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ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων - µελών της 

ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων - 

µελων του ΣΕΠΤ 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 38/10-7-09) 

Στην Αθήνα σήµερα 9 Ιουλίου 2009, 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 7/7/2009 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 6/7/2009 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: 
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Από 1/2/2009 οι βασικοί µισθοί των δηµοσιογράφων αυξάνονται σε ποσοστό 

3,0% επί των µισθολογικών κλιµακίων, όπως αυτά ίσχυαν στις 31/1/2009 

σύµφωνα µε την από 23-9-2008 ΣΣΕ µεταξύ ΕΣΠΗΤ - ΣΕΠΤ. 

Από 1/9/2009 οι βασικοί µισθοί των δηµοσιογράφων αυξάνονται σε ποσοστό 

4,0% επί των µισθολογικών κλιµακίων, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί στις 

31/8/2009, σύµφωνα µε την παραπάνω αύξηση. 

Τα νέα µισθολογικά κλιµάκια αναφέρονται στο Παράρτηµα, που προσαρτάται στη 

σύµβαση αυτή, υπογράφεται από τους ανωτέρω νοµίµους εκπροσώπους των 

συµβαλλοµένων 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. 

2.3.1.  Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε βεβαίωση του αρµόδιου ασφαλιστικού 

φορέα (ΤΣΠΕΑΘ ή ΤΑΙΣΥΤ ή ΙΚΑ) και εάν ο δηµοσιογράφος δεν ασφαλιζόταν 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, 



 3 

άλλως η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται, αφότου προσκοµισθούν οι βεβαιώσεις και 

σε κάθε περίπτωση το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από την πρόσληψη. 

Άρθρο 3 

Επιδόµατα 

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. 

Από 1-1-2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται 

µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. είκοσι έξι (26) και τριάντα µία (31) εργάσιµες 

ηµέρες αντίστοιχα. (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 
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αντικείµενο της δηµοσιογραφικής τους εργασίας, τυγχάνει δε της εγκρίσεως του 

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 
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σε 36 τµηµατικές ισόποσες µηνιαίες καταβολές, που αντιστοιχούν στις τακτικές 

αποδοχές 3 ετών. 

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 

οτον 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 µε τα ποσά που καταβάλλονται 

στους κληρονόµους ή οτον 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 



 8 

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 

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 

Οι δύο συµβαλλόµενες ενώσεις οµόφωνα συµφωνούν στην εφαρµογή και τήρηση 

κώδικα δεοντολογίας, το περιεχόµενο του οποίου έχει ως εξής: 

9.1  ΠΡΟΟΙΜΙΟ: Με κοινό σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας, της αλήθειας 

και της ελευθερίας της ενηµέρωσης και την ανάδειξη του ρόλου και της σηµασίας 

του περιοδικού Τύπου από κοινού συµφωνείται και ενσωµατώνεται στην 

παρούσα σύµβαση, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος ο παρακάτω 
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Κώδικας Αρχών ∆εοντολογίας µεταξύ του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Περιοδικού 

Τύπου (ΣΕΠΤ) και της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου 

(ΕΣΠΗΤ). 

Η Συµφωνία Αρχών έχει στόχο: 

-  Να επαναβεβαιώσει και διασφαλίσει τον κοινωνικό ρόλο της ενηµέρωσης στις 

νέες συνθήκες. 

-  Να αποθαρρύνει και να αντιστέκεται σε κάθε απόπειρα κρατικού ή άλλου 

επηρεασµού µε τον αυτοκαθορισµό κανόνων υπεύθυνης επαγγελµατικής 

λειτουργίας. 

-  Να κατοχυρώσει την ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασης, την 

αυτονοµία και αξιοπρέπεια του δηµοσιογράφου και να θωρακίσει την 

ελευθεροτυπία επ' αγαθώ της δηµοκρατίας και της κοινωνίας. 

Προς το σκοπό αυτό, οι δύο πλευρές επιδιώκουν να περιφρουρήσουν και ενισχύσουν 

την εφαρµογή των ακόλουθων θεµελιωδών αρχών: 

9.2  Το αναφαίρετο δικαίωµα του ανθρώπου και του πολίτη να πληροφορεί και να 

πληροφορείται ελεύθερα. Η πληροφόρηση είναι κοινωνικό αγαθό και όχι 

εµπόρευµα ή µέσο προπαγάνδας. Ο δηµοσιογράφος δικαιούται και οφείλει: 

α.  Να θεωρεί πρώτιστο καθήκον του προς την κοινωνία και τον εαυτό του τη 

δηµοσιοποίηση όλης της αλήθειας. 

