυτής της Σύµβασης Εργασίας, τα περιοδικά

υποχρεούνται να εφαρµόζουν όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και
της ΕΓΣΣΕ, που αναφέρονται στους όρους αµοιβής και εργασίας των
εργαζοµένων, καθώς και στους όρους υγιεινής και ασφαλείας τους και γενικά
κάθε προστατευτικής γι' αυτούς διάταξης.
Άρθρο 8
Συνδικαλιστική διευκόλυνση
8.1.

Τα

περιοδικά

αναλαµβάνουν

την

υποχρέωση

διευκόλυνσης

της

συνδικαλιστικής δράσης, όπως π.χ. την ανάρτηση ανακοινώσεων, την παροχή
συνδικαλιστικών αδειών στα εκλεγµένα στο ∆.Σ. της ΕΣΠΗΤ µέλη, την παροχή
άδειας για την πραγµατοποίηση, µετά από συνεννόηση µε το περιοδικό, δύο (2)
συγκεντρώσεων ανά έτος εντός του χώρου εργασίας και την απρόσκοπτη
επίσκεψη από τα µέλη του ∆.Σ. της ΕΣΠΗΤ.
Άρθρο 9
Κώδικας ∆εοντολογίας
9.1.

Οι δύο συµβαλλόµενες ενώσεις αναλαµβάνουν την δέσµευση µέχρι τον

Φεβρουάριο του 2009 να ισχύσει Κώδικας ∆εοντολογίας, το τελικό περιεχόµενο
του οποίου θα συµφωνηθεί στο µεταξύ χρονικό διάστηµα.
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Άρθρο 10
Σεµινάρια
10.1. Στο πλαίσιο της αναβάθµισης του δηµοσιογραφικού έργου τα συµβαλλόµενα
µέρη συµφωνούν όπως µελετήσουν, πραγµατοποιήσουν και καθιερώσουν για
τους συντάκτες Εκπαιδευτικά - Επιµορφωτικά Σεµινάρια.
Άρθρο 11
∆ιαρκής Επιτροπή ∆ιαλόγου
11.1. Συνιστάται ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ιαλόγου η οποία συγκροτείται από τρεις
εκπροσώπους του ΣΕΠΤ και τρεις εκπροσώπους της ΕΣΠΗΤ, η οποία θα εξετάζει
θέµατα εργασιακών σχέσεων των δηµοσιογράφων και θα υποβάλλει το πόρισµα
της στα συµβαλλόµενα µέρη για την λήψη αποφάσεων ή διαµόρφωση
προτάσεων για ρυθµίσεις µε όρους συλλογικής σύµβασης εργασίας.
Ειδικότερα η Επιτροπή θα µελετήσει τα εξής:
11.1.i. τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας των δηµοσιογράφων και τα
µέτρα προστασίας, που θα πρέπει να λαµβάνονται, µεταξύ των οποίων και η
αντικατάσταση των οθονών ηλεκτρονικού υπολογιστή τύπου CRTµε οθόνες TFT.
11.1.ii. την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµοσιογράφων.
11.1.iii. την παροχή δηµοσιογραφικών υπηρεσιών εκτός έδρας σε σχέση µε την
καταβολή δαπανών και αµοιβών από τον εργοδότη.
11.1.iv. κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή αυτής της συλλογικής σύµβασης
εργασίας.
11.2. Στη ∆ιαρκή Επιτροπή ∆ιαλόγου παραπέµπονται για συζήτηση και διαβούλευση
διάφορα θεσµικά θέµατα σχετικά µε τους όρους εργασίας των δηµοσιογράφων µελών της Ε.Σ.Π.Η.Τ., προκειµένου να υπάρξει η αναγκαία προεργασία για την
καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση των θεµάτων αυτών.
11.3. Για

την

συγκρότηση

της

Επιτροπής

κάθε

συµβαλλόµενη

οργάνωση

ανακοινώνει εγγράφως τους εκπροσώπους της προς την άλλη οργάνωση. Η
Επιτροπή

συγκαλείται

µε

πρωτοβουλία

των

εκπροσώπων

οποιαδήποτε

συµβαλλόµενης οργάνωσης και αποφασίζει για την εσωτερική λειτουργία της και
τα θέµατα, που θα συζητήσει.

