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∆ιαιτητική Απόφαση
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 «Για τους όρους αµοιβής 

Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας

σταθµούς (Ρ/Σ) µέλη της 

Από την ηµεροµηνία κατάθεσης της παρούσας στο 

Ασφάλισης και Πρόνοιας 

ραδιοφώνου, µέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας

εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθµούς (Ρ/Σ) µέλη της

Ραδιοφωνικών Σταθµών Αθηνών

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

εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής

ηλεκτρονικών συστηµάτων

απαιτούνται για την εγγραφή, αναπαραγωγή, 

ηχητικού σήµατος σε οποιανδήποτε µορφή και σε κάθε φυσικό µέσο, καθώς επίσης
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Το παρόν κείµενο που ακολουθεί αποτελεί την κωδικοποίηση της 

10.3.2015) όπως διαµορφώθηκε από τις υπηρεσίες του 

Ο.ΜΕ.∆. 

Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Ε.Τ.Ε.Ρ., 3ης Σεπτεµβρίου 48β 

όροφος, γραφείο 519), 104 33 Αθήνα 

Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθµών Αθηνών 

Βασιλίσσης Σοφίας 85 (2ος όροφος, Ρ/Σ KISS FM), 151 24 Μαρούσι

∆ιαιτητική Απόφαση  (Β΄Βάθµια) 1/2015 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.∆.

Άρθρο 16 Α του Ν. 1876/1990 

αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου µελών

Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς 

σταθµούς (Ρ/Σ) µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθµών Αθηνών 

(Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)» 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

κατάθεσης της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

 στις διατάξεις της παρούσης Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι τεχνικοί 

ραδιοφώνου, µέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας 

σε ραδιοφωνικούς σταθµούς (Ρ/Σ) µέλη της Ένωση

Ραδιοφωνικών Σταθµών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) µε τις ειδικότητες: 

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
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Το παρόν κείµενο που ακολουθεί αποτελεί την κωδικοποίηση της  

10.3.2015) όπως διαµορφώθηκε από τις υπηρεσίες του 

Σεπτεµβρίου 48β 

Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθµών Αθηνών 

, 151 24 Μαρούσι 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.∆. 

µελών της Ένωσης 

που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς 

Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθµών Αθηνών 

ουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

άγονται οι τεχνικοί 

 (Ε.Τ.Ε.Ρ.) που 

Ένωσης Ιδιοκτητών 

Ως ηλεκτρονικός Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόµενος για την 

λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των 

µηχανηµάτων (αναλογικών και ψηφιακών), που 

µετάδοση και εκποµπή 

ηχητικού σήµατος σε οποιανδήποτε µορφή και σε κάθε φυσικό µέσο, καθώς επίσης 
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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 είναι αυτός 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 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 2 α 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 Σ.Σ.Ε.. 

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 Σ.Σ.Ε. 
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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. 

∆ιευκρινίζεται ότι, όπου στο κείµενο της παρούσης αναφέρεται η λέξη «Τεχνικός», σε 

όλες τις περιπτώσεις σηµαίνει «Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός ραδιοσταθµού». 

Άρθρο 2 

Αποδοχές 

Από την ηµεροµηνία κατάθεσης της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας, τα κατώτατα όρια βασικών µηνιαίων µισθών (µισθολογικών 

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

της χώρας καθορίζονται ως εξής: 

ΈτηΥπηρεσίας και Προϋπηρεσίας Κλιµάκια σε Ευρώ 

                    από 0 έως 2ο συµπληρωµένο 1,010 

από 2ο συµπληρωµένο έως 4ο συµπληρωµένο 1,080 

από 4ο συµπληρωµένο έως 6ο συµπληρωµένο 1,150 

από 6ο συµπληρωµένο έως 8ο συµπληρωµένο 1,230 

από 8ο συµπληρωµένο έως 10ο συµπληρωµένο 1,300 

από 10ο συµπληρωµένο έως 12ο συµπληρωµένο 1,380 

από 12ο συµπληρωµένο έως 14ο συµπληρωµένο 1,415 

από 14ο συµπληρωµένο έως 16ο συµπληρωµένο 1,495 

από 16ο συµπληρωµένο έως 18ο συµπληρωµένο 1,590 

από 18ο συµπληρωµένο έως 20ο συµπληρωµένο 1,630 

από 20ο συµπληρωµένο έως 22ο συµπληρωµένο 1,675 

από 22ο συµπληρωµένο έως 24ο συµπληρωµένο 1,740 

από 24ο συµπληρωµένο έως 26ο συµπληρωµένο 1,800 

από 26ο συµπληρωµένο έως 28ο συµπληρωµένο 1,900 

από 28ο συµπληρωµένο έως 30ο συµπληρωµένο 2,015 

από 30ο συµπληρωµένο έως 32ο συµπληρωµένο 2,085 

από 32ο συµπληρωµένο έως 34ο συµπληρωµένο 2,180 
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Άρθρο 3 

Από την ηµεροµηνία κατάθεσης της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας οι καθοριζόµενες µε την παρούσα αποδοχές οφείλονται για 

πενθήµερη, συνεχούς ωραρίου, 8ωρη ανά ηµέρα, εβδοµαδιαία εργασία σαράντα (40) 

ωρών.  

