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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 

Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. ΚΑΙ Ε.Τ.Ι.Τ.Α. 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους 

Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθµούς µε Εθνική Εµβέλεια. 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 29/17-6-09) 

Στην Αθήνα σήµερα 12 Ιουνίου οι παρακάτω υπογράφοντες 

αφ' ενός µεν οι : Κωνσταντίνος Κιµπουρόπουλος (Πρόεδρος ∆.Σ.) και Παναγιώτης 

Κυριακόπουλος (Γενικός Γραµµατέας ∆.Σ.), νόµιµοι εκπρόσωποι της Ένωσης 

Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθµών Εθνικής Εµβέλειας [Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.] που 

εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Πανεπιστηµίου αριθµ 10 και 

αφ' ετέρου οι: κ.κ. Γεώργιος ∆εληκάρης (Πρόεδρος ∆.Σ.) και Γεώργιος Σκεπετζάκης 

("Εφορος ∆.Σ.. ο οποίος νοµίµως αποπληρώνει τον Γενικό Γραµµατέα κατ' άρθρο 19 

παρ. 2 του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Τ.Ι.Τ.Α.), νόµιµοι εκπρόσωποι της 

Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (Ε.Τ.Ι.Τ.Α.) που εδρεύει 

στην Αθήνα, στην οδό Γ' Σεπτεµβρίου και Μάρνη (στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας), 

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι συµφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

1.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 1.1.) Στις διατάξεις αυτής της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 

υπάγονται όλοι οι τεχνικοί τηλεόρασης µέλη της Ε.Τ.Ι.Τ.Α., που εργάζονται στους 

Εθνικής Εµβέλειας Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθµούς της Ελλάδος που είναι µέλη 

της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. και έχουν τις παρακάτω ειδικότητες: 

1.1  ∆ιευθυντής φωτογραφίας τηλεόρασης 

1.2  Εικονολήπτης τηλεόρασης (Χειριστής Τηλεοπτικής µηχανής λήψεως) 

1.3  Βοηθός εικονολήπτης 

1.4  Ηχολήπτης (Μηχανικός ήχου) 

1.5  Βοηθός ηχολήπτης 

1.6  Ηλεκτρονικός συντηρητής τεχνολογικού εξοπλισµού 

1.7  Ηλεκτρονικός ράδιο -ζεύξεων - Link 

1.8  Ηλεκτρολόγος - Χειριστής Φωτιστικών Σωµάτων 

1.9  Μοντέρ τηλεόρασης (Χειριστής µαγνητοσκοπίου και συναρµολογητής 

εικόνας) 
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1.10 Χειριστής κονσόλας µίξης εικόνας – vision mixer and digital effects 

1.11 Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (Floor Manager) 

1.12 Τεχνικός ρύθµισης εικόνας 

1.13 Τεχνικός γεννήτριας χαρακτήρων 

1.14 Χειριστής autocue 

1.15 Γραφίστας τηλεόρασης 

1.16 Τεχνικός Master Control (Μηχανικός τηλεόρασης) 

1.17 Τεχνικός ροής προγράµµατος - continuity 

1.18 Μακιγιέζ- ιέρ 

1.19 Κοµµωτής - τρία 

1.20 Ηλεκτρονικός δικτύου εκποµπής (RF) 

1.21 Βοηθός σκηνοθέτη 

1.22 Βοηθός παραγωγής 

1.23 Τεχνικός µεταγραφών (dubbing) 

1.24 Τεχνικός Σκηνικών 

1.25 Σκηνοθέτης 

1.26 ∆ιευθυντής Παραγωγής 

1.27 Σκηνοθέτης Trailers 

1.28 Σκηνογράφος 

1.29 Ενδυµατολόγος - Αµπιγιέζ 

1.30 Μουσικός Επιµελητής 

2.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 1.2.) Απαραίτητη προϋπόθεση για να προσληφθεί ή να εργαστεί 

τεχνικός σε Τηλεοπτικό σταθµό είναι η άδεια άσκησης της ειδικότητας του που 

εκδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισµού. Τα τυπικά προσόντα είναι αυτά που 

καθορίζονται από τη Νοµοθεσία. 

3.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 1.2.1.) Σε περίπτωση που για την απόκτηση της άδειας άσκησης 

επαγγέλµατος προβλέπεται από τη νοµοθεσία προηγούµενη προϋπηρεσία, οι 

Τηλεοπτικοί Σταθµοί µπορούν να προσλαµβάνουν τεχνικούς χωρίς άδεια 

επαγγέλµατος, µε την προϋπόθεση ότι αυτοί διαθέτουν τους απαραίτητους για 

την απόκτηση της άδειας τίτλους σπουδών και για όσο χρονικό διάστηµα 

χρειάζεται για να συµπληρώσουν την προϋπηρεσία αυτή. 
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4.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 1.2.2.) Όσοι µέχρι την υπογραφή της ΣΣΕ την 31.3.2005 

εργάζονταν µε κάποια από τις ειδικότητες που αναφέρονται στην παράγραφο ένα 

(1) του άρθρου αυτού, χωρίς την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγέλµατος, 

πρέπει να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες απόκτησης µέχρι τις 31.12.2012. 

