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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των 

κινηµατογράφων όλης της χώρας 

 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 11/9.4.2008) 

 

   Στην Αθήνα σήµερα την 7η Απριλίου 2008 συνήλθαν, στα γραφεία της 

Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αιθουσαρχών Κινηµατογράφου, Aκαδηµίας 96-98, οι 

παρακάτω αναφερόµενοι νόµιµοι εκπρόσωποι των οργανώσεων που υπογράφουν 

την παρούσα: αφενός οι ∆ηµήτριος Γάκας και Απόστολος Φούκης εκ µέρους της  

Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αιθουσαρχών Κινηµατογράφου (Π.Ο.ΑΙ.Κ.),  Αλεξ. 

Λάµπρου εκ µέρους της  Πανελλήνιας Ένωσης Αιθουσαρχών Κινηµατογράφων 

(Π.Ε.ΑΙ.Κ.) και αφετέρου οι Κων/νος Γκίνης και Ανδρέας ∆ηµητριάδης εκ µέρους α) 

της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Κινηµατογράφου - Τηλεόρασης και 

Συναφών Κλάδων (ΠΟΕΚΤ) και β) της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων 

Κινηµατογραφικών Επιχειρήσεων (ΠΕΥΚΕ), µε σκοπό την υπογραφή της ΣΣΕ  έτους 

2008 για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των 

κινηµατογραφικών επιχειρήσεων όλης της χώρας.  

Οι παραπάνω εκπρόσωποι των ενδιαφεροµένων µερών µετά από συζήτηση και µε 

βάση την µε αριθµό 35/30-1-2008 αίτηση Μεσολάβησης που υποβλήθηκε στον 

Ο.ΜΕ.∆. από τις παραπάνω Ενώσεις των εργαζοµένων και το κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 15 του Ν.1876/1990 Πρακτικό Μεσολάβησης ενώπιον του Μεσολαβητή 

Κώστα Παπαδηµητρίου της 27-3-2008, το οποίο συνυπέγραψαν τα µέρη,  

απεφάσισαν την υπογραφή της παρακάτω ΣΣΕ που έχει ως εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο ισχύος 

Στις διατάξεις της ΣΣΕ  αυτής υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας στις κινηµατογραφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

Άρθρο 2 

Βασικοί  µισθοί 

Οι βασικοί  µισθοί  που αναφέρονται στην ΣΣΕ του προηγουµένου έτους 2007 του 

προσωπικού του άρθρου 1 της ΣΣΕ  αυτής, αυξάνονται από 1 Μαρτίου 2008 κατά 

ποσοστό 3,45 %. Περαιτέρω, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 31.8.2008 
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αυξάνονται από 1 Σεπτεµβρίου 2008 κατά ποσοστό 3%, όπως θα έχουν διαµορφωθεί 

στις 30.4.2009 αυξάνονται από 1 Μαΐου 2009 κατά ποσοστό 5,5 % και 

διαµορφώνονται, στρογγυλοποιούµενοι,   ως εξής: 

 

Βασικοί µισθοί 

Από 1.3.2008 

 1. Κινηµατογράφοι Α’ Προβολής Όλης της Χώρας 

                                            Ευρώ                                   

   α) Χειριστής  Α'                794,50 

   β) Βοηθός Χειριστής         738,60 

   γ) Ελεγκτής                     727,80 

   δ) Ταµίας                        675,50 

 

 2. Κινηµατογράφοι Β΄ Προβολής  Όλης της Χώρας    

    α)  Χειριστής   Α'             740,30 

    β)  Βοηθός Χειριστής       727,80 

    γ)  Ελεγκτής                   698,50 

    δ) Ταµίας                       673,50 

 

Από 1.9.2008 

1. Κινηµατογράφοι Α’ Προβολής Όλης της Χώρας 

                                            Ευρώ                                   

   α) Χειριστής  Α'                818,30 

   β) Βοηθός Χειριστής         760,80 

   γ) Ελεγκτής                     749,60 

   δ) Ταµίας                        695,80 

 