H 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 

δεδουλευµένων προς κάθε εργαζόµενο. Η καταβολή και εξόφληση τυχόν 

οφειλοµένων δεδουλευµένων αποδοχών γίνεται κατά την χρονική σειρά που κάθε 

απαίτηση κατέστη ληξιπρόθεσµη και απαιτητή. 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. 

 

Άρθρο 4 

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. 

από 34ο συµπληρωµένο έως 36ο συµπληρωµένο 2,270 

από 36ο συµπληρωµένο έως 38ο συµπληρωµένο 2,360 

από 38ο συµπληρωµένο έως 40ο συµπληρωµένο 2,480 

από 41ο και άνω 2,585 
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Άρθρο 5 

Άδειες άσκησης συνδικαλιστικών καθηκόντων 

Από την ηµεροµηνία κατάθεσης της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας ισχύουν οι ακόλουθες ρυθµίσεις: 

α) Στον ή στην Πρόεδρο και στον ή στην Αντιπρόεδρο της πρώτης 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 πρώτης των συµβαλλοµένων 

χορηγείται άδεια µε πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών 

καθηκόντων τους, οχτώ (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 δευτεροβαθµίων 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 συνδικαλιστικής συνδροµής µία (1) εβδοµάδα το 

αργότερο µετά την καταβολή. 

δ) Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί αναλαµβάνουν την υποχρέωση της διευκόλυνσης της 
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συνδικαλιστικής δράσης µε την ανάρτηση ανακοινώσεων, συγκεντρώσεων εντός του 

χώρου εργασίας ή άλλου κοντινού χώρου που παρέχεται µε ∆απάνη 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 6 

Γενικά θέµατα 

Για τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και την αποτροπή µελλοντικών 

συγκρουσιακών καταστάσεων χρήσιµο είναι τα µέρη να προσπαθούν να επιλύουν 

καλόπιστα τα ανακύπτοντα προβλήµατα εργασιακών σχέσεων. Σ’αυτό το πλαίσιο 

συνίσταται η αποφυγή ενεργειών που άπτονται µονοµερών αλλαγών σε θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην παρούσα ∆.Α., χωρίς να έχουν εξαντληθεί πριν οι προσπάθειες 

ενηµέρωσης (γραπτής η προφορικής) και διαβούλευσης µεταξύ των µερών (ΕΤΕΡ & 

ΕΙΙΡΑ), πάντοτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος. Τέτοιες ενέργειες διατάραξης 

του εργασιακού κλίµατος και της οµαλής επιχειρηµατικής λειτουργίας µπορούν να 

θεωρηθούν ενδεικτικά π.χ. η µη τήρηση του χρόνου προειδοποίησης σε περίπτωση 

απεργίας, η εφαρµογή νέων τεχνολογιών, οι λύσεις συµβάσεων εργασίας, η 

εφαρµογή συστήµατος αξιολόγησης απόδοσης εργαζοµένων κ.ά. 

Άρθρο 7 

Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης 

1. Όροι της ∆.Α. 8/2012, της Σ.Σ.Ε. 2009 και όλων των προηγουµένων συλλογικών 

ρυθµίσεων για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων Τεχνικών 

Ραδιοφώνου (Ηλεκτρονικών & Ηχοληπτών), µελών της Ένωσης Τεχνικών 

Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθµούς 

(Ρ/Σ) µελών της «Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθµών Αθηνών 

(Ε.Ι.Ι.Ρ.Α)» που δεν τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα, διατηρούνται σε ισχύ. 

2. Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν σε 

εφαρµογή της απόφασης αυτής, καθώς και ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας 

που ρυθµίζονται µε Νόµους, Υπουργικές  Αποφάσεις, Ατοµικές Συµβάσεις Εργασίας, 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 8 

∆ιάρκεια – Ισχύς 

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από 9.1.2013 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις 

επιµέρους διατάξεις και λήγει στις 31.12.2015. 

 


