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«Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών
Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος, που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς
Σταθµούς, µέλη των εργοδοτικών σωµατείων Ε.ΠΕ.Κ. και Τ.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.»
(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 2/15-2-2012)

1.

Με την αριθµό 02 ∆∆/10.1.2012 αίτησή της η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής

Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για τη
ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των τεχνικών τηλεόρασης- µελών της,
επειδή η διαδικασία της µεσολάβησης µε τις Ένωση Περιφερειακών Καναλιών

(ΕΠΕΚ), Ένωση Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (ΕΤΕΠ) και Τηλεόραση
Ελληνικής Περιφέρειας (ΤΕΠ), δεν στάθηκε δυνατό να οδηγήσει στην κατάρτιση
ΣΣΕ.
2.

Την 17.1.2012 αναδείχθηκα ∆ιαιτητής µε κλήρωση και ανέλαβα κανονικά τα
καθήκοντά

µου.

Η

συνάντηση

µε

τους

εκπροσώπους

των

µερών

πραγµατοποιήθηκε την 27.1.2012 στα γραφεία του ΟΜΕ∆ στη Θεσσαλονίκη, και σε
αυτήν προσήλθε εκπρόσωπος µόνο της εργατικής πλευράς.
3.

Μετά τη διαπίστωση ότι δεν ήταν εφικτή η επίτευξη συµφωνίας των µερών για
υπογραφή ΣΣΕ, σύµφωνα µε το Ν. 1876/1990 όπως ισχύει και αφού

προηγουµένως έλαβα υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου, τις προτάσεις των
µερών και ειδικότερα:
α) Την από 1.9.2011 αίτηση της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου
Ελλάδος στον ΟΜΕ∆ για παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης και την από
10.1.2012 αίτηση της ίδιας οργάνωσης στον ΟΜΕ∆ για παροχή υπηρεσιών
διαιτησίας.
β) Την από 17.1.2011 εξώδικη δήλωση – πρόσκληση για διαπραγµατεύσεις της
εργατικής πλευράς προς τις εργοδοτικές οργανώσεις ΤΕΠ ΕΠΕΚ και ΕΤΕΠ,
κοινοποιηθείσα στο Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειµένου να
υπογραφεί συλλογική σύµβαση εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας
των Τεχνικών Τηλεόρασης, που απασχολούνται σε εργοδότες µέλη των
προαναφερθεισών εργοδοτικών οργανώσεων και τα εκεί αναφερόµενα θέµατα
προς διαπραγµάτευση.
γ) Την ∆Α 25/2010 για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών
Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος, που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθµούς,
µέλη των εργοδοτικών σωµατείων ΕΠΕΚ και ΤΕΠ.
δ) Τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα IV, που προσαρτάται στο άρθρο πρώτο του
Ν.3845/2010 για τις προϋποθέσεις οικονοµικής πολιτικής.
ε) Την από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ των ετών 2010, 2011 και 2012 (Πρ. Κατάθεσης Υπ.
Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 14/16-7-2010), η οποία στο άρθρο 3 δεν
προβλέπει αυξήσεις για το έτος 2010, αλλά προβλέπει αυξήσεις από 1.7.2011
και από 1.7.2012 σε ποσοστό ίσο µε το µέσο ποσοστό της ετήσιας µεταβολής
του ευρωπαϊκού πληθωρισµού του 2010 και του 2011 αντίστοιχα και µε
επιµέρους ρυθµίσεις της αναφέρεται στην χορήγηση, του δώρου Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας, ώστε να αποκλεισθεί η µείωση των
τακτικών ετησίων αποδοχών των εργαζοµένων, όπως ίσχυαν την 31.12.2009.
στ) Τα αιτήµατα και τις προτάσεις της πλευράς των εργαζοµένων, όπως αυτές
διατυπώθηκαν στα σχετικά έγγραφα της εργατικής πλευράς, που κατατέθηκαν
στον ΟΜΕ∆ και όπως αναπτύχθηκαν προφορικά από τους εκπροσώπους της
στην συνάντηση της 27.1.2012 και καταγράφηκαν στο σχετικό πρακτικό
διαιτησίας
ζ) Την έκθεση του µεσολαβητή του ΟΜΕ∆ που χειρίστηκε την ίδια υπόθεση στο
στάδιο της µεσολάβησης (Μ30/2011) και στην οποία διαπίστωσε άρνηση
µεσολάβησης για τις εργοδοτικές οργανώσεις καθώς και τις απόψεις των µερών,
όπως αυτές καταγράφηκαν στο πρακτικό µεσολάβησης.