β.  Να θεωρεί προσβολή για την κοινωνία και πράξη µειωτική για τον εαυτό του 

τη διαστρέβλωση, την απόκρυψη την αλλοίωση ή την πλαστογράφηση των 

πραγµατικών περιστατικών. 

γ.  Να σέβεται και να τηρεί το διακριτό της είδησης, του σχολίου και του 

διαφηµιστικού µηνύµατος, την αναγκαία αντιστοιχία τίτλου και κειµένου και 

την ακριβή χρησιµοποίηση φωτογραφιών, εικόνων και γραφικών 

απεικονίσεων ή άλλων παραστάσεων. 

δ.  Να µεταδίδει την πληροφορία και την είδηση ανεπηρέαστα από τις 

προσωπικές πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές και πολιτισµικές 

απόψεις ή πεποιθήσεις του. 

ε.  Να ερευνά προκαταβολικά, µε αίσθηµα ευθύνης και µε επίγνωση των 

συνεπειών, την ακρίβεια της πληροφορίας ή της είδησης που πρόκειται να 

µεταδώσει. 

στ.  Να επανορθώνει χωρίς χρονοτριβή, µε ανάλογη παρουσίαση και ενδεδειγµένο 

τονισµό, ανακριβείς πληροφορίες και ψευδείς ισχυρισµούς, που προσβάλλουν 
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την τιµή και την υπόληψη του πολίτη και του ανθρώπου και να δηµοσιεύει ή 

να µεταδίδει την αντίθετη άποψη, χωρίς, αναγκαστικά, ανταπάντηση, η οποία 

θα τον έθετε σε προνοµιακή θέση έναντι του θιγοµένου. 

9.3  Η δηµοσιογραφία, ως επάγγελµα, αλλά και κοινωνικό λειτούργηµα, 

συνεπάγεται δικαιώµατα, καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ο δηµοσιογράφος 

δικαιούται και οφείλει: 

α.  Να αντιµετωπίζει ισότιµα τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις εθνικής καταγωγής, 

φύλου, φυλής, θρησκείας, πολιτικών φρονηµάτων, οικονοµικής κατάστασης 

και κοινωνικής θέσης. 

β.  Να σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της 

ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου και του πολίτη. Μόνο όταν το επιτάσσει το 

δικαίωµα της πληροφόρησης µπορεί να χρησιµοποιεί, πάντοτε µε τρόπο 

υπεύθυνο, στοιχεία από την ιδιωτική ζωή προσώπων που ασκούν δηµόσιο 

λειτούργηµα ή έχουν στην κοινωνία ιδιαίτερη θέση και ισχύ και υπόκεινται 

στον κοινωνικό έλεγχο. 

γ.  Να σέβεται το τεκµήριο της αθωότητας και να µην προεξοφλεί τις δικαστικές 

αποφάσεις. 

δ.  Να σέβεται την κατοχυρωµένη µε διεθνείς συµβάσεις προστασία των 

ανηλίκων και των προσώπων µε ειδικές ανάγκες και µε σοβαρά προβλήµατα 

υγείας. 

ε.  Να αντιµετωπίζει µε διακριτικότητα και ευαισθησία τους πολίτες, όταν αυτοί 

βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, ψυχικού κλονισµού και οδύνης, καθώς και 

αυτούς που έχουν εµφανές ψυχικό πρόβληµα, αποφεύγοντας να προβάλει 

την ιδιαιτερότητα τους. 

στ.  Να µην αποκαλύπτει, άµεσα ή έµµεσα, την ταυτότητα των θυµάτων βιασµού, 

τα οποία επέζησαν της εγκληµατικής πράξης. 

ζ.  Να ελέγχει και να τεκµηριώνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στον 

ευαίσθητο τοµέα της υγείας, όπου η παραπλανητική πληροφόρηση και η 

εντυπωσιακή προβολή µπορούν να προκαλέσουν αδικαιολόγητη αναστάτωση 

στην κοινή γνώµη. 

η.  Να συλλέγει και να διασταυρώνει τις πληροφορίες του και να εξασφαλίζει την 

τεκµηρίωση τους (έγγραφα, φωτογραφίες, κασέτες, τηλεοπτικές εικόνες) µε 

δηµοσιογραφικά θεµιτές µεθόδους, γνωστοποιώντας πάντοτε τη 

δηµοσιογραφική του ιδιότητα. 

θ.  Να τηρεί το επαγγελµατικό απόρρητο ως προς την πηγή των πληροφοριών 
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που εξασφάλισε υπό εχεµύθεια. 