5.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 1.3.) Η σχέση εργασίας που συνδέει τους τεχνικούς µε τον 

τηλεοπτικό σταθµό είναι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου. 

6.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 1.4.) Στην ατοµική σύµβαση εργασίας του τεχνικού αναγράφεται 

απαραίτητα η ειδικότητα µε την οποία προσλαµβάνεται και κάθε τεχνικός ασκεί 

µόνο καθήκοντα της ειδικότητας του. 

Άρθρο 2. 

1.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 2.1.) Όλοι οι τεχνικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων κατατάσσονται σε 

τέσσερις (4) µισθολογικές κατηγορίες (κλίµακες) ως εξής: 

Α'  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1η Κλίµακα) 

1.  Βοηθός Εικονολήπτη 

2.  Βοηθός Ηχολήπτη 

3.  Βοηθός Παραγωγής 

4.  Τεχνικός Σκηνικών 

5.  Χειριστής autoque 

6.  Χειριστής γεννήτριας χαρακτήρων 

7.  Μουσικός επιµελητής 

8.  Κοµµωτής - τρία 

9.  Μακιγιέρ - εζ 

10.  Ενδυµατολόγος – Αµπιγιέρ 

11  Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (Floor Manager) 

12.  Τεχνικός µεταγραφών (Dubbing) 

13.  Όλες οι λοιπές Ειδικότητες Βοηθού 

Β'  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2η Κλίµακα) 

1.  Τεχνικός ρύθµισης εικόνας 

2.  Τεχνικός ροής προγράµµατος 

3.  Βοηθός Σκηνοθέτη 
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4.  Ηλεκτρονικός Συντηρητής Τεχνολογικού Εξοπλισµού 

5.  Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων (Link) 

6.  Εικονολήπτης (Χειριστής τηλεοπτικής µηχανής) 

7.  Ηχολήπτης (Μηχανικός Ήχου) 

8.  Ηλεκτρονικός δικτύου εκποµπής (RF) 

9.  Ηλεκτρολόγος - Χειριστής Φωτιστικών Σωµάτων 

Γ΄  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η Κλίµακα) 

1.  Τεχνικός master control 

2.  Χειριστής κονσόλας µίξης εικόνας 

3.  Μοντέρ 

4.  Γραφίστας 

5.  Σκηνοθέτης trailers 

∆'  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (4η Κλίµακα) 

1.  Σκηνοθέτης 

2.  ∆ιευθυντής Φωτογραφίας 

3.  Σκηνογράφος 

4.  ∆ιευθυντής παραγωγής 

2.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 2.2.) Κάθε µισθολογική κατηγορία εξελίσσεται σε δέκα οχτώ (18) 

µισθολογικά κλιµάκια τα οποία διανύονται ανά διετία, πλην του πρώτου της κάθε 

µιας που χορηγείται κατά την πρόσληψη του τεχνικού στον τηλεοπτικό σταθµό, 

εφ' όσον δεν του έχει αναγνωρισθεί προϋπηρεσία. 

3.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 2.3.) Τα επιδόµατα αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 

καταβάλλονται σύµφωνα µε την περί αυτών ισχύουσα νοµοθεσία. 

4.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 2.4.) Για τον υπολογισµό του µισθολογικού κλιµακίου της 

µισθολογικής κατηγορίας της ειδικότητάς του, στο οποίο θα ενταχθεί ο τεχνικός 

που εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθµό, λαµβάνεται υπόψη και προσµετράται στο 

χρόνο υπηρεσίας του στον τηλεοπτικό σταθµό και η προϋπηρεσία που είχε στην 

ειδικότητα του σε άλλο τηλεοπτικό σταθµό ή σε εταιρεία παραγωγής 

οπτικοακουστικών έργων. 

5.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 2.5.) Όσοι τεχνικοί τηλεόρασης µετά την θέση σε ισχύ της 

παρούσας αλλάζουν ειδικότητα, που ανήκει σε άλλη ανώτερη µισθολογική 

κατηγορία, εντάσσονται στο αµέσως προηγούµενο µισθολογικό κλιµάκιο από 
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εκείνο που θα εντάσσονταν µε βάση τη συνολική αναγνωρισµένη προϋπηρεσία 

στην προηγούµενη ειδικότητα. 

6.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 2.6.) Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε έγγραφη βεβαίωση του 

εργοδότη και πιστοποιητικό ασφαλιστικού οργανισµού ή τα ανάλογα ένσηµα. Τα 

πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υποβάλλονται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Προσωπικού 

κάθε τηλεοπτικού σταθµού µέσα σε τριάντα (30) µέρες από την πρόσληψη του 

τεχνικού. Η εκπρόθεσµη υποβολή των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, θα έχει σαν 

συνέπεια ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν θα λαµβάνεται υπόψη και θα 

προσµετράται από την ηµεροµηνία υποβολής τους. 

