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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ  ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΩΝ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ, ΕΚΦΩΝΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ  ΒΑΣΕΩΣ ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 

 
(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 3/6.2.2012) 

Στην Αθήνα σήµερα 30/1/2012 οι υπογράφοντες αφενός, ∆ήµος 

Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών 

Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί & Αγοραίων (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α), και  

αφετέρου  Μετάξια Στεκουλέα και Θάνος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος και 

Γενικός γραµµατέας αντίστοιχα της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων 

Ελλάδος καθώς και οι Κασαπάκη Μαριάννα, Πρόεδρος: του Σωµατείου 

ραδιοτηλεφωνητριών, εκφωνητών και χειριστών σταθµών Βάσεως 

Ραδιοταξί  Ελλάδος, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφής αυτής 

της ΣΣΕ συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

 

1. Η παρούσα ΣΣΕ αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

ραδιοτηλεφωνητών-τριων,  Εκφωνητών-τρίων και χειριστών-τριων που 

απασχολούνται  µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στους Σταθµούς Βάσεως 

των Ραδιοταξί όλης της χώρας. 

2. Αυτή η ΣΣΕ ισχύει αποκλειστικά για όλους τους εργαζόµενους οι οποίοι είναι 

µέλη πρωτοβάθµιων σωµατείων που ανήκουν στη δύναµη της Οµοσπονδίας 

Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ). Η ιδιότητα του µέλους πιστοποιείται 

µε την προσκόµιση στον εργοδότη σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από 

τις πρωτοβάθµιες οργανώσεις για λογαριασµό της ΟΙΥΕ. 

 

Άρθρο 2 

 Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, όπως έχουν 

διαµορφωθεί στις 31.12.2011, µε την από 21.10.2010 ΣΣΕ (Π.Κ. 38/15.11.2010), 

εξακολουθούν να ισχύουν και για το έτος 2012.
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Άρθρο 3 

Τελικές ∆ιατάξεις 

1. Οι διατάξεις της ΚΥΑ 11782/23-6-2006 ( ΦΕΚ 923/Β 17-7-2006) καθώς 

και οι προγενέστερες όµοιες αυτής, που δεν τροποποιούνται ρητά µε τη 

Σ.Σ.Ε. αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν. 

2. Οι διατάξεις προηγουµένων ΣΣΕ και ∆Α του κλάδου που δεν τροποποιούνται 

ρητά µε τη νέα ΣΣΕ εξακολουθούν να  ισχύουν. 

3. Ευνοϊκότεροι ατοµικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά 

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία 

(νόµοι, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών 

ρυθµίσεων (συλλογικές συµβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις), καθώς και 

κανονισµοί  εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιµα κλπ δεν θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από την 1/1/2012  και έχει  αόριστη διάρκεια. 

οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. Ο.Ι.Υ.Ε. 

∆ΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΜΕΤΑΞΙΑ ΣΤΕΚΟΥΛΕΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, 
ΕΚΦΩΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ  
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 