 2. Κινηµατογράφοι Β΄ Προβολής  Όλης της Χώρας    

    α)  Χειριστής   Α'             762,50 

    β)  Βοηθός Χειριστής       749,60  

    γ)  Ελεγκτής                   719,40   

    δ) Ταµίας                       693,70 

 

                    Από 1.5.2009 

     1. Κινηµατογράφοι Α’ Προβολής Όλης της Χώρας 

                                            Ευρώ                                   

   α) Χειριστής  Α'                863,30 
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   β) Βοηθός Χειριστής         802,60 

   γ) Ελεγκτής                     790,80 

   δ) Ταµίας                        734,10 

 

 2. Κινηµατογράφοι Β΄ Προβολής  Όλης της Χώρας    

    α)  Χειριστής   Α'             804,40 

    β)  Βοηθός Χειριστής       790,80 

    γ)  Ελεγκτής                   759,00 

    δ) Ταµίας                       731,80 

Άρθρο 3 

∆ιάκριση των κινηµατογράφων  σε Α΄ και Β΄ προβολής 

Οι κινηµατογράφοι, που λειτουργούν  στην Αθήνα, Πειραιά,  Θεσσαλονίκη  και στα 

περίχωρά τους, θεωρούνται ως κινηµατογράφοι Α`ή Β`προβολής, εφόσον στην 

πράξη έχουν χαρακτηρισθεί σαν τέτοιοι. 

Στις πόλεις µε πληθυσµό πάνω από 50.000 κατοίκους, ως κινηµατογράφοι Α` 

προβολής χαρακτηρίζονται αυτοί που έχουν το ακριβότερο εισιτήριο. Οι υπόλοιποι 

κινηµατογράφοι χαρακτηρίζονται ως Β` προβολής. 

Άρθρο 4 

Επιδόµατα 

1. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 85  του Β∆ 15/17-5-1956 κατά την οποία 

εάν ο χειριστής  ορισθεί  υπεύθυνος και εφόσον  δεν υπάρχει υπεύθυνος  

ηλεκτρολόγος για την καλή  κατάσταση και κανονική  λειτουργία κάθε µηχανικής  

και ηλεκτρικής  εγκατάστασης,  ο εργοδότης  υποχρεούται να καταβάλλει στον 

χειριστή Α΄ της ή των κινηµατογραφικών µηχανών κάθε βάρδιας επίδοµα 

υπευθυνότητας σε ποσοστό 10%, υπολογιζόµενο στους πιο πάνω βασικούς 

µηνιαίους µισθούς. 

2. Σε όλους τους µισθωτούς  που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης 

χορηγείται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% που θα 

υπολογίζεται στους πιο πάνω βασικούς µηνιαίους µισθούς για κάθε τριετία 

πραγµατικής υπηρεσίας στον κλάδο και µέχρι  εννέα (9) τριετίες. 

 Η προϋπηρεσία για τον υπολογισµό του επιδόµατος αυτού  αποδεικνύεται  µε    

την υποβολή  βιβλιαρίου ή  βεβαιώσεων ασφαλίσεως   στο  ΙΚΑ. 

 Αυτή η βεβαίωση ή το βιβλιάριο του ΙΚΑ πρέπει να υποβάλλεται στον εργοδότη 

µέσα σε τρεις µήνες από την πρόσληψη, διαφορετικά δικαιούται αυτός να  
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συνυπολογίσει την προϋπηρεσία του µισθωτού  από την  ηµεροµηνία υποβολής  

των δικαιολογητικών.  

 Η ίδια προθεσµία για την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών ισχύει και      

γι΄ αυτούς που υπηρετούν  κατά την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, αρχίζει δε από 

τότε που αρχίζει η ισχύς της παρούσης. 

