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Προς : 
 

1. Σύλλογος Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (ΣΤΤΗΛΝΕ), 

Φιλοποίµενος 51, Πάτρα. 

2. Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π.), Πινδάρου 6, Αθήνα. 

3. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (Ε.ΠΕ.Κ.), Πινδάρου 6, Αθήνα. 

4. Ένωση Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (Ε.Τ.Ε.Π.), Οδός των Εκατόν 

∆έκα Οκτώ, αριθµ. 30, Σπάρτη. 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

2/2012 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης 

Νοτιοδυτικής Ελλάδας (Σ.Τ.ΤΗΛ.Ν.Ε.).  

∆ιαιτητής: Παναγιώτης Μάµµος 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 3/15-2-2012) 

1.  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1876/90 (ΦΕΚ 27/Α/90) όπως τροποποιήθηκε, 

συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα, και τον κανονισµό καταστάσεως 

Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών ανέλαβα στις 23/1/2012 κατόπιν κληρώσεως 

διαιτητής, προκειµένου να ενεργήσω για την επίλυση της προβληθείσης 

συλλογικής διαφοράς «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των τεχνικών 

Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ.Ν.Ε.)» µεταξύ αφενός του 

Συλλόγου Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ.Ν.Ε.), ο οποίος 

εδρεύει στην Πάτρα και επί της οδού Φιλοποίµενος 51, και αφετέρου των 

εργοδοτικών οργανώσεων «Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (Ε.ΠΕ.Κ) η οποία 

εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού  Πινδάρου 6, «Τηλεόραση Ελληνικής 

Περιφέρειας «(Τ.Ε.Π.) η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Πινδάρου 6 

και «Ένωση Τηλεοράσεων Περιφέρειας» (Ε.ΤΕ.Π.) η οποία εδρεύει στη Σπάρτη 

και επί της οδού Εκατόν ∆έκα Οκτώ, 30 



2.  Η προσφυγή στη διαιτησία πραγµατοποιήθηκε µε την υποβολή στον Ο.ΜΕ.∆. της 

από 10/1/2012 αίτησης ∆ιαιτησίας του ανωτέρω Συλλόγου των Εργαζοµένων η 

οποία έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 04/10-1-2012 µετά από άρνηση των 

εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων να συµµετάσχουν στη διαδικασία της 

µεσολάβησης γεγονός που καταχωρήθηκε στη συνταχθείσα έκθεση του 

Μεσολαβητή Μιλτιάδη Σταµπουλή. 

3.  Ακολούθως την 23/1/2012 ανέλαβα τα καθήκοντα µου και απηύθυνα, γραπτή 

πρόσκληση προς όλα τα µέρη για συνάντηση και διαπραγµατεύσεις στις 

30/1/2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12µµ. Στην πρόσκληση µου ανταπεκρίθη µόνο 

η εργατική πλευρά και προσήλθε εκπρόσωπός της για συζήτηση της διαφοράς. Οι 

εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς παρά την προσπάθεια που κατέβαλα 

τηλεφωνικά να πεισθούν να προσέλθουν για συζήτηση και επίλυση της διαφοράς 

εξεδήλωσαν σαφή άρνηση συµµετοχής τους στη διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης. 

4.  Ο παραστάς εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς κ. Παναγιώτης Σεµερτζής 

νοµίµως εξουσιοδοτηµένος ανέπτυξε τις θέσεις και απόψεις της συνδικαλιστικής 

του οργάνωσης αναφορικά µε την ανάγκη σύναψης νέας Συλλογικής Σύµβασης 

και την αναπροσαρµογή των αποδοχών των εργαζοµένων σύµφωνα τουλάχιστον 

µε τις προβλεπόµενες από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 

(ΕΓΣΣΕ) αυξήσεις, δεδοµένου ότι, όπως υποστήριξε οι εργαζόµενοι όλων των 

ειδικοτήτων των οποίων οι αποδοχές ρυθµίζονται µε τις εκάστοτε συναφθείσες 

τοπικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή όµοιας έκτασης, ∆ιαιτητικές Αποφάσεις 

