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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου 

(ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 18/13-4-09) 

Στην Αθήνα σήµερα 13 Απριλίου 2009, οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός οι: 

κος Πέτρος Κωστόπουλος, Πρόεδρος και κος Παναγιώτης Κωστάκης, γενικός 

Γραµµατέας, της «Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθµών 

Αθηνών» (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α) και αφετέρου οι: 

κος ∆ηµήτριος Καµαρινόπουλος, Πρόεδρος και κος ∆ηµήτριος Καραπαναγος, Γενικός 

Γραµµατέας, της «Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας» (Ε.Τ.Ε.Ρ), όλοι 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι συµφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

Στις διατάξεις της παρούσης Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι τεχνικοί ραδιοφώνου, µέλη της 

Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς 

σταθµούς (Ρ/Σ) µέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της χώρας µε τις ειδικότητες: 

α)  Του ηλεκτρονικού. Ως ηλεκτρονικός Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόµενος για την 

εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των 

ηλεκτρονικών συστηµάτων και µηχανηµάτων (αναλογικών και ψηφιακών), που 

απαιτούνται για την εγγραφή, αναπαραγωγή, υποστήριξη, µετάδοση και εκποµπή 

ηχητικού σήµατος σε οποιανδήποτε µορφή και σε κάθε φυσικό µέσο, καθώς 

επίσης για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των 

µηχανηµάτων εκποµπής ραδιοφωνικού σήµατος από τα στούντιο του Ρ/Σ προς 

τους χώρους εγκατάστασης των ποµπών ή εργάζεται για την εγκατάσταση, 

συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των συστηµάτων εκποµπής των Ρ/Σ ή 

είναι υπεύθυνος για την τεχνική κάλυψη των εξωτερικών µεταδόσεων του Ρ/Σ 

όταν και όπου απαιτείται από τον Ρ/Σ και 

β)  Του ηχολήπτη. Ως ηχολήπτης Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόµενος για την τεχνική και 

καλλιτεχνική κάλυψη του προς εγγραφή, επεξεργασία ή µετάδοση από τον Ρ/Σ 

προγράµµατος, και ο µόνος που χειρίζεται τα µηχανήµατα ήχου, είτε ο ήχος 

αυτός παράγεται και µεταδίδεται ταυτοχρόνως, είτε ηχογραφείται σε 

οποιαδήποτε µορφή ηχητικού υλικού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή και µεταδίδεται 

µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων ήχου ή οιασδήποτε άλλης µορφής, σε 

οποιονδήποτε χρόνο από τον ραδιοφωνικό σταθµό και η εργασία του 
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πραγµατοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του Ρ/Σ ή εκτός αυτών, όταν αυτό 

απαιτείται για την υλοποίηση του προγράµµατος του Ρ/Σ. 

Οι εργαζόµενοι ως ηχολήπτες ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ πρέπει 

α)  να έχουν πτυχίο ΙΕΚ-ΤΕΕ - ΡΑ∆ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α, Β - ΤΕΣ - ΚΕΤΕ - ΚΕΚ - 

ΚΕΤΕΣ - ΚΕΣ -ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή κρατικών σχολών ειδίκευσης οιουδήποτε 

τοµέα ηλεκτρονικού ή ηλεκτροτεχνίτου ή ραδιοτεχνίτου ή Τ.Ε.Ι. των 

αντίστοιχων ειδικοτήτων ή ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής θετικών επιστηµών 

(µαθηµατικών, φυσικών, χηµικών ή Τεχνικών κλάδων όπως ηλεκτρολόγων ή 

ακουολογίας). Οι σχολές ή τα τµήµατα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, 

Εικονοληπτών και Μουσικής για την εφαρµογή όλων των διατάξεων της 

παρούσης θεωρούνται αντίστοιχες, 

β)  Ως εµπειρικοί να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη ως ηχολήπτες Ρ/Σ ή 

ηλεκτρονικοί Ρ/Σ ανάλογα µε την ειδικότητα για την οποία προσλαµβάνονται. 

Όσοι Τεχνικοί Ρ/Σ εργάζονταν κατά την 2α Μαρτίου 2004 απασχολούµενοι σε 

κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες ανεξάρτητα από την κατοχύρωση των 

τυπικών προσόντων που ορίζονται για την κάθε ειδικότητα (πτυχία ή 

εµπειρικότητα ή προϋπηρεσία), θεωρείται ότι είναι ειδικευµένοι στην ειδικότητα 

που απασχολούνται και µπορούν να την ασκούν, ακολουθώντας, βάσει 

προϋπηρεσίας τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών, όπως αυτά 

καθορίζονται από την παρούσα ΣΣΕ. 

Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού µετά την 2α Μαρτίου 2004 πρέπει να γίνονται 

µε βάση τουλάχιστον τα τυπικά προσόντα (α) πτυχία ή β) εµπειρικότητα) που 

περιγράφονται παραπάνω αναλυτικά για κάθε ειδικότητα. Η ειδικότητα που 

µπορούν να ασκούν είναι αυτή που έχουν (ασκούν) κατά την στιγµή που 

υπεγράφη η ΣΣΕ µεταξύ Ε.Τ.Ε.Ρ και Ε.Ι.Ι.Ρ.Α της 2ας Μαρτίου 2004. Τυχόν 

µετάβαση του Τεχνικού από την µία ειδικότητα στην άλλη, θεωρείται συνέχεια 

της προηγουµένης και ουδόλως τον επηρεάζει στον βασικό µισθό ή στα 

ασφαλιστικά του δικαιώµατα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου σε ολόκληρο το κείµενο της παρούσης αναφέρεται η λέξη 

«Τεχνικός» σε όλες τις πτώσεις σηµαίνει «Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός 

ραδιοσταθµού». 

Άρθρο 2 

Από 1ης Ιανουαρίου 2009, τα κατώτατα όρια βασικών µηνιαίων µισθών (µισθολογικών 

κλιµακίων) για τους εργαζόµενους Τεχνικούς (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς), σε Ρ/Σ 

της χώρας καθορίζονται ως εξής: 
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Έτη Υπηρεσίας και Προϋπηρεσίας 
Κλιµάκια 

σε Ευρώ 

από 0 έως 2ο συµπληρωµένο 1125 

από 2ο συµπληρωµένο έως 4ο συµπληρωµένο 1205 

από 4ο συµπληρωµένο έως 6ο συµπληρωµένο 1282 

από 6ο συµπληρωµένο έως 8ο συµπληρωµένο 1368 

από 8ο συµπληρωµένο έως 10ο συµπληρωµένο 1452 

από 10ο συµπληρωµένο έως 12ο συµπληρωµένο 1538 

από 12ο συµπληρωµένο έως 14ο συµπληρωµένο 1577 

από 14ο συµπληρωµένο έως 16ο συµπληρωµένο 1668 

από 16ο συµπληρωµένο έως 18ο συµπληρωµένο 1771 

από 18ο συµπληρωµένο έως 20ο συµπληρωµένο 1814 

από 20ο συµπληρωµένο έως 22ο συµπληρωµένο 1865 

από 22ο συµπληρωµένο έως 24ο συµπληρωµένο 1938 

από 24ο συµπληρωµένο έως 26ο συµπληρωµένο 2007 

από 26ο συµπληρωµένο έως 28ο συµπληρωµένο 2119 

από 28ο συµπληρωµένο έως 30ο συµπληρωµένο 2246 

από 30ο συµπληρωµένο έως 32ο συµπληρωµένο 2326 

από 32ο συµπληρωµένο έως 34ο συµπληρωµένο 2433 

από 34ο συµπληρωµένο έως 36ο συµπληρωµένο 2533 

από 36ο συµπληρωµένο έως 38ο συµπληρωµένο 2632 

από 38ο συµπληρωµένο έως 40ο συµπληρωµένο 2764 

από 41ο και άνω 2883 

 

Από 1ης Ιουλίου 2009, τα κατώτατα όρια βασικών µηνιαίων µισθών (µισθολογικών 

κλιµακίων) για τους εργαζόµενους Τεχνικούς (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς), σε Ρ/Σ 

της χώρας καθορίζονται ως εξής: 
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Έτη Υπηρεσίας και Προϋπηρεσίας 
Κλιµάκια 

σε Ευρώ 

από 0 έως 2ο συµπληρωµένο 1147 

από 2ο συµπληρωµένο έως 4ο συµπληρωµένο 1227 

από 4ο συµπληρωµένο έως 6ο συµπληρωµένο 1306 

από 6ο συµπληρωµένο έως 8ο συµπληρωµένο 1394 

από 8ο συµπληρωµένο έως 1Οο συµπληρωµένο 1479 

από 10ο συµπληρωµένο έως 12ο συµπληρωµένο 1567 

από 12ο συµπληρωµένο έως 14ο συµπληρωµένο 1607 

από 14ο συµπληρωµένο έως 16ο συµπληρωµένο 1700 

από 16ο συµπληρωµένο έως 18ο συµπληρωµένο 1805 

από 18ο συµπληρωµένο έως 20ο συµπληρωµένο 1849 

από 20ο συµπληρωµένο έως 22ο συµπληρωµένο 1901 

από 22ο συµπληρωµένο έως 24ο συµπληρωµένο 1975 

από 24ο συµπληρωµένο έως 26ο συµπληρωµένο 2045 

από 26ο συµπληρωµένο έως 28ο συµπληρωµένο 2160 

από 28ο συµπληρωµένο έως 30ο συµπληρωµένο 2288 

από 30ο συµπληρωµένο έως 32ο συµπληρωµένο 2370 

από 32ο συµπληρωµένο έως 34ο συµπληρωµένο 2479 

από 34ο συµπληρωµένο έως 36ο συµπληρωµένο 2581 

από 36ο συµπληρωµένο έως 38ο συµπληρωµένο 2682 

από 38ο συµπληρωµένο έως 40ο συµπληρωµένο 2817 

από 41ο και άνω 2938 

 