η) τις τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις καθώς και τις προβλέψεις της ΕΣΥΕ για τον
∆είκτη τιµών Καταναλωτή (2,4%) και τον εναρµονισµένο ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή (2,2%) κατά το έτος 2011 (∆εκέµβριος 2011- ∆εκέµβριος 2010).
θ) την πρόσφατα δηµοσιευµένη πρόβλεψη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τη µεταβολή του ΑΕΠ
κατά -5% για το Γ΄ τρίµηνο του 2011.
ι) τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας, που επιτάσσει τη στοιχειώδη
προστασία του εισοδήµατος των εργαζοµένων εν µέσω της οικονοµικής κρίσης
και των ήπιων πληθωριστικών πιέσεων, αλλά δεν επιτρέπει την ικανοποίηση
όλων των οικονοµικών και θεσµικών αιτηµάτων που έθεσε η εργατική πλευρά.
κ) την αναγκαιότητα του συνυπολογισµού της εν γένει οικονοµικής κατάστασης
της χώρας, της συµπίεσης της αγοραστικής δύναµης των µισθωτών εξαιτίας της
αύξησης του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή κατά τον καθορισµό των ετήσιων
αναπροσαρµογών των αµοιβών των εργαζοµένων.
λ) Το γεγονός ότι από τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 3 του ν. 1876/90, όπως
τροποποιήθηκε µε το νόµο 3899/17.12.2010, η οποία ορίζει ότι, « η προσφυγή
στη διαιτησία περιορίζεται στον καθορισµό βασικού ηµεροµισθίου ή/και βασικού
µισθού, για τα λοιπά θέµατα µπορεί να συνεχισθεί οποτεδήποτε η συλλογική
διαπραγµάτευση προκειµένου να συναφθεί ΣΣΕ», η διατήρηση µε τη ∆Α των
προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων που δεν τροποποιούνται , δεν συνιστά
υπέρβαση της κατά το άρθρο 16 παρ.3 του ν.3899/2010 εξουσίας του διαιτητή.
Με τη διατήρηση στη νέα ∆Α των διατάξεων των προηγούµενων συλλογικών
ρυθµίσεων (ΣΣΕ ή ∆Α), οι οποίες παραµένουν αµετάβλητες, δεν επέρχεται
ρύθµιση αλλά επιβεβαίωση της ισχύος των προϋφισταµένων διατάξεων, οι
οποίες δεν θίγονται. Αντίθετα η παράλειψη της ∆Α να προβλέψει τη διατήρηση
των προηγούµενων όρων θα ισοδυναµεί µε οιονεί ρύθµιση και σε θέµατα πέραν
του βασικού µισθού ή βασικού ηµεροµισθίου, και µάλιστα προς το χειρότερο για
την εργατική πλευρά, αφού ουσιαστικά θα καταργηθούν και δεν θα ισχύουν στο
µέλλον, ως κανονιστικοί όροι. Σκοπός του νόµου δεν είναι η κατάργηση των
όρων των ΣΣΕ/∆Α που είχαν θεσπισθεί µέχρι την ισχύ του (17.12.2010) , αλλά η
διασφάλιση του δικαιώµατος των µερών να συνεχίσουν, όποτε θεωρούν
σκόπιµο, τις διαπραγµατεύσεις, για τα υπόλοιπα, πέραν του βασικού µισθού
/ηµεροµίσθιου, θεµάτων, µε σκοπό τη σύναψη ΣΣΕ. Ο νοµοθέτης, δηλαδή
θέλησε και τα υπόλοιπα θέµατα, που αποτελούν περιεχόµενο της ΣΣΕ, να
ρυθµίζονται µε ΣΣΕ και όχι µονοµερώς από τον εργοδότη, όπως θα συνέβαινε,
εάν έπαυαν να ισχύουν οι µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου όροι των
προηγούµενων ΣΣΕ/∆Α.