έχουν υποστεί σηµαντικές εισοδηµατικές απώλειες λόγω αύξησης του ∆είκτη 

Τιµών Καταναλωτή και κατ΄επέκταση του κόστους ζωής : 

5.  Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 6 του Ν. 1876/90, όπως 

ισχύει και µετ’ εκτίµηση των παραγόντων και παραµέτρων µικροοικονοµικά-

µακροοικονοµικά και συγκεκριµένα,   

α) Την επελθούσα και συνεχιζόµενη δυσµενή οικονοµική συγκυρία η οποία έχει 

άµεσες και ευθείες επιπτώσεις στην βιωσιµότητα και ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων του τηλεοπτικού χώρου   

β) την ανάγκη περιορισµού του συντελεστή κόστους εργασίας  

γ) την αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της ήδη πληγείσης οικονοµικής 

κατάστασης των εργαζοµένων του κλάδου εκδίδω την παρούσα ∆ιαιτητική 

Απόφαση αφού έλαβα υπόψη µου. 



6.   Όλα τα σχετικά µε την επίλυση της διαφοράς έγγραφα τα οποία περιέχονται στο 

φάκελο της υπόθεσης (κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις, έκθεση µεσολάβησης, 

εξώδικη δήλωση-πρόσκληση της εργατικής πλευράς). 

7.  Την από 10/1/2012 αίτηση του Συλλόγου Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής 

Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ.Ν.Ε.) στον Ο.ΜΕ.∆. για την έναρξη διαδικασιών διαιτησίας. 

8.   την από 17/1/2011 εξώδικη πρόσκληση διαµαρτυρία του ανωτέρω συλλόγου 

προς τις εργοδοτικές οργανώσεις Τ.Ε.Π., Ε.Π.Ε.Κ. και Ε.Τ.Ε.Π. κοινοποιηθείσα στο 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειµένου να υπογραφεί 

συλλογική σύµβαση εργασίας «για τους όρους αµοιβής και εργασίας των τεχνικών 

που απασχολούνται σε εργοδότες µέλη των προαναφερόµενων εργοδοτικών 

οργανώσεων» 

9.  Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3871/2010 για τον περιορισµό (πλαφόν) των 

αυξήσεων στις αποδοχές των εργαζοµένων µέσω της διαιτησίας  για το β’ 

εξάµηνο του 2011 και το 2012. 

10.  Την συνταχθείσα έκθεση µεσολάβησης µε τις καταχωρηθείσες σ’ αυτή 

παρατηρήσεις και επισηµάνσεις. 

11.  Την παρατεταµένη για 5ο έτος ύφεση της οικονοµίας η οποία συντελεί στη 

µείωση του κύκλου εργασιών και του υπό κρίση κλάδου των τηλεοπτικών 

σταθµών µε τη µείωση παραγωγής τηλεοπτικού διαφηµιστικού έργου η ακόµα και 

τη µη εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων εκ µέρους των 

συναλλασσοµένων µε τους σταθµούς. 

12.  Πέραν των προεκτεθεισών κοινωνικοοικονοµικών και εργασιακών παραµέτρων οι 

οποίες σαφώς συνεκτιµώµενες συντελούν στη δικαία αντικειµενική και 

αµερόληπτη κρίση του διαιτητή, έλαβα υπόψη µου για την έκδοση της παρούσης  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3899/2010 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 

των άρθρων 9 και 16 παρ.3 του Ν. 1876/90 αναφορικά µε τη νοµική 

ταυτότητα των εκδιδοµένων ∆ιαιτητικών Αποφάσεων µε τις υπογραφόµενες 

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας όσο και τη διατήρηση εν προκειµένω του 

χαρακτήρα της υπ’ αρ. 26/2010 προηγούµενης  ∆.Α. ως συλλογικής ρύθµισης 

αορίστου διάρκειας η οποία δεν έχει καταγγελθεί. 