Άρθρο 3 

Για τον υπολογισµό των βασικών µηνιαίων µισθών καθώς και των ηµερών της 

κανονικής άδειας ανάπαυσης που δικαιούται ο Τεχνικός (Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός) 

αλλά και για κάθε άλλη συνέπεια εξαιρουµένης αποζηµίωσης του Ν. 2112/20, 

λαµβάνεται υπ' όψιν και προσµετράται στο χρόνο της υπηρεσίας του στο 
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Ραδιοφωνικό σταθµό και η προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλο Ραδιοφωνικό σταθµό. 

Στην ατοµική Σύµβαση εργασίας του Τεχνικού Ρ/Σ θα πρέπει απαραιτήτως να 

προσδιορίζεται η ειδικότητα µε την οποία προσλαµβάνεται και ο Ραδιοφωνικός 

Σταθµός στον οποίο και µόνο θα εργάζεται. 

Αποδεικτικά (π.χ. ένσηµα) προϋπηρεσίας υποβάλλονται στο λογιστήριο ή στη 

διεύθυνση προσωπικού κάθε σταθµού µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από 

την πρόσληψη του Τεχνικού, η δε εκπρόθεσµη υποβολή τους έχει ως συνέπεια, ότι η 

προϋπηρεσία που αποδεικνύουν λαµβάνεται υπόψη και προσµετράται από την 

ηµεροµηνία υποβολής τους. 

Άρθρο 4 

Οι µηνιαίοι βασικοί µισθοί προσαυξάνονται µε τα παρακάτω επιδόµατα: 

α)  Γάµου σε ποσοστό 10% επί του βασικού µηνιαίου µισθού ανεξάρτητα από το αν 

ο/η σύζυγος εργάζεται. 

β)  Τέκνου σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί, ηλικίας µέχρι 18 ετών ή µέχρι 25 ετών 

εφόσον σπουδάζει σε αναγνωρισµένο ίδρυµα της αλλοδαπής ή της ηµεδαπής και 

δεν εργάζεται. Προκειµένου περί τέκνων ανικάνων για εργασία λόγω σωµατικής ή 

πνευµατικής νόσου, που αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση νοσηλευτικού 

ιδρύµατος δηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆., το επίδοµα αυτό εξακολουθεί να χορηγείται όσο 

χρόνο διαρκεί η ανικανότητα. 

Το επίδοµα αυτό, µε τις παραπάνω προϋποθέσεις, καταβάλλεται στους µισθωτούς 

και των δύο φύλων. 

γ)  Σπουδών σε ποσοστό 

1)  8% για τους πτυχιούχους αντιστοίχων µε το επάγγελµα τους τµηµάτων ή 

σχολών ανωτέρας εκπαίδευσης ή Τ.Ε.Ι. 

2)  11% για τους αποφοίτους αντιστοίχων µε το επάγγελµα τους τµηµάτων ή 

σχολών Α.Ε.1. και 

3)  4% για τους για τους πτυχιούχους αντιστοίχων µε το επάγγελµα τους 

τµηµάτων ή σχολών ΑΕΙ ή σχολών ανωτέρας εκπαίδευσης ή ΤΕΙ που φέρουν 

µεταπτυχιακό τίτλο. Οι σχολές ή τα τµήµατα σχολών Ηχοληπτών, 

Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών, και Μουσικής για την εφαρµογή των 

παραπάνω διατάξεων θεωρούνται αντίστοιχες, 

δ)  Πρόσθετης εργασίας στους εργαζόµενους, στους οποίους η διεύθυνση του 

Ραδιοσταθµού µε έγγραφη εντολή της αναθέτει καθήκοντα οδηγού αυτοκινήτου 

για τις ανάγκες της εργασίας του, οριζόµενο σε ποσοστό 10% και υπολογιζόµενο 
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στο µισθό του κατεχόµενου βασικού µισθού. 

