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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 τηλεόρασης που 

εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθµούς µε Εθνική Εµβέλεια. 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 24/24-4-2007) 

Στην Αθήνα σήµερα 23 Απριλίου 2007 οι παρακάτω υπογράφοντες: 

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

Κυριακόπουλος (Γ. 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 Νικόλαος ∆ιδάγγελος 

(Γραµµατέας ∆.Σ.), 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.  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) 

1.10  Χειριστής κονσόλας µίξης εικόνας – vision mixer and digital effects 
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1.11  Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (Floor Manager) 

1.12  Τεχνικός ρύθµισης εικόνας 

1.13  Τεχνικός γεννήτριας χαρακτήρων 

1.14  Χειριστής autoque 

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.  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. 

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. 

2.2  Όσοι µέχρι την υπογραφή της ΣΣΕ την 31.3.2005 εργάζονταν µε κάποια από 
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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. 

3.  Η σχέση εργασίας που συνδέει τους τεχνικούς µε τον τηλεοπτικό σταθµό είναι 

σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου. 

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.  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 

4.  Ηλεκτρονικός Συντηρητής Τεχνολογικού Εξοπλισµού 
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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.  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.  Τα επιδόµατα αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καταβάλλονται σύµφωνα 

µε την περί αυτών ισχύουσα νοµοθεσία. 

4.  Για τον υπολογισµό του µισθολογικού κλιµακίου της µισθολογικής κατηγορίας της 

ειδικότητας 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.  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 εκείνο που θα εντάσσονταν 

µε βάση τη συνολική αναγνωρισµένη προϋπηρεσία στην προηγούµενη 

ειδικότητα. 6. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη 
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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. 
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Άρθρο 3 

Για το 2007, οι βασικοί µισθοί, ανά µισθολογική κατηγορία, για την περίοδο που αναφέρονται, έχουν ως εξής: 

2007 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆  

1/1 - 31/8 1/9 - 31/12 1/1 - 31/8 1/9 - 31/12 1/1 - 31/8 1/9- 31/12 1/1 - 31/8 1/9 - 31/12 
ΕΤΗ 

778 801 856 882 
881 

907 907 934 0-2 

848 873 932 960 
960 

989 989 1.019 3-4 

925 952 1.017 1.048 
1.047 

1.079 1.078 1.111 5-6 

1.007 1.037 1.108 1.141 
1.142 

1.176 1.176 1.212 7-8 

1.098 1.131 1.208 1.245 
1.244 

1.281 1.281 1.320 9-10 

1.130 1.164 1.244 1.281 
1.281 

1.320 1.320 1.359 11-12 
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1.153 1.188 1.269 1.307 
1.307 

1.346 1.347 1.387 13-14 

1.176 1.212 1.294 1.333 
1.333 

1.373 1.373 1.414 15-16 

1.200 1.236 1.320 1.359 
1.360 

1.401 1.401 1.443 17-18 

1.224 1.261 1.347 1.387 
1.387 

1.429 1.429 1.472 19-20 

1.248 1.285 1.373 1.414 
1.414 

1.457 1.457 1.501 21-22 

1.273 1.311 1.402 1.444 
1.442 

1.486 1.486 1.531 23-24 

1.299 1.338 1.429 1.472 
1.472 

1.516 1.515 1.561 25-26 

1.330 1.370 1.458 1.502 
1.502 

1.547 1.546 1.593 27-28 

1.351 1.391 1.487 1.532 
1.532 

1.578 1.578 1.625 29-30 

1.379 1.420 1.516 1.562 
1.562 

1.609 1.609 1.657 31-32 

1.406 1.448 1.548 1.594 
1.594 

1.642 1.642 1.691 33-34 
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1.434 1.477 1.578 1.625 
1.626 

1.674 1.674 1.725 35-36 

Για το 2008, οι βασικοί µισθοί, ανά µισθολογική κατηγορία, για την περίοδο που αναφέρονται, έχουν ως εξής: 

2008 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ ΕΤΗ 

1/1 - 31/8 1/9 - 31/12 1/1 – 31/8 1/9 - 31/12 1/1 - 31/8 1/9 - 31/12 1/1 - 31/8 1/9 - 31/12  