ι.  Να σέβεται τους κανόνες της εµπιστευτικής πληροφόρησης (οίΐ £πθ γθοογο1) 

εφ' όσον ανέλαβε αυτή τη δέσµευση. 

9.4  Ο δηµοσιογράφος δικαιούται και οφείλει: 

α.  Να υπερασπίζεται σθεναρά το δηµοκρατικό πολίτευµα, που διασφαλίζει την 

ελευθεροτυπία και την απρόσκοπτη άσκηση του δηµοσιογραφικού 

λειτουργήµατος. 

β.  Να αποκρούει και να καταγγέλλει τις εκδηλώσεις κρατικού αυταρχισµού. 

γ.  Να υπερασπίζεται τη δηµοσιογραφική ανεξαρτησία στην εκτέλεση της 

υπηρεσίας του, σύµφωνα µε τις αρχές της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας. 

δ.  Να µην ασκεί και να µη δέχεται οποιαδήποτε µορφή διακρίσεων, που 

σχετίζονται µε το φύλο ή την επαγγελµατική ηλικία των συναδέλφων του. 

9.5  Τα µέλη της ΕΣΠΗΤ δηλώνουν επίσης την προσήλωση τους στην εφαρµογή 

του Κώδικα ∆εοντολογίας της ΠΟΕΣΥ. 

9.6.  Η διαφάνεια στις οικονοµικές σχέσεις αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο της 

αξιοπιστίας, του κύρους και της επαγγελµατικής αξιοπρέπειας του 

δηµοσιογράφου, ο οποίος οφείλει: 

α.  Να µην επιδιώκει και να µη δέχεται αµοιβή για δηµοσιογραφική εργασία από 

απόρρητα κονδύλια κρατικών υπηρεσιών και δηµόσιων ή ιδιωτικών 

οργανισµών. 

β.  Να µην επιδιώκει και να µη δέχεται αργοµισθία ή επ' αµοιβή θέση συναφή µε 

την ειδικότητα του σε γραφεία τύπου, δηµόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, που θέτει εν αµφιβάλω την επαγγελµατική αυτονοµία και 

ανεξαρτησία του. 

γ.  Να µην επιδιώκει και να µη δέχεται τη διαφηµιστική χρήση του ονόµατος, της 

φωνής και της εικόνας του, εφ' όσον αυτό αντιβαίνει στις αρχές της 

δηµοσιογραφικής δεοντολογίας. 

δ.  Να µη µεταδίδει και να µην αξιοποιεί ιδιοτελώς αποκλειστικές πληροφορίες 

που επηρεάζουν την πορεία του Χρηµατιστηρίου Αξιών και την αγορά. 

ε.  Να µην επιδιώκει και να µη δέχεται οποιεσδήποτε παροχές σε χρήµα και 

είδος, που θίγουν την αξιοπιστία και την αξιοπρέπεια του και επηρεάζουν την 

ανεξαρτησία και την αµεροληψία του. 

9.7  Η συναδελφική αλληλεγγύη και ο αλληλοσεβασµός των δηµοσιογράφων 

συµβάλλουν θετικά στις συλλογικές επαγγελµατικές επιδιώξεις και στην κοινωνική 
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εικόνα του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος. Γι' αυτό ο δηµοσιογράφος οφείλει: 

α.  Να σέβεται την προσωπικότητα των συναδέλφων του. Να µην εκτοξεύει 

εναντίον τους ασύστατες κατηγορίες και να αποφεύγει τις προσωπικές 

αντεγκλήσεις, δηµόσια και στους χώρους εργασίας. 

β.  Να θεωρεί σοβαρότατη αντιεπαγγελµατική πράξη κάθε λογοκλοπή. 

γ.  Να µην οικειοποιείται την εργασία συναδέλφων του. Να αναφέρει πάντοτε το 

όνοµα του συντάκτη, του οποίου χρησιµοποιεί κείµενα ή αποσπάσµατα 

κειµένων. 

δ.  Να µνηµονεύει την πηγή των πληροφοριών, που έχουν ήδη δηµοσιευθεί ή 

µεταδοθεί. 

9.8  Ο γιγαντισµός των Μ.Μ.Ε. και η παγκοσµιοποίηση της επικοινωνίας αύξησαν 

σηµαντικό τον παιδευτικό και πολιτισµικό ρόλο του ηλεκτρονικού και του 

γραπτού Τύπου. Με τις πρόσθετες ευθύνες του στις νέες συνθήκες, ο 

δηµοσιογράφος οφείλει: 

α.  Να συµβάλλει στην αναβάθµιση του δηµοσιογραφικού λόγου, αποφεύγοντας 

γραµµατικές, συντακτικές και λεκτικές κακοποιήσεις. 

