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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών  

των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και  

των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων  

που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Κεραµοποιίας  

στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ ∆/νση  Κοιν. Επιθ. Κεντρικής Μακεδονίας: 3/21-06-2004) 

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα την 18η Ιουνίου 2004, µεταξύ αφενός  

του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Κεραµοποιίας, ο οποίος εδρεύει 

στη Θεσσαλονίκη, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Ιωάννη Γκύλλη  

και από τους νοµικούς του συµβούλους κ. ∆ηµήτριο Παπαφιλίππου και  

κ. Σοφία Ζωγράφου,  

και αφετέρου  

της συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την επωνυµία Συνδικάτο Οδηγών 

Φορτηγών Αυτοκινήτων Μακεδονίας και Θράκης «Μακεδών», καθώς και  

της συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την επωνυµία Συνδικάτο Επαγγελµατιών 

Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων Μακεδονίας και Θράκης  

«Ο Ερµής», οι οποίες εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπούνται νόµιµα 

στην παρούσα, η πρώτη από τον Πρόεδρο του «Μακεδών» κ. Ιωάννη Γιαλαµά,  

η δεύτερη από τον Πρόεδρο του «Ερµής» κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο, καθώς, 

αµφότερες, και από το νοµικό τους σύµβουλο κ. Βασίλειο Καρταλτζή,  

συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα, που αφορούν τη σύναψη τοπικής 

ΣΣΕ, που ρυθµίζει την αµοιβή, τις συνθήκες και τους λοιπούς όρους εργασίας των 

οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων που εργάζονται στην περιοχή της 

Μακεδονίας και της Θράκης και απασχολούνται σε επιχειρήσεις κεραµοποιίας. 

 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας συλλογικής σύµβασης εργασίας υπάγονται οι οδηγοί των 

πάσης φύσεως φορτηγών και άλλων αυτοκινήτων που εργάζονται στην περιοχή της 

Μακεδονίας και της Θράκης και απασχολούνται σε επιχειρήσεις κεραµοποιίας 
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Άρθρο 2  

Βασικοί Μισθοί 

Α)  Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα σσε µισθωτών, όπως έχουν 

διαµορφωθεί την 31.12.2003, µε βάση την 36/2003 ∆ιαιτητική Απόφαση για τους 

όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεων φορτηγών 

αυτοκινήτων, ρυµουλκών µετά ρυµουλκοµένων που απασχολούνται σε πάσης 

φύσεως επιχειρήσεις της περιοχής Μακεδονίας και Θράκης, αυξάνονται από 

01.03.2004 κατά 5,3%. Έτσι, ο βασικός µικτός µισθός του οδηγού 

διαµορφώνεται στα 604,5 €.  

Β)  Κατά το ίδιο ποσοστό και από την ίδια ηµεροµηνία αυξάνονται και τα επιδόµατα 

σε ευρώ, όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2003, µε βάση την πιο πάνω 

ρύθµιση. 

Άρθρο 3  

Επιδόµατα και Λοιπές Προσαυξήσεις 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. µισθωτούς χορηγούνται υπό τις κατωτέρω 

προϋποθέσεις τα εξής επιδόµατα και προσαυξήσεις: 

α)  Επιδόµατα τριετιών, ίσο προς 5%. Το επίδοµα αυτό χορηγείται στους οδηγούς 

για κάθε τριετία συµπληρωµένη και µέχρι 10 τριετίες υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας 

που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη. Για τη συµπλήρωση της πρώτης 

τριετίας λαµβάνεται υπόψη και ο πρώτος χρόνος εργασίας. 

β)  Επίδοµα γάµου ίσο προς 10%. Το επίδοµα αυτό χορηγείται ανεξάρτητα αν  

ο έτερος των συζύγων εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Επίσης του ως άνω 

επιδόµατος δικαιούνται και οι διαζευγµένοι ως και οι εν χηρεία τελούντες. 

γ)  Επίδοµα παιδιών ίσο προς 5% χορηγείται µε τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις  

για κάθε παιδί, ανεξαρτήτως αριθµού και µέχρι την συµπλήρωση του 18ου έτους 

της ηλικίας τους. Η χορήγηση του ως άνω επιδόµατος παρατείνεται εφόσον τα 

παιδιά σπουδάζουν σε σχολές οιασδήποτε βαθµίδος της ηµεδαπής ή της 

αλλοδαπής και διακόπτεται µε τη συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας. 

δ)  Επίδοµα συµπλήρωσης πρώτου χρόνου εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη σε 

ποσοστό 6 %. 

Άρθρο 4  

Επίδοµα Ειδικών Συνθηκών 

Α)  Στους οδηγούς αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε αυτοκίνητα ωφέλιµου 

φορτίου πάνω από 4 τόνους έως 6, χορηγείται για κάθε µήνα εργασίας τους 
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επίδοµα ειδικών συνθηκών 33,7 ευρώ. 