Άρθρο 3 

1.  (ΣΣΕ 2009 αρ. 3.1.) Από της 1ης Ιανουαρίου 2009 οι Βασικοί Μισθοί ανά 

µισθολογική κατηγορία για την περίοδο που αναφέρονται, καθορίζονται ως εξής: 

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ 

ΕΤΗ 1/1-31/7 1/8-31/12 1/1-31/7 1/8-31/12 1/1-31/7 1/8-31/12 1/1-31/7 1/8-31/12 

0-2 890 908 979 999 1.008 1.028 1.038 1.059 

3-4 970 990 1.066 1.087 1.098 1.120 1.132 1.154 

5-6 1.058 1.079 1.164 1.187 1.198 1.222 1.234 1.258 

7-8 1.151 1.174 1.267 1.292 1.307 1.333 1.346 1.373 

9-10 1.257 1.282 1.383 1.410 1.423 1.452 1.466 1.495 

11-12 1.293 1.319 1.423 1.452 1.466 1.495 1.510 1.540 

13-14 1.319 1.346 1.452 1.481 1.495 1.525 1.541 1.572 

15-16 1.346 1.373 1.481 1.510 1.525 1.556 1.570 1.602 

37-18 1.373 1.401 1.510 1.540 1.557 1.588 1.603 1.635 

19-20 1.400 1.428 1.541 1.572 1.587 1.619 1.635 1.668 

21-22 1.428 1.456 1.570 1.602 1.618 1.651 1.667 1.701 

23-24 1.457 1.486 1.604 1.636 1.651 1.684 1.701 1.735 

25-26 1.486 1.516 1.635 1.668 1.684 1.718 1.734 1.769 

27-28 1.521 1.552 1.668 1.702 1.718 1.753 1.769 1.805 

29-30 1.545 1.576 1.702 1.736 1.753 1.788 1.805 1.841 
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31-32 1.578 1.609 1.735 1.770 1.787 1.823 1.840 1.877 

33-34 1.609 1.641 1.770 1.806 1.824 1.860 1.879 1.916 

35-36 1.641 1.674 1.805 1.841 1.860 1.897 1.916 1.955 

Άρθρο 4 

1.  Πέρα από το Βασικό Μηνιαίο Μισθό του εκάστοτε κατεχόµενου µισθολογικού 

κλιµακίου, στους τεχνικούς της παρούσας χορηγούνται και τα εξής µηνιαία 

επιδόµατα: 

2.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 4.1.) Επίδοµα Γάµου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό [10%] επί του 

Βασικού Μισθού ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή έχει 

συνταξιοδοτηθεί ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελµα. Το επίδοµα γάµου δικαιούνται 

και οι άγαµοι γονείς, οι ευρισκόµενοι εν χηρεία, οι διαζευγµένοι και 

συνυπηρετούντες. 

3.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 4.2.) Επίδοµα Παιδιών που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις 

εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για το πρώτο παιδί, πέντε τοις εκατό [5%] 

επί του Βασικού Μισθού για το δεύτερο παιδί, έξι τοις εκατό [6%] επί του 

Βασικού Μισθού για το τρίτο παιδί και επτά τοις εκατό [7%] επί του Βασικού 

Μισθού για το τέταρτο παιδί. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µέχρι που τα παιδιά 

να συµπληρώσουν το δέκατο όγδοο [18] έτος της ηλικίας τους. Το επίδοµα αυτό 

συνεχίζει να χορηγείται πέραν του δεκάτου ογδόου [18] έτους της ηλικίας του 

κάθε παιδιού, στις εξής περιπτώσεις: 

4.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 4.2.1.) Εάν πρόκειται για παιδιά που σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ 

ή σε αναγνωρισµένες από το κράτος ιδιωτικές σχολές στάθµης ανώτερης της 

Μέσης εκπαίδευσης, τότε το επίδοµα συνεχίζει να χορηγείται µέχρι να 

συµπληρώσουν το εικοστό πέµπτο [25] έτος της ηλικίας τους, όχι όµως για 

µεγαλύτερη περίοδο από αυτή που απαιτεί η ολοκλήρωση των σπουδών τους 

σύµφωνα µε τον κανονισµό των ανωτέρω µνηµονευθέντων εκπαιδευτικών 

οργανισµών. 

5.  (ΣΣΕ 2009 αρ. 4.2.2.) Στους τεχνικούς που έχουν παιδί, το οποίο πάσχει από 

χρόνια ανίατη πάθηση βεβαιούµενη από κρατικό θεραπευτήριο, το επίδοµα 

παιδιού προσαυξάνεται εφ εξής κατά 20% και εξακολουθεί να καταβάλλεται και 

µετά την συµπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, εφόσον είναι ανίκανο για 

εργασία λόγω της σωµατικής ή πνευµατικής νόσου του. Στην περίπτωση αυτή το 

επίδοµα θα καταβάλλεται όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα και όσο ο 

εργαζόµενος γονέας (τεχνικός) φέρει το βάρος περίθαλψης του ασθενούντος 

παιδιού του. Σε κάθε περίπτωση το επίδοµα παιδιού, κύριο και πρόσθετο, παύει 
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να καταβάλλεται όταν το παιδί συνάψει γάµο ή αποκτήσει εισόδηµα από την 

εργασία του. 