3. Στους χειριστές Α΄ και Β΄ που εργάζονται στους θαλάµους κινηµατογραφικής 

µηχανής  κινηµατογράφων Α΄ και Β΄ προβολής όλης της Χώρας, καταβάλλεται 

επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5,0 % υπολογιζόµενο στον 

βασικό µισθό των δικαιούχων, όπως αυτός διαµορφώνεται κάθε φορά.  

4. Στους ταµίες, άνδρες και γυναίκες, χορηγείται επίδοµα ταµειακών λαθών που  

ανέρχεται σε ποσοστό 5% και υπολογίζεται επί των βασικών µηνιαίων µισθών. 

5. Ο εργοδότης υποχρεούται να καλύπτει τα οδοιπορικά έξοδα των απασχολουµένων 

σε αυτόν µισθωτών µετά τη λήξη της εργασίας τους και εφόσον δεν υπάρχει 

συγκοινωνιακό µέσο για τη µετάβασή τους  στο σπίτι τους. Η πιο πάνω κάλυψη 

περιλαµβάνει τις πόλεις Αθήνας, Πειραιά, και Θεσσαλονίκης όπως και τα προάστια 

αυτών, καθώς και τις πόλεις που έχουν πληθυσµό πάνω από 30.000 κατοίκους σε 

όλη την Ελλάδα και  καλύπτει απόσταση από 500 µέτρα µέχρι 15 χιλιόµετρα. 

6.  Χορηγείται επίδοµα γάµου σε όλους τους έγγαµους µισθωτούς, ανεξαρτήτως 

φύλου, σε ποσοστό 10% επί των βασικών µηνιαίων µισθών τους και σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.1849/89. 

7. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών 

προσαυξάνονται µε επίδοµα τέκνων  σε  ποσοστό 5% για κάθε ένα και µέχρι 3 

µη εργαζόµενα τέκνα,  εφόσον αυτά δεν υπερέβησαν το 18ο έτος της ηλικίας 

τους. Σε περίπτωση που τα τέκνα σπουδάζουν σε οποιαδήποτε ανώτερη ή 

ανώτατη σχολή το επίδοµα αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται µέχρι την 

αποφοίτησή τους και πάντως όχι πέρα του 24ου έτους της ηλικίας τους,      

εφόσον  βεβαίως εξακολουθούν να είναι άγαµα και δεν εργάζονται. 

 

Άρθρο  5 

∆ιάφορες παροχές κλπ διατάξεις 

1. Οι µισθωτοί που αναφέρονται στην παρούσα και απασχολούνται πριν ή µετά από 

τη λήξη της περιόδου λειτουργίας των κινηµατογράφων, για εγκατάσταση ή άρση 

και µεταφορά των µηχανηµάτων ή για κάθε άλλη αιτία που συνδέεται πριν από 

την έναρξη ή τη λήξη της θερινής ή χειµερινής περιόδου, δικαιούνται  για  κάθε 
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ηµέρα απασχόλησής τους αποζηµίωση, ίση µε το 1/25 των πιο πάνω  βασικών 

µισθών, που θα προσαυξάνεται µε όλα τα επιδόµατα που προβλέπονται από αυτή 

την ΣΣΕ. 

2. Ως χειµερινή περίοδο λειτουργίας των κινηµατογράφων ορίζεται η χρονική 

περίοδος που περιλαµβάνεται από 5 Οκτωβρίου κάθε έτους µέχρι 10 Μαΐου του 

εποµένου έτους. 

 Το πιο πάνω χρονικό διάστηµα µπορεί να αυξοµειώνεται ανάλογα µε τις  καιρικές 

συνθήκες. 

3. Οι µισθωτοί που αναφέρονται σ΄ αυτήν την ΣΣΕ και απασχολούνται τις Κυριακές 

και τις εξαιρέσιµες, βάσει νόµου, εορτές δικαιούνται προσαύξηση σε ποσοστό 

75%, η οποία θα υπολογίζεται στο 1/25 του  συνολικού µηναίου µισθού τους και 

για πέντε Κυριακές το µήνα. 