ε)  Ανθυγιεινό που ανέρχεται σε 25% επί των καταβαλλοµένων στους Τεχνικούς που 

εργάζονται πλησίον κεραιοσυστηµάτων (συστηµάτων εκποµπής), οιασδήποτε 

µορφής, του ραδιοφωνικού σταθµού. 

στ)  Θέσεως που ανέρχεται σε 20% για τους Τεχνικούς ∆ιευθυντές και 10% για τους 

Προϊσταµένους τµηµάτων. 

ζ)  Το από άρθρο 4ζ) της από 9ης Μαΐου 2007 Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 

Ε.Ι.Ι.Ρ.Α-Ε.Τ.Ε.Ρ οριζόµενο επίδοµα συνεχούς παραµονής στον ίδιο εργοδότη 

ανέρχεται σε ποσοστό 3% µε την συµπλήρωση 3 ετών υπηρεσίας, 6% µε την 

συµπλήρωση 6 ετών υπηρεσίας, 10% µε την συµπλήρωση 9 ετών υπηρεσίας, 

12,5% µε την συµπλήρωση 12 ετών υπηρεσίας και 15% µε την συµπλήρωση 15 

ετών υπηρεσίας. 

Άρθρο 5 

α)  Οι τεχνικοί (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικοί) δικαιούνται άδεια γάµου µε πλήρεις 

αποδοχές, η οποία ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) συνεχόµενες εργάσιµες ηµέρες, 

β)  Η άδεια τοκετού καθορίζεται κατά 2 εβδοµάδες µεγαλύτερη από εκείνη που 

προβλέπει η εκάστοτε κείµενη εργατική νοµοθεσία. Ο χρόνος κύησης και λοχείας 

συνυπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας, εάν και εφόσον κατά το αντίστοιχο 

χρονικό διάστηµα υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση. Η επιχείρηση οφείλει να 

απαλλάσσει την εργαζόµενη από νυχτερινές βάρδιες κατά τη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης της. Στις γυναίκες που απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω 

τοκετού, θα καταβάλλονται οι αποδοχές ενός 15νθήµερου επιπλέον από εκείνες 

που προβλέπει ο νόµος. Κάθε άρρεν τεχνικός ραδιοφωνίας που αποκτά παιδί 

δικαιούται εφ' άπαξ άδεια τεσσάρων (4) ηµερών. 

γ)  Στον εργαζόµενο, του οποίου η εργασιακή σχέση λύεται λόγω συνταξιοδότησης, 

καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε το ποσοστό 70% της οφειλόµενης αποζηµίωσης 

λόγω απροειδοποίητης καταγγελίας της σχέσης εργασίας του Ν.2112/1920 και 

ανεξάρτητα από την υπαγωγή του σε ασφαλιστικό φορέα επικουρικής 

ασφάλισης. Το παραπάνω ποσοστό από 1ης Ιανουαρίου 2008 γίνεται 80%. 

δ)  Σε περίπτωση θανάτου του τεχνικού πριν αυτός συµπληρώσει τις προϋποθέσεις 

για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, ο ή η επιζών σύζυγος και τα ανήλικα 

παιδιά του δικαιούνται να λάβουν από τον ραδιοφωνικό σταθµό που εργαζόταν 

το 70% της οφειλόµενης αποζηµίωσης λόγω απροειδοποίητης καταγγελίας της 

σχέσης εργασίας του Ν.2112/1920. Εάν η αποζηµίωση αυτή, λόγω του χρόνου 

υπηρεσίας του συγκεκριµένου τεχνικού ανέρχεται σε έναν έως και 6 µισθούς 
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αποζηµιώσεως καταβάλλεται εφάπαξ. Το τυχόν επιπλέον των 6 µισθών ποσό 

αποζηµίωσης (λόγω αυξηµένου χρόνου υπηρεσίας) θα καταβάλλεται σε ισόποσες 

µηνιαίες δόσεις, ίσης κάθε µίας µε το 70% του µισθού αποζηµιώσεως. 

ε)  Ο Ραδιοσταθµός υποχρεούται στην εγκατάσταση οθονών µηδενικής ακτινοβολίας 

(ΤFΤ) σε όλα τα στούντιο καθώς και όπου αλλού χρησιµοποιείται ηλεκτρονικός 

υπολογιστής από το τεχνικό προσωπικό. 

στ)  Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση της εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού ανά 

ειδικότητα, ώστε αυτό να χειρίζεται τον εκάστοτε τεχνολογικό εξοπλισµό. 

ζ)  Ο Ραδιοσταθµός υποχρεούται να χορηγεί σε κάθε ηχολήπτη ένα ζευγάρι 

ακουστικά για χρήση µόνο στον Ρ/Σ τα οποία θα χρεώνονται στον ίδιο και θα 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο από τον ίδιο. 