µ) η διαιτητική απόφαση έχει έναρξη ισχύος από την εποµένη της υποβολής
αίτησης για µεσολάβηση στον ΟΜΕ∆ (άρθρο 16, παραγρ. 3 του Ν. 1876/90
όπως ισχύει).
ν) κάθε άλλο ισχυρισµό, που εκφράστηκε από τα δύο µέρη κατά τη διάρκεια της
διαπραγµάτευσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Στις διατάξεις της παρούσας διαιτητικής απόφασης υπάγονται όλοι οι τεχνικοί
τηλεόρασης µέλη της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος
(ΕΤΙΤΒΕ) που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθµούς, µέλη της ΕΠΕΚ, της ΤΕΠ και
της ΕΤΕΠ µε τις παρακάτω ειδικότητες:
1.1. ∆ιευθυντής φωτογραφίας
1.2. Εικονολήπτης (Χειριστής Τηλεοπτικής µηχανής λήψεως)
1.3. Τεχνικός ΕΝG (Βοηθός ηχολήπτης, Βοηθός εικονολήπτης)
1.4. Ηχολήπτης (Μηχανικός ήχου)
1.5. Ηλεκτρονικός συντηρητής τεχνολογικού εξοπλισµού
1.6. Ηλεκτρονικός ράδιο - ζεύξεων - Link
1.7. Ηλεκτρολόγος - Φωτιστής
1.8. Μοντέρ (Χειριστής µαγνητοσκοπίου και συναρµολογητής εικόνας)
1.9. Χειριστής κονσόλας µίξης εικόνας (vision mixer and digital effects)
1.10. Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (floor manager)
1.11. Τεχνικός ρύθµισης εικόνας
1.12. Τεχνικός γεννήτριας χαρακτήρων
1.13. Χειριστής autoque
1.14. Γραφίστας
1.15. Τεχνικός MASTER CONTROL (Μηχανικός τηλεόρασης)
1.16. Τεχνικός ροής προγράµµατος (continuity)
1.17. Μακιγιέζ - ιέρ
1.18. Κοµµωτής - τρια
1.19. Ηλεκτρονικός δικτύου εκποµπής (RF)
1.20. Σκηνοθέτης
1.21. Βοηθός σκηνοθέτη
1.22. Βοηθός παραγωγής
1.23. Τεχνικός Σκηνικών
1.24. Ενδυµατολόγος – Αµπιγιέζ

Άρθρο 2
Βασικοί Μισθοί
Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή, όπως είχαν
διαµορφωθεί µε βάση την ∆Α 25/2010 (Π.Κ. Υπ. Εργασ. & Κοινων. Ασφάλισης
12/4.6.2010) και ίσχυαν την 31.8.2011, διατηρούνται αµετάβλητοι καθόλη τη χρονική
διάρκεια ισχύος της παρούσας ρύθµισης.
Άρθρο 3
∆ιατήρηση όρων
Για τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι
όροι της ∆Α 25/2010 καθώς και των προηγούµενων αυτής συλλογικών ρυθµίσεων.
Άρθρο 4
Γενικοί όροι
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα 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 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 2.9.2011.

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 31 Ιανουαρίου 2012
Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ
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