6.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 4.2.3.) Σε κάθε περίπτωση το επίδοµα των παιδιών παύει να 

καταβάλλεται για όσα συνάψουν γάµο ή αποκτήσουν εισόδηµα από εργασία. 

7.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 4.3.) Επίδοµα χρόνου συνεχούς παραµονής στον ίδιο 

εργοδότη σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για κάθε 

πενταετία εργασίας στον ίδιο εργοδότη και µέχρι την συµπλήρωση τριών [3] 

πενταετίων. 

8.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 4.4.) Επίδοµα Πτυχίου σε όσους τεχνικούς διαθέτουν πτυχίο στο 

γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας τους αναγνωρισµένο από το κράτος. Το 

επίδοµα αυτό χορηγείται για ένα µόνο Πτυχίο και αρχίζει να καταβάλλεται από 

την κατάθεση του τίτλου σπουδών, ως εξής: 

9.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 4.4.1.) Ποσοστό δέκα τοις εκατό [10%] επί του Βασικού τους 

Μισθού σε όσους τεχνικούς διαθέτουν πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης και 

10.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 4.4.2.) Ποσοστό οχτώ τοις εκατό [8%] επί του Βασικού τους 

Μισθού στους τεχνικούς που διαθέτουν πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης. 

11.  (ΣΣΕ 2009 αρ. 4.4.3.) Στους τεχνικούς που διαθέτουν αναγνωρισµένο από το 

κράτος µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο 

µε αυτό της ειδικότητας τους, καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δύο τοις εκατό 

[2%] επί του Βασικού τους Μισθού. 

12.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 4.5.) Επίδοµα Ειδικών Συνθηκών. Οι τεχνικοί των ειδικοτήτων 

Εικονολήπτη, Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων - Link, Ηχολήπτη [Μηχανικού ήχου] και 

τεχνικού ENG που απασχολούνται µόνιµα σε εξωτερικές µεταδόσεις λαµβάνουν 

επίδοµα 5% επί του Βασικού τους Μισθού. 

13.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 4.5.1.) Σε τεχνικούς µε τις πιο πάνω ειδικότητες που 

απασχολούνται σε µη µόνιµη βάση σε εξωτερικές µεταδόσεις δίδεται επίδοµα 

οριζόµενο σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του 1/25 του Βασικού τους 

Μισθού για κάθε ηµέρα απασχόλησης στις εξωτερικές µεταδόσεις. 

14.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 4.7.) Επίδοµα Θέσεως που ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις 

εκατό [20%] επί του Βασικού τους Μισθού στους Τεχνικούς ∆ιευθυντές και δέκα 

τοις εκατό [10%] επί του Βασικού τους Μισθού στους Προϊσταµένους Τµηµάτων 

γιά όσο διάστηµα ασκούν τα καθήκοντα αυτά. 
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Άρθρο 4Α. 

1.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 4Α.1.)  Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρονικού  ∆ικτύου 

Εκποµπής (RF) που κατά την παροχή της εργασίας τους για συντήρηση ή 

επισκευή συστηµάτων εκποµπής τυχόν αναλάβουν να αναρριχηθούν σε στερεώς 

πακτωµένους πυλώνες ή ιστούς συστηµάτων εκποµπής των τηλεοπτικών 

σταθµών λαµβάνουν επιπλέον ηµερήσια χρηµατική αποζηµίωση που ανέρχεται σε 

πενήντα (50) ευρώ για κάθε ηµέρα στη διάρκεια της οποίας θα ασκήσουν τα 

ανωτέρω καθήκοντα. 

2.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 4Α.2.) Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρονικού  ∆ικτύου 

εκποµπής [ΚΡ], που απασχολούνται στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων 

εκποµπής λαµβάνουν επίδοµα οριζόµενο σε ποσοστό εννιά τοις εκατό 9 % επί 

του Βασικού τους Μισθού ή επίδοµα οριζόµενο σε ποσοστό εννιά τοις εκατό 9 % 

επί του 1/25 του Βασικού τους Μισθού για κάθε ηµέρα απασχόλησης σε όσους 

απασχολούνται σε µη µόνιµη βάση στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων 

εκποµπής. Το ως άνω επίδοµα λαµβάνουν και όσοι τεχνικοί της παραπάνω 

ειδικότητας εργάζονται σε εσωτερικές εγκαταστάσεις, µόνον στην περίπτωση 

κατά την οποία οι συνθήκες εργασίας εντός των εσωτερικών εγκαταστάσεων 

είναι αντίστοιχες µε αυτές των εξωτερικών εγκαταστάσεων, ήτοι σε περίπτωση 

που κατά τη διάρκεια της παροχής εργασίας στις εσωτερικές εγκαταστάσεις η 

εκπεµπόµενη ακτινοβολία είναι αντίστοιχη µε αυτήν των εξωτερικών 

εγκαταστάσεων. 