η)  Οι ηµέρες της ετήσιας κανονικής άδειας, για τον καθορισµό των οποίων 

συνυπολογίζεται και η προϋπηρεσία µε στέρεο τρόπο αποδεικνυόµενη, 

καθορίζονται ως εξής: 

Όσοι έχουν µέχρι και 8 χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας δικαιούνται τόσες 

ηµέρες αδείας όσες προβλέπονται από την εργατική νοµοθεσία. 

Για κάθε έτος απασχόλησης πέραν από τα οκτώ (8) έτη υπηρεσίας ή 

προϋπηρεσίας η ετήσια άδεια αυξάνεται κατά µία (1) εργάσιµη ηµέρα ανά έτος 

και µέχρι να συµπληρωθούν τριάντα µία (31) συνολικά εργάσιµες ηµέρες ετήσιας 

κανονικής άδειας. 

Και µετά την αύξηση των ηµερών της ετήσιας κανονικής αδείας των τεχνικών το 

επίδοµα αδείας δεν αυξάνεται αλλά παραµένει στα νόµιµα όρια. 

Στις ηµέρες κανονικής αδείας των τεχνικών δεν περιλαµβάνονται οι ηµέρες της 

εβδοµάδας κατά τις οποίες αυτοί δεν εργάζονται λόγω της εφαρµογής του 

συστήµατος της πενθήµερης εβδοµάδας εργασίας. 

Από 1ης Ιανουαρίου 2008 οι ηµέρες της ετήσιας κανονικής άδειας, για τον 

καθορισµό των οποίων συνυπολογίζεται και η προϋπηρεσία µε στέρεο τρόπο 

αποδεικνυόµενη, καθορίζονται ως εξής: 

Όσοι έχουν µέχρι και 8 χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας δικαιούνται τόσες 

ηµέρες αδείας όσες προβλέπονται από την εργατική νοµοθεσία. 

Για κάθε έτος απασχόλησης πέραν από τα οκτώ (8) έτη υπηρεσίας ή 

προϋπηρεσίας η ετήσια άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) εργάσιµες ηµέρες ανά έτος 

και µέχρι να συµπληρωθούν τριάντα µία (31) συνολικά εργάσιµες ηµέρες ετήσιας 

κανονικής άδειας. 
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Και µετά την αύξηση των ηµερών της ετήσιας κανονικής αδείας των τεχνικών το 

επίδοµα αδείας δεν αυξάνεται αλλά παραµένει στα νόµιµα όρια. 

Στις ηµέρες κανονικής αδείας των τεχνικών δεν περιλαµβάνονται οι ηµέρες της 

εβδοµάδας κατά τις οποίες αυτοί δεν εργάζονται λόγω της εφαρµογής του 

συστήµατος της πενθήµερης εβδοµάδας εργασίας. 

θ)  Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού (όπως ορίζει η εργατική 

νοµοθεσία) δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η 

εργαζόµενη µητέρα προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του 

εργοδότη της µητέρας. 

ι)  Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας 

και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί 

γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών 

γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. Την άδεια φροντίδας παιδιού 

δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς που έχουν τη γονική µέριµνα. Η άδεια φροντίδας 

του παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να 

προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές 

σχέσεις. 

ια)  Στους εργαζόµενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαµο-η γονέα που έχουν 

την επιµέλεια του παιδιού χορηγείται άδεια µε αποδοχές 6 εργάσιµων ηµερών το 

χρόνο πέρα αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε 3 ή 

περισσότερα παιδιά δικαιούται άδεια 8 εργάσιµων ηµερών. Η άδεια αυτή 

χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας µέχρι 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. Η παραπάνω άδεια 

για µονογονεϊκές οικογένειες, ισχύει και για τους εν διαστάσει ή διαζευγµένους οι 

οποίοι έχουν τη γονική µέριµνα εφόσον αυτό αποδεικνύεται από σχετική 

δικαστική απόφαση. 

Άρθρο 6 

Οι καθοριζόµενες µε την παρούσα αποδοχές οφείλονται για πενθήµερη, συνεχούς 

ωραρίου, επτάωρη ανά ηµέρα, εβδοµαδιαία εργασία τριάντα πέντε (35) ωρών. 

Η επιχείρηση (Ρ/Σ) θα καταβάλλει προσπάθεια να κατανέµει τις νυχτερινές, Κυριακές 

και αργίες βάρδιες ισοµερώς για όλους τους τεχνικούς της ιδίας ειδικότητας. 

Η καταβολή των δεδουλευµένων τακτικών αποδοχών γίνεται την τελευταία εργάσιµη 

ηµέρα κάθε µήνα και συνοδεύεται απαραιτήτως από αναλυτική απόδειξη καταβολής 
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δεδουλευµένων προς κάθε εργαζόµενο. 