9

Άρθρο 12
Γενικές ρυθµίσεις
12.1. Ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας, που ορίζονται µε ατοµικές συµβάσεις
εργασίας, κανονισµό εργασίας, αποφάσεις του εργοδότη, επιχειρησιακή συνήθεια
ή την ισχύουσα νοµοθεσία δεν θίγονται.
12.2. Με την έναρξη ισχύος της σύµβασης αυτής οι αποδοχές των δηµοσιογράφων
αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και τυχόν ανώτερες αποδοχές από
τις ήδη καταβαλλόµενες θα πρέπει να καταβληθούν σε µία δόση και
συγκεκριµένα εντός του Οκτωβρίου του 2008. Καταβαλλόµενες αποδοχές, που
είναι ανώτερες από τις αποδοχές που προβλέπονται από τη Σύµβαση αυτή, δεν
θίγονται και σε αυτές συµψηφίζονται οι νόµιµες αποδοχές, που προβλέπονται από
την παρούσα.
12.3. Ρητά επίσης συµφωνείται ότι οι ρυθµίσεις της σύµβασης αυτής και το
παράρτηµα (πίνακες αµοιβών) εφαρµόζονται για όλους τους δηµοσιογράφους
που εργάζονται σε επιχειρήσεις-µέλη του ΣΕΠΤ, ανεξάρτητα από την ιδιότητα
τους ως µέλους της ΕΣΠΗΤ.
12.4. Οι δύο συµβαλλόµενες Ενώσεις αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν ζητήµατα που
αφορούν στην µόνιµη και σταθερή εργασία δηµοσιογράφων σε σχέση µε την
εργασία αµειβόµενη µε ∆ΠΥ, τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Για τον σκοπό
αυτό ο ΣΕΠΤ µέχρι το Φεβρουάριο 2009 προτίθεται να προτείνει λύσεις στα
σχετικά θέµατα που τέθηκαν από την ΕΣΠΗΤ στην κατεύθυνση ρύθµισης και
διευθέτησης του παραπάνω θέµατος.
12.5. Για την προαγωγή του διαλόγου µεταξύ των µερών συµφωνείται ότι θα
καταβάλλεται προσπάθεια η έναρξη των διαπραγµατεύσεων να αρχίζει τον µήνα
Οκτώβριο, οι δε αναπροσαρµογές των αποδοχών να αρχίζουν από την 1η
Ιανουαρίου.
12.6. Οι δύο Ενώσεις αναλαµβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε
µονοµερή παραβίαση των όρων αυτής της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και µε
µεταξύ τους διαβουλεύσεις να προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά
τυχόν προκύψει.
12.7. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της 14/2005 ∆ιαιτητικής
Απόφασης του ΟΜΕ∆, οι διατάξεις της από 31/5/2006 ΣΣΕ µεταξύ ΕΣΠΗΤ - ΣΕΠΤ
καθώς και προηγούµενες Υπουργικές Αποφάσεις, ∆ιαιτητικές Αποφάσεις και Νόµοι
για τους όρους εργασίας και αµοιβής των δηµοσιογράφων που εργάζονται στα
περιοδικά, όπως και ευνοϊκότεροι όροι διατάξεων που έχουν θεσπιστεί από τις
ισχύουσες ΕΓΣΣΕ.
12. 8. Η ισχύς της Σύµβασης αυτής αρχίζει από την 1.1.2008 και είναι αόριστης
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διάρκειας.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Ε.Π.Τ.
Θ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Μ. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Σ.Π.Η.Τ.
Ι. ΠΛΑΧΟΥΡΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Θ. ΜΠΕΡΕ∆ΗΜΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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για

προϋπηρεσία

βασικός

επίδοµα

κάθε

επίδοµα επίδοµα επίδοµα

µισθός

γάµου

παιδί

θέσης

ΑΕΙ

ΤΕΙ

1/1/08

10%

5%

10%

10%

7%

επιδόµατα πολυετίας
στον ίδιο εργοδότη
5%

10%

15%

31/12/08

ως 2 χρόνια

876,00

88,00

43,80

87,60

87,60

61,32

2 ως 4

1.009,00

101,00

50,45

100,90

100,90

70,63

1.085,00

109,00

54,25

108,50

108,50

4 ως 5
75,95

5 ως 6

51,05

6 ως 8

1.169,00

117,00

58,45

116,90

116,90

81,83

58,45

8 ως 10

1.235,00

124,00

61,75

123,50

123,50

86,45

61,75

10 ως 12

1.318,00

132,00

65,90

131,80

131,80

92,26

65,90

131,80

12 ως 14

1.400,00

141,00

70,00

140,00

140,00

98,00

70,00

140,00

1.479,00

148,00

73,95

147,90

147,90

103,53

73,95

147,90

14 ως 15
15 ως 16

208,65

16 ως 18

1.562,00

157,00

78,10

156,20

156,20

109,34

78,10

156,20 234,30

18 ως 20

1.657,00

166,00

82,85

165,70

165,70

115,99

82,85

165,70 248,55

20 ως 22

1.740,00

175,00

87,00

174,00

174,00

121,80

87,00

174,00 261,00

22 ως 24

1.849,00

185,00

92,45

184,90

184,90

129,43

92,45

184,90 277,35

24 ως 26

1.959,00

196,00

97,95

195,90

195,90

137,13

97,95

195,90 293,85

26 ως 28

2.072,00

208,00

103,60 207,20

207,20

145,04

103,60 207,20 310,80

28 ως 30

2.178,00

218,00

108,90 217,80

217,80

152,46

108,90 217,80 326,70

30 ως 32

2.258,00

226,00

112,90 225,80

225,80

158,06

112,90 225,80 338,70

32 ως 34

2.366,00

237,00

118,30 236,60

236,60

165,62

118,30 236,60 354,90

34 ως 36

2.474,00

248,00

123,70 247,40

247,40

173,18

123,70 247,40 371,10

36 ως 38

2.578,00

258,00

128,90 257,80

257,80

180,46

128,90 257,80 386,70

38 ως 40

2.686,00

269,00

134,30 268,60

268,60

188,02

134,30 268,60 402,90

40 και άνω

2.767,00

277,00

138,35 276,70

276,70

193,69

138,35 276,70 415,05
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Σηµείωση: Τα έτη εργασίας νοούνται ως συµπληρωµένα, π.χ. 0-2 έτη σηµαίνει
προϋπηρεσία 0 και µέχρι τη συµπλήρωση του 2ου έτους. Αντίστοιχα, 2-4 έτη
σηµαίνει ότι το 2ο έτος έχει συµπληρωθεί και έχει αρχίσει το 3ο έτος και το
µισθολογικά κλιµάκιο είναι σταθερό κατά τη διάρκεια του 3ου και 4ου έτους εργασίας.
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