Άρθρο 4Β. 

1.  (ΣΣΕ 2009 αρ. 4Β.) Οι εικονολήπτες για τις ηµέρες που ο τηλεοπτικός σταθµός 

τους αναθέτει τον χειρισµό steadycam ή jimmy jip, λαµβάνουν πρόσθετη ωριαία 

αµοιβή που υπολογίζεται µε βάση τη διάρκεια των γυρισµάτων της εκποµπής, 

(ανεξάρτητα από το πόσο αυτή θα διαρκέσει όταν µεταδοθεί) και ανέρχεται σε 

δεκαπέντε (15) ευρώ και δώδεκα (12) ευρώ την ώρα αντίστοιχα. 

Άρθρο 4Γ. 

1.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 4Γ.) Οι τηλεοπτικοί σταθµοί δέχονται την ανάγκη αντικατάστασης 

των οθονών παλαιάς τεχνολογίας µε οθόνες νέας τεχνολογίας για την προστασία 

της υγείας των εργαζοµένων σε αυτές. 

Άρθρο 4∆. 

1.  (ΣΣΕ 2009 αρ. 4∆.) Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρολόγος - Χειριστής 

Φωτιστικών Σωµάτων οι οποίοι προβαίνουν σε συνδεσµολογήσεις ρευµατοληψίας 
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των ηλεκτρικών φωτιστικών σωµάτων που χειρίζονται λαµβάνουν επίδοµα 3% 

επί του Βασικού τους Μισθού. 

Άρθρο 5. 

1.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 5Α.1.) Εκτός έδρας ορίζεται η µετάβαση του τεχνικού για παροχή 

εργασίας εκτός του νοµού για τον οποίο έχει προσληφθεί να εργάζεται. 

2.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 5Α.2.) Για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση, είτε στο εξωτερικό 

είτε στο εσωτερικό της χώρας, ο τεχνικός δικαιούται αποζηµίωση ίση µε το 1/35 

του µηνιαίου βασικού µισθού. Ο Τηλεοπτικός Σταθµός αναλαµβάνει επιπλέον το 

κόστος των µεταφορικών, διαµονής και της διατροφής του. Σε περίπτωση που η 

µετάβαση από και προς τον τόπο αποστολής γίνεται µε αυτοκίνητο που παρέχει η 

εταιρία και οδηγεί ο ίδιος ο τεχνικός, αυτός δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση έξι 

(6) ευρώ ανά ηµέρα µετακίνησης. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σύµφωνα µε 

την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Σε περίπτωση που ο τεχνικός 

µεταβεί γιά παροχή εργασίας εκτός του νοµού για τον οποίο έχει προσληφθεί να 

εργάζεται, αυθηµερόν και χωρίς διανυκτέρευση, για το χρονικό διάστηµα που 

απασχολείται εκτός του νοµού πέραν του οκταώρου του, δικαιούται αποζηµίωση 

ίση µε το 1/35 του µηνιαίου βασικού µισθού, καθώς και κατ' αναλογίαν κάλυψη 

των δαπανών διατροφής του. 

3.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 5Α.3.) Ο χρόνος µετάβασης εκτός έδρας και επιστροφής του 

τεχνικού θεωρείται χρόνος εργασίας και αρχίζει και τελειώνει στον χώρο που 

εργάζεται σύµφωνα µε την ατοµική σύµβαση εργασίας. 

4.  (ΣΣΕ 2007 αρ. 5Β.) Ο Τηλεοπτικός Σταθµός καλύπτει τα έξοδα µεταφοράς από 

και προς τον τόπο παροχής της Εργασίας στους τεχνικούς που καλούνται να 

ασκήσουν τα καθήκοντα τους σε ηµέρα ή ώρα που τα µέσα µαζικής µεταφοράς 

δεν λειτουργούν, µετά την προσκόµιση των αντιστοίχων παραστατικών. 

Άρθρο 6. 