Το ετήσιο επίδοµα αδείας σε κάθε εργαζόµενο Τεχνικό καταβάλλεται το αργότερο δύο 

(2) ηµέρες πριν την έναρξη της θερινής άδειας αναψυχής ή τµήµατος της, 

δεκαήµερης τουλάχιστον συνεχούς διαρκείας. Θερινή άδεια αναψυχής για την 

παρούσα, νοείται οποιαδήποτε άδεια χορηγείται στον εργαζόµενο Τεχνικό µετά την 

1η Ιουνίου εκάστου έτους. 

Τις πάσης φύσεως οικονοµικές διαφορές (αναδροµικά) που προκύπτουν από την 

παρούσα ΣΣΕ για κάθε Τεχνικό (Ηχολήπτη ή Ηλεκτρονικό), από 1ης Ιανουαρίου 2009 

µέχρι και την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσης, ο κάθε Ραδιοσταθµός 

υποχρεούται να τις καταβάλλει µέχρι και την 30η Ιουνίου 2009, σε τρεις ισόποσες 

µηνιαίες δόσεις (30 Απριλίου 2009, 31 Μαΐου 2009 και 30 Ιουνίου 2009). 

Άρθρο 7 

Σε περίπτωση υπερωριακής, νυκτερινής απασχόλησης ή απασχόλησης σε αργίες ή 

απασχόλησης σε Κυριακές εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις του εργατικού δικαίου. 

Σε τεχνικούς που απασχολούνται σε µη µόνιµη βάση σε εξωτερικές µεταδόσεις 

δίδεται επίδοµα οριζόµενο σε ποσοστό 5% επί του 1/25ου του βασικού τους µισθού 

για κάθε µέρα απασχόλησης σε εξωτερικές µεταδόσεις. Σε περίπτωση που ο τεχνικός 

λόγω της συµµετοχής του σε εξωτερική µετάδοση καταστεί µερικά ανίκανος για 

εργασία θα συνεχίσει να λαµβάνει τις τακτικές µηνιαίες αποδοχές του και τα ένσηµα 

του για όσο διάστηµα διαρκεί η ανικανότητα του. Ο χρόνος µετάβασης και 

επιστροφής του τεχνικού από/στο χώρο της εξωτερικής µετάδοσης, θεωρείται χρόνος 

εργασίας και αρχίζει και τελειώνει στο χώρο που εργάζεται σύµφωνα µε την ατοµική 

σύµβαση εργασίας. Σε περίπτωση µεταβίβασης, συγχώνευσης ή απόσχισης της 

εκµετάλλευσης της επιχείρησης ή αλλαγής προσώπου του εργοδότη, η όποια αλλαγή 

δεν έχει καµιά βλαπτική ή δυσµενή συνέπεια για κάθε φύσης εργασιακό, µισθολογικό, 

ασφαλιστικό ή εθιµικό δικαίωµα του εργαζοµένου Τεχνικού (ηχολήπτη ή 

ηλεκτρονικού), αναγνωρίζεται δε ως προϋπηρεσία του το σύνολο της διανυθείσας 

στον προηγούµενο εργοδότη προϋπηρεσίας η δε σύµβαση εργασίας του θεωρείται ως 

ενιαία και µηδέποτε διακοπείσα. 

Άρθρο 8 

Οι µισθωτοί στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται από το ραδιοφωνικό σταθµό ως 

βάρδια ασφαλείας ή επιφυλακής κατόπιν γραπτής εντολής της επιχείρησης, 

ευρισκόµενοι σε αναµονή εκτός εγκατάστασης της επιχείρησης δικαιούνται επιπλέον 

αποζηµίωση το 1/50 του µηνιαίου βασικού µισθού για κάθε βάρδια. 
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Άρθρο 9 

Προκειµένου για ραδιοφωνικούς σταθµούς µικτού ή ειδησεογραφικού προγράµµατος, 

οι εργαζόµενοι στα στούντιο συγχρόνου εκποµπής του Ρ/Σ, σε καµία περίπτωση δεν 

εργάζονται στο στούντιο αυτό περισσότερες από τέσσερις ώρες ανά βάρδια, ενώ το 

υπόλοιπο της βάρδιας αναπληρώνεται µε εργασία ηχολήπτη Ρ/Σ σε στούντιο 

παραγωγής προγράµµατος µέσα στην κύρια κτιριακή εγκατάσταση του ραδιοφωνικού 

σταθµού. Η ρύθµιση αυτή δεν ισχύει για τις ώρες 22.00 έως 06.00 στην περίπτωση 

κατά την οποία στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα το πρόγραµµα του Ρ/Σ είναι 

ηχογραφηµένο κατά το ήµισυ τουλάχιστον ή συµφωνεί η πλειοψηφία των 

εργαζοµένων στα στούντιο, ηχοληπτών. 