 β) Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 1876/90 σύµφωνα µε τις οποίες οι 

εργαζόµενοι που υπάγονται σε µία συλλογική ρύθµιση (σ.σ.ε. ή δ.α.) εφόσον 

λήξει η ισχύς της, οι όροι της εξακολουθούν να διατηρούνται µέχρις ότου 

λυθεί ή τροποποιηθεί η ατοµική τους σύµβαση. 



γ) τις ρυθµίσεις του άρθρου 14 του Ν. 3899/2010 που ορίζουν ότι η προσφυγή 

στη διαιτησία περιορίζεται στον καθορισµό βασικού µισθού ή ηµεροµισθίου µε 

µη αναφορά όµως στους ισχύοντες όρους των προηγουµένων ρυθµίσεων, 

είναι ζήτηµα µείζονος σηµασίας, το οποίο χρήζει σχετικής έρευνας. Επί του 

συγκεκριµένου θέµατος, για το οποίο διατυπώθηκαν και εκφράστηκαν 

αντιτιθέµενες  απόψεις, η γνώµη µου είναι ότι η διατύπωση στους όρους 

εκδιδοµένης παρούσας απόφασης της πρότασης ότι «διατηρούνται οι όροι 

προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων» χωρίς να επαυξάνονται ή να 

µεταβάλλονται,  δε συνιστά υπέρβαση της εξουσίας του διαιτητή  διότι δεν 

πρόκειται για νέα ρύθµιση αλλά για επιβεβαίωση ισχύος των προυφισταµένων 

και µη τροποποιηθεισών διατάξεων. Η µη διατήρηση των προυφιστάµενων 

όρων θα καθιστούσε ανενεργά ή κατηργηµένα  κατοχυρωµένα από 

διαπραγµατεύσεις δικαιώµατα ετών και θα δηµιουργούσε ένα ατέρµονα κύκλο 

διαπραγµατεύσεων µε αβέβαια αποτελέσµατα, αφού θα ετίθεντο στο τραπέζι 

των διαπραγµατεύσεων για διαπραγµάτευση και υπογραφή σ.σ.ε. υπαρκτά και 

µακροχρονίως ασκούµενα δικαιώµατα.   

Με βάση τα όσα προεξετέθησαν, η απόφασή µου έχει ως εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο ισχύος 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι οι τεχνικοί τηλεόρασης µέλη του 

Συλλόγου Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (ΣΤΗΛΝΕ) που εργάζονται 

στους τηλεοπτικούς σταθµούς µελών των εργοδοτικών οργανώσεων ΕΠΕΚ, ΤΕΠ και 

ΕΤΕΠ. 

Άρθρο 2 

Οι βασικοί µισθοί όπως διαµορφώθηκαν ανά µισθολογική κατηγορία σύµφωνα µε την 

υπ’ αρ. 26/2010 ∆ιαιτητική Απόφαση δεν µεταβάλλονται καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια 

ισχύος της παρούσης ∆ιαιτητικής Απόφασης. 

Άρθρο 3 

∆ιατήρηση ρυθµίσεων 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι αµοιβής και εργασίας της υπ’ αριθµ. 

26/2010 ∆ιαιτητικής Απόφασης (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 13/4-6-

2010), καθώς και των οµοίων προγενεστέρων αυτής συλλογικών ρυθµίσεων 

(Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και ∆ιαιτητικών Αποφάσεων) εφόσον δεν 

τροποποιούνται µε την παρούσα ∆ιαιτητική Απόφαση. 



 

Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσης ∆ιαιτητικής Απόφασης αρχίζει από την 2 Σεπτεµβρίου 2011. 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 2 Φεβρουαρίου 2012 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΜΜΟΣ 

 