1  (ΣΣΕ 2009 αρ. 6.1) Ο τεχνικός δικαιούται να αρνηθεί για σοβαρούς λόγους την 

εκτέλεση αποστολής σε εµπόλεµες περιοχές ή σε περιοχές µε µεγάλες φυσικές 

καταστροφές. Σε περίπτωση µετάβασης του τεχνικού στις προαναφερόµενες 

περιοχές καταβάλλεται ειδικό επίδοµα ανερχόµενο σε 250 € για κάθε ηµέρα 

παραµονής στις περιοχές αυτές. Το επίδοµα καταβάλλεται µαζί µε τις τακτικές 

αποδοχές, µε την προϋπόθεση της απόδοσης λογαριασµού εξόδων (βάσει 

παραστατικών) του ταξιδιού. Εµπόλεµες περιοχές ή περιοχές µε µεγάλες φυσικές 

καταστροφές θεωρούνται όσες χαρακτηρίζονται έτσι από τους ασφαλιστικούς 

φορείς. 
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2.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 6.2.) Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συµµετοχής του σε 

αποστολή σε µια από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου αυτού, χάσει τη ζωή του ή καταστεί ολικά ανίκανος για εργασία, ο 

Τηλεοπτικός Σταθµός είναι υποχρεωµένος να του καταβάλλει, µε βάση τις 

ακαθάριστες τακτικές µηνιαίες αποδοχές του κατά το χρόνο της επέλευσης του 

περιστατικού, αποζηµίωση ίση µε τις αποδοχές πέντε [5] ετών. Σε περίπτωση 

θανάτου του την αποζηµίωση αυτή τη δικαιούνται οι νόµιµοι κληρονόµοι του. 

3.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 6.3.) Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συµµετοχής του σε 

αποστολή σε µία από τις παραπάνω περιοχές 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. 

4.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 6.4.) Η ανικανότητα του τεχνικού για εργασία και η διάρκεια του 

διαπιστώνεται από τις αρµόδιες επιτροπές του ∆ηµοσίου ή του Ασφαλιστικού του 

φορέα. 

5.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 6.5.) Η αποζηµίωση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού είναι 

άσχετη προς κάθε άλλη συναφή υποχρέωση του Τηλεοπτικού Σταθµού προς τον 

τεχνικό ή τους κληρονόµους του καταβάλλεται σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις 

ισάριθµες µε τους µήνες αποζηµίωσης και συµψηφίζεται µε τα ποσά που αυτός ή 

οι κληρονόµοι του θα εισπράξουν από την υποχρεωτική από το νόµο ασφάλιση 

του. 

6.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 6.6.) Ο Τηλεοπτικός Σταθµός απαλλάσσεται από τ ην υποχρέωση 

να αποζηµιώσει τον τεχνικό ή τους κληρονόµους του σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, µόνο σε περίπτωση που τον έχει ασφαλίσει σε 

ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του για ποσό τουλάχιστον ίσο µε τις 

προβλεπόµενες αποζηµιώσεις του άρθρου αυτού και η ασφαλιστική εταιρία του 

κατέβαλε στο σύνολο του το εν λόγω ποσό της αποζηµίωσης. 

7.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 6.7.) Σε κάθε περίπτωση, αν ο τεχνικός δεν ικανοποιηθεί πλήρως 

από την ασφαλιστική εταιρεία, ο Τηλεοπτικός Σταθµός υποχρεούται να καλύψει 

το υπόλοιπο ποσό, ώστε να συµπληρωθεί το εκατό τοις εκατό [100%] της 

αποζηµίωσης του άρθρου αυτού. 

Άρθρο 6Α. 

1.  (ΣΕ 2007 αρ. 6Α.) Σε περίπτωση που ο τεχνικός εκτελεί αποστολή σε ζώνες 

πολεµικών επιχειρήσεων,  εµφυλίων ταραχών, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται 

για συγκεκριµένη χρονική περίοδο από τροµοκρατικές ενέργειες και επιθέσεις, σε 

περιοχές που ενδηµούν επιδηµίες καθώς και σε περιοχές διαρροής χηµικών 

ουσιών ή βιολογικών και πυρηνικών αποβλήτων, τότε ο τηλεοπτικός σταθµός θα 
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προβλέπει για την παροχή ικανής / αναγκαίας εξάρτησης προφύλαξης. 

Άρθρο 7. 

1.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 7.1.) Οι µέρες της ετήσιας κανονικής αδείας και το επίδοµα αδείας 

των τεχνικών καθορίζονται, συνυπολογιζόµενης και της προϋπηρεσίας τους, στα 

όρια που προβλέπει η Εργατική Νοµοθεσία. 

2.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 7.2.) Οι τεχνικοί δικαιούνται άδεια γάµου µε πλήρεις αποδοχές η 

οποία ανέρχεται σε δέκα [10] εργάσιµες συνεχόµενες µέρες. 

3.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 7.3.) Σε κάθε περίπτωση για κάθε άλλη µορφή αδείας ή ρύθµιση 

ωραρίων που δεν αναφέρεται στην παρούσα ΣΣΕ [εργαζόµενες µητέρες, θάνατος 

συγγενούς, κλπ] ισχύει ότι προβλέπεται από την Εργατική Νοµοθεσία. 

4.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 7.4.) Ηµέρες αργίας ορίζονται η 1η του έτους, τα Θεοφάνια, η 25η 

Μαρτίου, του Αγίου Πνεύµατος, η Καθαρή ∆ευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το 

Μεγάλο Σάββατο, η ∆εύτερη Μέρα του Πάσχα, η Πρωτοµαγιά, η 15η Αυγούστου, 

η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, η 26η ∆εκεµβρίου και όλες οι Κυριακές. Σε 

περίπτωση που ο τεχνικός απασχοληθεί κατά τις ηµέρες αυτές καταβάλλεται 

προσαύξηση 75% επί του 1/25 των νοµίµων αποδοχών του. 