Καθ' όλο το 24ωρο αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο του Ηχολήπτη που ρυθµίζει τον 

ήχο τουλάχιστον µία φορά την ώρα. 

Άρθρο 10 

Για κάθε περίοδο 24 ωρών η ελάχιστη ανάπαυση δε µπορεί να είναι κατώτερη από 12 

ώρες. Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει την 00.01' και λήγει την 24.00' ώρα. 

Άρθρο 11 

Ως ηµέρες αργίας (εξαιρέσιµες) ορίζονται: 

α.  Η 1η του έτους. 

β.  Τα Θεοφάνια, 

γ.  Η Καθαρή ∆ευτέρα, 

δ.  Η 25η Μαρτίου, 

ε.  Η Μεγάλη Παρασκευή, 

στ.  Το Μεγάλο Σάββατο. 

ζ.  Η ∆ευτέρα του Πάσχα. 

η.  Η 1η Μαΐου. 

θ.  Του Αγίου Πνεύµατος. 

ι.  Η Κοίµηση της Θεοτόκου. 

ια.  Η 28η Οκτωβρίου. 

ιβ.  Τα Χριστούγεννα. 

ιγ.  Η 26η ∆εκεµβρίου. 

ιδ.  Όλες οι Κυριακές. 
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Σε καµιά περίπτωση δεν συµψηφίζεται ηµέρα αργίας µε ρεπό. Σε περίπτωση που 

τεχνικός (ηχολήπτης ή ηλεκτρονικός) εργασθεί σε ηµέρα αργίας, που συµπίπτει µε 

προγραµµατισµένο ρεπό, θα του δοθεί ρεπό εντός της εποµένης εβδοµάδας και η 

προσαύξηση κατά την ηµέρα εργασίας θα είναι εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) 

επί του ενός εικοστού πέµπτου (1/25) των νοµίµων αποδοχών του. 

Άρθρο 12 

Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόµενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι 

εργασίας που προβλέπονται από νόµους, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά 

διατάγµατα, πάσης φύσεως συλλογικές ρυθµίσεις, εσωτερικούς κανονισµούς ή 

ατοµικές συµβάσεις, δε θίγονται από τις ρυθµίσεις αυτής της συλλογικής σύµβασης 

εργασίας. 

Όλες οι προηγούµενες Σ.Σ.Ε. και διαιτητικές αποφάσεις µε οποιοδήποτε τρόπο και αν 

θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο µε την παρούσα 

και εξακολουθούν να ισχύουν σε όσα θέµατα δεν τροποποιούνται από αυτήν. 

Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε την παρούσα (π.χ. υπερωριακή, νυχτερινή και 

εκτός έδρας απασχόληση κ.ά.) εφαρµόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου. 

Άρθρο 13 

Από 1-1-2009 στους τεχνικούς που πληρώνονται µε υπέρτερους βασικούς µισθούς 

(µισθολογικά κλιµάκια) από τους προβλεπόµενους ανά κλιµάκιο από το άρθρο 2 της 

παρούσας ΣΣΕ κατώτατους βασικούς µισθούς της ίδιας προϋπηρεσίας, καταβάλλονται 

οι ακόλουθες αυξήσεις: 

α)  Στους Τεχνικούς των οποίων ο βασικός µισθός (κλιµάκιο) ανέρχεται µέχρι και το 

ποσό των 2000 ευρώ και υπερβαίνει έως και πενήντα (50) ευρώ τον αντίστοιχο 

κατώτατο βασικό µισθό (κλιµάκιο) των µισθολογικών κλιµακίων του άρθρου 2 

της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται µηνιαία αύξηση 50 ευρώ. 

β)  Στους Τεχνικούς των οποίων ο βασικός µισθός (κλιµάκιο) ανέρχεται µέχρι και το 

ποσό των 2000 ευρώ και υπερβαίνει κατά πενήντα ένα (51) και άνω ευρώ τον 

αντίστοιχο κατώτατο βασικό µισθό (κλιµάκιο) των µισθολογικών κλιµακίων του 

άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται µηνιαία αύξηση 40 

ευρώ. 