829 854 913 940 939 967 967 996 0-2 

904 931 994 1.023 1.024 1.054 1.055 1.086 3-4 

985 1.015 1.085 1.117 1.117 1.150 1.150 1.184 5-6 

1.073 1.105 1.181 1.216 1.217 1.254 1.254 1.292 7-8 

1.171 1.206 1.289 1.327 1.326 1.366 1.366 1.407 9-10 

1.205 1.241 1.326 1.366 1.366 1.407 1.407 1.449 11-12 

1.230 1.266 1.353 1.393 1.393 1.435 1.436 1.479 13-14 

1.254 1.292 1.380 1.421 1.421 1.464 1.463 1.507 15-16 

1.279 1.318 1.407 1.449 1.450 1.494 1.494 1.538 17-18 

1.305 1.344 1.436 1.479 1.479 1.523 1.524 1.569 19-20 
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1.330 1.370 1.463 1.507 1.508 1.553 1.554 1.600 21-22 

1.357 1.398 1.495 1.539 1.538 1.584 1.585 1.632 23-24 

1.385 1.426 1.524 1.569 1.569 1.616 1.616 1.664 25-26 

1.418 1.460 1.555 1.601 1.601 1.649 1.649 1.698 27-28 

1.440 1.483 1.586 1.633 1.633 1.682 1.682 1.732 29-30 

1.470 1.514 1.617 1.665 1.665 1.715 1.715 1.766 31-32 

1.499 1.544 1.650 1.699 1.699 1.750 1.750 1.803 33-34 

1.529 1.575 1.682 1.732 1.733 1.785 1.785 1.839 35-36 
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Άρθρο 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.  Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρονικού ∆ικτύου εκποµπής (RF), 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 

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 δώδεκα (12) ευρώ και 

δέκα (10) ευρώ την ώρα αντίστοιχα. 

Άρθρο 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∆ 

Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρολόγος - Χειριστής Φωτιστικών Σωµάτων όταν 

προβαίνουν σε συνδεσµολογήσεις ρευµατοληψίας των ηλεκτρικών φωτιστικών 

σωµάτων που χειρίζονται λαµβάνουν επίδοµα 3% επί του Βασικού τους Μισθού. 
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Άρθρο 5Α 

1.  Εκτός έδρας ορίζεται η µετάβαση του τεχνικού για παροχή εργασίας εκτός του 

νοµού για τον οποίο έχει προσληφθεί να εργάζεται. 

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 για 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.  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. 

Άρθρο 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 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 προβλέπει για την παροχή 

ικανής / αναγκαίας εξάρτησης προφύλαξης. 
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Άρθρο 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 

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 έξι (26) ηµέρες για το έτος 2007 και 

είκοσι επτά (27) ηµέρες για το έτος 2008. 

Άρθρο 7Γ 

Ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης ως ηµέρα αργίας ορίζεται η ηµέρα εορτασµού 

του πολιούχου αγίου ∆ηµητρίου (26η Οκτωβρίου). 

Άρθρο 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 

Το ταυτάριθµο της υπογραφείσας την 31/3/2005 Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 

µεταξύ Ε.Ι,ΤΗ.Σ.Ε.Ε και Ε.Τ.Ι.Τ.Α., αναλλοίωτο. 

Άρθρο 9 

Το ταυτάριθµο της υπογραφείσας την 31/3/2005 Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 

µεταξύ Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε και Ε.Τ.Ι.Τ.Α., αναλλοίωτο. 

Άρθρο 10 

Το ταυτάριθµο της υπογραφείσας την 31/3/2005 Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 

µεταξύ Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε και Ε.Τ.Ι.Τ.Α., αναλλοίωτο. 
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Άρθρο 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 Ε.Τ.Ι.Τ.Α. 

χορηγείται συνδικαλιστική άδεια τεσσάρων (4) ηµερών, ανά µήνα, µε πλήρεις 

αποδοχές, για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων. 

Άρθρο 14Α 

Τα άρθρα 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 της υπογραφείσας την 31/3/2005 Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας µεταξύ Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε και Ε.Τ.Ι.Τ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν 

κατά το µέρος που δεν αντικαθίστανται πλήρως ή δεν τροποποιούνται από την 

παρούσα, η οποία κατισχύει. 

Άρθρο 14Β 

Η ισχύς της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του 

2007 και λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου του 2008, οι δε διατάξεις της δεσµεύουν τα δύο 

µέρη για όλο το χρονικό διάστηµα και µέχρι την υπογραφή νέας Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας. 

Οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε Ε.Τ.Ι.Τ.Α. 

  
  
  

 