Άρθρο 7Α. 

1.  (ΣΕ 2007 αρ. 7Α.) Μετά από αίτηµα του τεχνικού προς τον Τηλεοπτικό Σταθµό 

και σχετική συµφωνία µεταξύ των µερών, που λαµβάνει υπόψη τις τρέχουσες 

ανάγκες της επιχείρησης, εξαιρετικώς, επιτρέπεται η χορήγηση της ετήσιας 

κανονικής άδειας σε περισσότερες των δύο δόσεις. 

Άρθρο 7Β. 

1.  (ΣΣΕ 2009 αρ. 7Β.1.) Για τους τεχνικούς που συµπλήρωσαν 10 ετών υπηρεσία 

στον ίδιο εργοδότη, ή 12 ετών προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη, 

µέλος της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. ή σε οποιονδήποτε άλλο τηλεοπτικό σταθµό ή σε εταιρεία 

παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, η διάρκεια της άδειας ορίζεται σε είκοσι 

οκτώ (28) ηµέρες. 

2.  (ΣΣΕ 2009 αρ. 7Β.2.) Οι γονείς παιδιών Α.Μ.Ε.Α. δικαιούνται επί πλέον της 

ετήσιας κανονικής τους άδειας, άδεια µε πλήρεις αποδοχές δέκα (10) µέρες τον 

χρόνο. 

Άρθρο 7Γ. 

1.  (ΣΕ 2007 αρ. 7Γ.) Ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης ως ηµέρα αργίας 

ορίζεται η ηµέρα εορτασµού του πολιούχου αγίου ∆ηµητρίου (26η Οκτωβρίου). 
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Άρθρο 7∆. 

1.  (ΣΕ 2007 αρ. 7∆.) Για τις ηµέρες ανάπαυσης (ρεπό) και αργιών, εάν ο τεχνικός 

δεν εργασθεί δεν του οφείλεται τίποτε, πλέον των νοµίµων αποδοχών του. Σε 

περίπτωση που εργασθεί θα του δοθεί ρεπό εντός της επόµενης εβδοµάδας και η 

προσαύξηση θα είναι 75% επί του 1/25 των νοµίµων αποδοχών του. Σε καµµία 

περίπτωση δεν συµψηφίζεται ηµέρα αργίας µε ρεπό. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

που απασχοληθεί τεχνικός κατά τις ως άνω ηµέρες, τότε εφαρµόζεται η ισχύουσα 

εργατική νοµοθεσία. 

Άρθρο 8. 

1.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 8.1.) Οι καθοριζόµενες µε την παρούσα τακτικές αποδοχές 

οφείλονται για πενθήµερη, συνεχή οκτάωρη ανά ηµέρα, εβδοµαδιαία εργασία 

σαράντα [40] ωρών. 

2.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 8.2.) Οι νόµιµες αποδοχές των τεχνικών καταβάλλονται την 

τελευταία εργάσιµη µέρα κάθε µήνα. 

3.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 8.3.) Στο µηνιαίο πρόγραµµα εργασίας του κάθε εργαζόµενου 

τεχνικού θα καταβάλλεται προσπάθεια να περιλαµβάνονται τουλάχιστον δύο [2] 

Σαββατοκύριακα ανάπαυσης [ρεπό]. 

4.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 8.4.) Η νυχτερινή εργασία και η υπερωριακή εργασία αµείβονται 

σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

Άρθρο 9. 

1.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 9.1.) Λαµβάνοντας υπ' όψιν τον υφιστάµενο εξοπλισµό των 

Τηλεοπτικών σταθµών 

i.  τα εξωτερικά γυρίσµατα καλύπτονται από οµάδα αποτελούµενη από δύο 

µέλη, ήτοι από ένα Εικονολήπτη τηλεόρασης ή ∆ιευθυντή φωτογραφίας και 

από ένα Τεχνικό ENG ή ηχολήπτη ή βοηθό εικονολήπτη. 

ii.  κάθε εξωτερική µετάδοση, ζωντανή ή µαγνητοσκοπηµένη, καλύπτεται από 

οµάδα αποτελούµενη από δύο Ηλεκτρονικούς ράδιο-ζεύξεων – Link σε κάθε 

σηµείο στο οποίο απαιτείται ράδιο-ζεύξη. 

2.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 9.2.) Εάν η τεχνολογία διαφοροποιήσει ή τροποποιήσει τον µέχρι 

σήµερα τρόπο εργασίας, την στελέχωση ή τις ειδικότητες, τότε οι Τηλεοπτικοί 

Σταθµοί αναλαµβάνουν την υποχρέωση να συζητήσουν τις αλλαγές αυτές µε 

τους εκπροσώπους των εργαζοµένων. Συγχρόνως αναλαµβάνουν την υποχρέωση 

να εκπαιδεύσουν το υπάρχον τεχνικό προσωπικό στις νέες ειδικότητες που τυχόν 

θα προκύψουν, εφόσον δεν απαιτούνται ειδικά αυξηµένα τυπικά προσόντα 
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σύµφωνα µε τον νόµο, µε στόχο την διασφάλιση των θέσεων εργασίας. 