γ)  Στους Τεχνικούς των οποίων ο βασικός µισθός (κλιµάκιο) υπερβαίνει τα 2001 

ευρώ και υπερβαίνει τον αντίστοιχο κατώτατο βασικό µισθό (κλιµάκιο) των 

µισθολογικών κλιµακίων του άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, 

χορηγείται µηνιαία αύξηση 30 ευρώ. 
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ζ)  Τυχόν αύξηση που έχει δοθεί από 1ης 1ου 2009, χωρίς αυτή να προκύπτει από 

την παρούσα ΣΣΕ, σε τεχνικό που πληρώνεται µε υπέρτερο βασικό µισθό 

(κλιµάκιο) από τους προβλεπόµενους ανά κλιµάκιο από το άρθρο 2 της παρούσας 

ΣΣΕ κατώτερους βασικούς µισθούς (κλιµάκια) της ίδιας προϋπηρεσίας, αυτή 

συµψηφίζεται µε το ποσό που προκύπτει γι' αυτόν από τα άρθρα α), β) και γ) του 

άρθρου 13. 

Άρθρο 14 

α)  Στον ή στην Πρόεδρο και στον ή στην Αντιπρόεδρο της δεύτερης των 

συµβαλλοµένων χορηγείται άδεια µε πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των 

συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δώδεκα (12) εργασίµων ηµερών κάθε µήνα. 

Στον ή στην Γενικό Γραµµατέα και στον ή στην Ταµία της δεύτερης των 

συµβαλλοµένων χορηγείται άδεια µε πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των 

συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, οκτώ (8) εργασίµων ηµερών κάθε µήνα. Στα 

υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. χορηγείται άδεια µε πλήρεις αποδοχές για την άσκηση 

των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δύο (2) εργασίµων ηµερών κάθε µήνα. 

Στην προαναφερόµενη περίπτωση άδειας µε αποδοχές, ο εργαζόµενος δικαιούται 

να λάβει το σύνολο των αποδοχών, που θα του καταβάλλονταν αν παρείχε τις 

υπηρεσίες του. 

β)  Οι ειδικές άδειες χορηγούνται επιπλέον της κανονικής και σε καµιά περίπτωση δεν 

αφαιρούνται απ' αυτήν. 

γ)  Οι υπαγόµενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε ιδιοκτήτες των ραδιοφωνικών 

σταθµών, υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδροµή των 

εργαζοµένων - µελών της συµβαλλόµενης εργατικής οργάνωσης. Για να γίνεται 

παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής, απαιτείται έγγραφη δήλωση του 

σωµατείου προς την επιχείρηση (Ρ/Σ). Με την ίδια δήλωση πρέπει το σωµατείο 

να γνωστοποιήσει το ποσό της συνδροµής, τη συχνότητα της παρακράτησης 

(π.χ. κάθε µήνα, κάθε εξάµηνο) και τον τραπεζικό λογαριασµό, στον οποίο θα 

κατατίθενται τα παρακρατούµενα ποσά, υπέρ του Σωµατείου και ενδεχοµένως, 

κατά ορισµένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβάθµιων οργανώσεων, στις οποίες 

αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε, καθώς και τον κατάλογο των µελών της 

Ένωσης στον κάθε ραδιοφωνικό σταθµό. Η δήλωση πρέπει να επαναλαµβάνεται, 

όταν µεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. Εργαζόµενοι που δεν επιθυµούν να γίνεται 

η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται µε έγγραφη ατοµική δήλωση τους, που 

απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή 

πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου. Κάθε ραδιοσταθµός υποχρεούται να 

αποστέλλει στην εκάστοτε έδρα της Ε.Τ.Ε.Ρ απόδειξη καταβολής και κατάλογο 

των εργαζοµένων για τους οποίους έχει καταβληθεί η παρακράτηση 
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συνδικαλιστικής συνδροµής µία (1) εβδοµάδα το αργότερο µετά την καταβολή. 

δ)  Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί αναλαµβάνουν την υποχρέωση της διευκόλυνσης της 

συνδικαλιστικής δράσης µε την ανάρτηση ανακοινώσεων, συγκεντρώσεων εντός 

του χώρου εργασίας ή άλλου κοντινού χώρου που παρέχεται µε δαπάνη της 

εταιρίας, απρόσκοπτου επισκέψεως από τα µέλη του ∆.Σ. κατά το χρόνο 

λειτουργίας του σταθµού, µετά από προηγούµενη συνεννόηση µε τον υπεύθυνο 

του Ρ/Σ, καθώς επίσης και της µετάδοσης των ανακοινώσεων της Ε.Τ.Ε.Ρ. 

Άρθρο 15 

Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε., αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009 και λήγει στις 31 

∆εκεµβρίου 2009, οι δε διατάξεις της δεσµεύουν τα δύο µέρη για όλο το χρονικό 

διάστηµα και µέχρι την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΈΝΩΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
(Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) 

ΈΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ (Ε.Τ.Ε.Ρ.) 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ 

 