β.  Να αποφεύγει τη χυδαιογραφία, τη χυδαιολογία και τη γλωσσική 

βαρβαρότητα, τηρώντας, ακόµη και στη σάτιρα και τη γελοιογραφία, τους 

κανόνες της επαγγελµατικής ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης. 

γ.  Να προστατεύει την ελληνική γλώσσα από την κατάχρηση ξένων λέξεων και 

όρων. 

δ.  Να συµβάλλει δηµιουργικά στην προστασία της εθνικής µας παράδοσης και 

τη διασφάλιση της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. 

9.9  Οι υποχρεώσεις των δηµοσιογράφων που απορρέουν από αυτόν τον Κώδικα, 

δεν συνιστούν περιορισµό της ελευθερίας της έκφρασης. 

Άρθρο 10 

Σεµινάρια 

10.1.  Στο πλαίσιο της αναβάθµισης του δηµοσιογραφικού έργου τα συ µ βαλλόµενα 

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 
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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 CRT µε 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. 

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 µέχρι την 30-09-2009. 

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 
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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 εκδοτικές επιχειρήσεις-µέλη του ΣΕΠΤ δηλώνουν ότι θα καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια προκειµένου να αποφευχθούν οµαδικές απολύσεις των εργαζοµένων 

σε αυτές. 

12.5.  Οι συµβαλλόµενες ενώσεις συµφωνούν και δέχονται ότι η βασική σχέση 

εργασίας που συνδέει τους συντάκτες µε τα περιοδικά, στα οποία εργάζονται σε 

µόνιµη και αποκλειστική βάση επιδιώκεται να είναι αυτή της σύµβασης 

εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου, εφόσον υπάρχει σχέση 

εξάρτησης. 

12.6.  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. 

12.7.  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. 

12.8.  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της 14/2005 ∆ιαιτητικής 

Απόφασης του ΟΜΕ∆, οι διατάξεις των από 31/5/2006 και 23/9/2008 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. 

12.9.  Η ισχύς της Σύµβασης αυτής αρχίζει από την 1.1.2009 και είναι αόριστης 

διάρκειας. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Ε.Π.Τ. ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Σ.Π.Η.Τ 
Θ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΛΑΧΟΥΡΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Μ. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Θ. ΜΠΕΡΕ∆ΗΜΑΣ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Σ.Σ.Ε. ΕΣΠΗΤ - ΣΕΠΤ 2009 

 

 βασικός 
µισθός 

επίδοµα 
γάµου 

για κάθε 
παιδί 

επίδοµα 
θέσης 

επίδοµα 
ΑΕΙ 

επίδοµα 
ΤΕΙ 

 επίδοµα πολυετίας 
στον ίδιο εργοδότη 

 1/1/09          

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 31/1/09 10% 5% 10% 10% 7%  5% 10% 15% 

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     

4 ως 5 1.085,00 109,00 54,25 108,50 108,50 75,95     

5 ως 6 1.085,00 109,00 54,25 108,50 108,50 75,95  54,25   

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  

14 ως 15 1.479,00 148,00 73,95 147,90 147,90 103,53  73,95 147,90  

15 ως 16 1.479,00 148,00 73,95 147,90 147,90 103,53  73,95 147,90 221,85 

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 
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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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 1/2/09          

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 31/8/09 10% 5% 10% 10% 7%  5% 10% 15% 