Άρθρο 10. 

1.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 10.1.) Οι τηλεοπτικοί σταθµοί αναλαµβάνουν την δέσµευση να µη 

προβούν σε µαζικές απολύσεις. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης για 

οικονοµοτεχνικούς λόγους θα διερευνάται η δυνατότητα συνέχισης της εργασίας 

σε άλλες εταιρείες του ιδίου εργοδότη. 

2.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 10.2.) Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης εργασίας λόγω 

συµπλήρωσης των υπό του Νόµου προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του 

τεχνικού, αυτός δικαιούται αποζηµίωσης ίσης µε το µισό [1/2] της αποζηµίωσης 

που η εργατική νοµοθεσία προβλέπει για την περίπτωση απροειδοποίητης 

απόλυσης του. 

3.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 10.3.) Οι τεχνικοί που χρησιµοποιούνται ως βάρδια ασφαλείας ή 

επιφυλακής κατόπιν εντολής του Τηλεοπτικού Σταθµού και τίθενται σε αναµονή 

εκτός εγκατάστασης της επιχείρησης δικαιούνται επιπλέον αποζηµίωση το ένα 

πεντηκοστό [1/50] των µηναίων νοµίµων αποδοχών τους για κάθε ηµέρα βάρδιας 

ασφαλείας ή επιφυλακής. 

Άρθρο 11. 

1.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 11.1.) Οι Τηλεοπτικοί Σταθµοί αναλαµβάνουν την υποχρέωση να 

διευκολύνουν την συνδικαλιστική δράση των υπαγοµένων στην ρύθµιση ήτοι να 

παραχωρούν χώρο για συγκεντρώσεις, ανάρτηση ανακοινώσεων, προβολή των 

κάθε είδους πρωτοβουλιών και ανακοινώσεων κλπ. 

2.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 11.3.) Οι εργοδότες αναλαµβάνουν την υποχρέωση να 

παρακρατούν και να καταθέτουν κάθε µήνα σε Τραπεζικό Λογαριασµό, που θα 

τους δηλωθεί εγγράφως από την Συνδικαλιστική Οργάνωση, την συνδικαλιστική 

συνδροµή των τεχνικών - µελών της, που εργάζονται σε αυτούς, το ύψος της 

οποίας θα καθορίζεται εγγράφως κάθε έτος από την Συνδικαλιστική Οργάνωση. 

Όσοι τεχνικοί δεν θέλουν να τους γίνεται αυτή η παρακράτηση θα το δηλώνουν 

στον Τηλεοπτικό Σταθµό που εργάζονται εγγράφως και θα εξαιρούνται. Τυχόν 

αλλαγές ή µεταβολές των ανωτέρω στοιχείων, θα κοινοποιούνται εγγράφως 

στους Τηλεοπτικούς Σταθµούς από την Συνδικαλιστική Οργάνωση. 

Άρθρο 11Α 

1.  (ΣΕ 2009 αρ. 11Α.) Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, 

τον Ταµία και τον Έφορο της συµβαλλόµενης µε την Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε συνδικαλιστικής 

οργάνωσης χορηγείται συνδικαλιστική άδεια τεσσάρων (4) ηµερών, ανά µήνα, µε 
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πλήρεις αποδοχές, για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων. Στα 

υπόλοιπα (περιοριστικά κατ' αριθµό οριζόµενα) τέσσερα (4) µέλη της ως άνω 

συνδικαλιστικής οργάνωσης χορηγείται συνδικαλιστική άδεια µιας (1) ηµέρας, ανά 

µήνα, µε πλήρεις αποδοχές, για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων. 

Άρθρο 12. 

1.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 12.) Σε περίπτωση µεταβίβασης της εκµετάλλευσης της 

Επιχείρησης ή αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Τηλεοπτικού Σταθµού, 

τα εργασιακά δικαιώµατα των τεχνικών που αποκτήθηκαν από το προηγούµενο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν θίγονται, η δε εργασία θεωρείται ως ουδέποτε 

διακοπείσα. 

Άρθρο 13. 

1.  (ΣΣΕ 2005 αρ. 13.) Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που 

καθορίζει η παρούσα συλλογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που 

προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, συλλογικές ρυθµίσεις, υπουργικές 

αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατοµικές 

συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 

Άρθρο 14. 

1  (ΣΣΕ 2009 αρ. 14.) Η ισχύς της παρούσης ΣΣΕ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του 

2009 και λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου του 2009, οι δε διατάξεις της δεσµεύουν τα 

δύο µέρη για όλο το χρονικό διάστηµα και µέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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