Επίσης, οι απασχολούµενοι µετά την 10η νυκτερινή ώρα δικαιούνται προσαύξηση 

σε ποσοστό 25%, η οποία θα  υπολογίζεται στο νόµιµο ωροµίσθιό τους και για 

τρεις ώρες ηµερησίως. 

4. Οι παραπάνω προσαυξήσεις δεν συµπεριλαµβάνονται στους βασικούς µισθούς και 

τα επιδόµατα που αναφέρονται στην παρούσα και οφείλονται επιπλέον.  

5. Ο µισθωτός που προσλαµβάνεται για µία περίοδο, θερινή ή χειµερινή, όταν 

απολυθεί πριν τη λήξη της περιόδου χωρίς σπουδαίο λόγο, δικαιούται να πάρει τις 

αποδοχές µέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία προσλήφθηκε. 

6. Οι µισθωτοί, που υπάγονται στην παρούσα, δεν υποχρεούνται να εκτελέσουν 

οποιαδήποτε εργασία που δεν ανήκει στην ειδικότητα για την οποία 

προσελήφθησαν, εκτός από έκτακτες περιπτώσεις. 

7. Η σύνθεση του τεχνικού προσωπικού στο θάλαµο προβολής κλπ. πρέπει να είναι 

αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν και σύµφωνα µε την υπ΄ αρ. 

82/79 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 

8. Οι µισθωτοί που αναφέρονται στην παρούσα και απασχολήθηκαν στον ίδιο 

εργοδότη συνεχώς περισσότερες από µία περιόδους σε θερινό και χειµερινό 

κινηµατογράφο, που εκµεταλλεύεται αυτός, θεωρούνται ότι διέπονται από 

σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 

9. Ο χρόνος εργασίας κατά εβδοµάδα των µισθωτών που αφορά η παρούσα ορίζεται  

σε 40 ώρες και για τις οποίες οφείλονται οι παραπάνω αποδοχές. 
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10. Οι ώρες εργασίας από 41 µέχρι 45 την εβδοµάδα αµείβονται ως υπερεργασία µε 

το αντίστοιχο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά ποσοστό 25%. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν εν προκειµένω οι διατάξεις της από 26-2-1975 ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει 

σήµερα ύστερα από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3385/2005. 

11. Τα ποσά σε ευρώ που προκύπτουν από τον υπολογισµό των παραπάνω 

ποσοστών όλων των επιδοµάτων και προσαυξήσεων στρογγυλοποιούνται στην 

αµέσως εποµένη ακεραία µονάδα  ευρώ.  

12. Τυχόν ανώτερες αποδοχές καταβαλλόµενες στους εργαζοµένους αυτής της ΣΣΕ 

δεν µειώνονται.  

13. Όσες διατάξεις προηγουµένων ΣΣΕ ή ∆Α που δεν τροποποιούνται µε αυτή την 

ΣΣΕ εξακολουθούν να ισχύουν. 

14. Σε καµία περίπτωση οι παραπάνω συνολικές αποδοχές των υπαγοµένων στην 

παρούσα µισθωτών δεν µπορεί να υπολείπονται  από τις αποδοχές  που 

καθορίζονται µε βάση την κάθε φορά ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

15. Οι θεσµικές ρυθµίσεις της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας 2008-

2009 ( προσαύξηση κανονικής αδείας, άδεια σχολικής επίδοσης, εξοµοίωση 

αναδόχων γονέων, αύξηση αδείας ασθενείας εξαρτωµένων µελών) ισχύουν και 

για τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα και θεωρούνται τµήµα της 

παρούσας σύµβασης. 

16. Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής  αρχίζει από 1 Μαρτίου 2008 και λήγει στις 

31.12.2009. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Από την εργοδοτική πλευρά Από την εργατική  πλευρά 

 
 
 

∆ηµήτριος Γάκας 

 
 

Κων/νος Γκίνης 
 

 
 

Απόστολος Φούκης 

 
 

Ανδρέας ∆ηµητριάδης 
 
 

Αλεξ. Λάµπρου 

 

 