ως 2 χρόνια 902,28 91,00 45,11 90,23 90,23 63,16     

2 ως 4 1.039,27 104,00 51,96 103,93 103,93 72,75     

4 ως 5 1.117,55 112,00 55,88 111,76 111,76 78,23     

5 ως 6 1.117,55 112,00 55,88 111,76 111,76 78,23  55,88   

6 ως 8 1.204,07 121,00 60,20 120,41 120,41 84,28  60,20   

8 ως 10 1.272,05 128,00 63,60 127,21 127,21 89,04  63,60   

10 ως 12 1.357,54 136,00 67,88 135,75 135,75 95,03  67,88 135,75  

12 ως 14 1.442,00 145,00 72,10 144,20 144,20 100,94  72,10 144,20  

14 ως 15 1.523,37 153,00 76,17 152,34 152,34 106,64  76,17 152,34  

15 ως 16 1.523,37 153,00 76,17 152,34 152,34 106,64  76,17 152,34 228,51 

16 ως 18 1.608,86 161,00 80,44 160,89 160,89 112,62  80,44 160,89 241,33 

18 ως 20 1.706,71 171,00 85,34 170,67 170,67 119,47  85,34 170,67 256,01 

20 ως 22 1.792,20 180,00 89,61 179,22 179,22 125,45  89,61 179,22 268,83 

22 ως 24 1.904,47 191,00 95,22 190,45 190,45 133,31  95,22 190,45 285,67 

24 ως 26 2.017,77 202,00 100,89 201,78 201,78 141,24  100,89 201,78 302,67 

26 ως 28 2.134,16 214,00 106,71 213,42 213,42 149,39  106,71 213,42 320,12 

28 ως 30 2.243,34 225,00 112,17 224,33 224,33 157,03  112,17 224,33 336,50 
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30 ως 32 2.325,74 233,00 116,29 232,57 232,57 162,80  116,29 232,57 348,86 

32 ως 34 2.436,98 244,00 121,85 243,70 243,70 170,59  121,85 243,70 365,55 

34 ως 36 2.548,22 255,00 127,41 254,82 254,82 178,38  127,41 254,82 382,23 

36 ως 38 2.655,34 266,00 132,77 265,53 265,53 185,87  132,77 265,53 398,30 

38 ως 40 2.766,58 277,00 138,33 276,66 276,66 193,66  138,33 276,66 414,99 

40 και άνω 2.850,01 286,00 142,50 285,00 285,00 199,50  142,50 285,00 427,50 
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 1/2/09          

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 31/12/09 10% 5% 10% 10% 7%  5% 10% 15% 

ως 2 χρόνια 938,37 94,00 46,92 93,84 93,84 65,69     

2 ως 4 1.080,84 109,00 54,04 108,08 108,08 75,66     

4 ως 5 1.162,25 117,00 58,11 116,23 116,23 81,36     

5 ως 6 1.162,25 117,00 58,11 116,23 116,23 81,36  58,11   

6 ως 8 1.252,23 126,00 62,61 125,22 125,22 87,66  62,61   

8 ως 10 1.322,93 133,00 66,15 132,29 132,29 92,61  66,15   

10 ως 12 1.411,84 142,00 70,59 141,18 141,18 98,83  70,59 141,18  

12 ως 14 1.499,68 150,00 74,98 149,97 149,97 104,98  74,98 149,97  

14 ως 15 1.584,30 159,00 79,22 158,43 158,43 110,90  79,22 158,43  

15 ως 16 1.584,30 159,00 79,22 158,43 158,43 110,90  79,22 158,43 237,65 

16 ως 18 1.673,21 168,00 83,66 167,32 167,32 117,13  83,66 167,32 250,98 

18 ως 20 1.774,98 178,00 88,75 177,50 177,50 124,25  88,75 177,50 266,25 

20 ως 22 1.863,89 187,00 93,19 186,39 186,39 130,47  93,19 186,39 279,58 

22 ως 24 1.980,65 199,00 99,03 198,06 198,06 138,65  99,03 198,06 297,10 

24 ως 26 2.098,48 210,00 104,92 209,85 209,85 146,89  104,92 209,85 314,77 

26 ως 28 2.219,53 222,00 110,98 221,95 221,95 155,37  110,98 221,95 332,93 

28 ως 30 2.333,07 234,00 116,65 233,31 233,31 163,32  116,65 233,31 349,96 
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30 ως 32 2.418,77 242,00 120,94 241,88 241,88 169,31  120,94 241,88 362,82 

32 ως 34 2.534,46 254,00 126,72 253,45 253,45 177,41  126,72 253,45 380,17 

34 ως 36 2.650,15 266,00 132,51 265,01 265,01 185,51  132,51 265,01 397,52 

36 ως 38 2.761,55 277,00 138,08 276,16 276,16 193,31  138,08 276,16 414,23 

38 ως 40 2.877,24 288,00 143,86 287,72 287,72 201,41  143,86 287,72 431,59 

40 και άνω 2.964,01 297,00 148,20 296,40 296,40 207,48  148,20 296,40 444,60 

 

Σηµείωση: Τα έτη εργασίας νοούνται ως συµπληρωµένα π.χ. 0-2 έτη σηµαίνει 

προϋπηρεσία 0 και µέχρι την συµπλήρωση του 2ου έτους. Αντίστοιχα, 2-4 έτη 

σηµαίνει ότι το 2° έτος έχει συµπληρωθεί και έχει αρχίσει το 3° έτος και το 

µισθολογικό κλιµάκιο είναι σταθερό κατά τη διάρκεια του 3ου και 4ου έτους εργασίας. 