Β)  Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιµου φορτίου πάνω από έξι (6) 

τόνους, χορηγείται για κάθε µήνα εργασίας τους επίδοµα 52,65 ευρώ. 

Γ)  Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιµου φορτίου πάνω από δεκατρείς 

(13) τόνους, χορηγείται για κάθε µήνα εργασίας τους επίδοµα 68,45 ευρώ. 

∆)  Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιµου φορτίου πάνω από είκοσι 

πέντε (25) τόνους, καθώς και στους οδηγούς που οδηγούν ρυµουλκά, 

ηµιρυµουλκά (αρθρωτά, επικαθήµενα), ανεξαρτήτως ωφέλιµου φορτίου, 

χορηγείται κάθε µήνα εργασίας τους επίδοµα 88,45 €. Σε περίπτωση προσφοράς 

εργασίας από τον ίδιο οδηγό µέσα σε κάθε µήνα σε αυτοκίνητα διαφόρων τύπων 

και κατηγοριών από τα παραπάνω αναφερόµενα, αυτός δικαιούται το ειδικό 

επίδοµα της κατηγορίας αυτοκινήτου στο οποίο εργάσθηκε τον περισσότερο 

χρόνο µέσα στο µήνα. 

Ε)  Σε περίπτωση που για την εκτέλεση της εργασίας τους οι οδηγοί που οδηγούν 

ρυµουλκά ή ηµιρυµουλκά, ανεξαρτήτως ωφέλιµου φορτίου, διενεργούν µε 

εντολή του εργοδότη τους καθηµερινά ζεύξεις ή αποζεύξεις διαφόρων τύπων 

ρυµουλκουµένων οχηµάτων που ανήκουν στον ίδιο εργοδότη, το επίδοµα των 

ειδικών συνθηκών οδηγών ρυµουλκών προσαυξάνεται κατά 11,58 ευρώ µηνιαίως. 

Άρθρο 5  

Επίδοµα Γερανού 

Χορηγείται επίδοµα 7% επί του βασικού µηνιαίου µισθού, δηλαδή των 604,5 ευρώ, 

όπως αυτός διαµορφώνεται στο άρθρο 2 του παρόντος, στους οδηγούς 

γερανοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων που χειρίζονται οι ίδιοι το γερανό του 

αυτοκινήτου, χωρίς καµία άλλη αµοιβή για την εργασία αυτή. 

Άρθρο 6  

Επικίνδυνης Εργασίας 

Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, που εργάζονται σε ορυχεία, τεχνικές 

εταιρείες, λιγνιτωρυχεία, λατοµεία, χωµατουργία, οδοποιία-ασφαλτικά, γαλαρίες-

στοές, και ακόµα, σε όσους µεταφέρουν άµµο, χορηγείται για κάθε µήνα εργασίας 

τους, επίδοµα επικίνδυνης εργασίας 46,33 ευρώ. 

Άρθρο 7  

Χρονικά Όρια Απασχολήσεως 

Οι αποδοχές των προηγούµενων άρθρων της παρούσης καταβάλλονται στους 

δικαιούχους για απασχόληση 40 ωρών εβδοµαδιαίως κατανεµηµένων σε πέντε 
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εργάσιµες ηµέρες. Για την απασχόληση πέραν των ως άνω χρονικών ορίων 

καταβάλλεται η υπερωριακή αµοιβή και αποζηµίωση κατά τις διακρίσεις και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 2874/2000. 

Άρθρο 8  

Καθήκοντα Οδηγού 

Οι υπαγόµενοι στην παρούσα ΣΣΕ οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων έχουν την 

υποχρέωση να ελέγχουν πριν την έναρξη της εργασίας τους τα οχήµατα  

(λάδια-νερά-τον αέρα των ελαστικών) και να συµπληρώνουν τις τυχόν ελλείψεις. 

Επίσης υποχρεούνται να διατηρούν καθαρή την καµπίνα του αυτοκινήτου και να 

πλένουν τους υαλοπίνακες αυτού. Παράλληλα πρέπει να φροντίζουν να έχουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά (άδεια αυτ/του, άδεια οδήγησης Ρ ρυµουλκούµενου, 

φορτωτικές, ασφάλεια, βιβλίο δροµολογίων, Κ.Τ.Ε.Ο. και το Π.∆. 156/94) από τα 

οποία θα αποδεικνύεται η πραγµατική απασχόληση τους στη συγκεκριµένη 

επιχείρηση που αναφέρεται στην άδεια του αυτοκινήτου. 

Άρθρο 9  

Συνδικαλιστικές ∆ιευκολύνσεις 

Στα µέλη των ∆ιοικήσεων των συµβαλλοµένων στην παρούσα εργατικών 

οργανώσεων χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες µε πλήρεις αποδοχές ως εξής: 

Στους Προέδρους, Αντιπροέδρους και Γραµµατείς των ως άνω οργανώσεων άδεια 

απουσίας πέντε (5) ηµερών, εφόσον τα µέλη τους είναι πάνω από 500 και αν τα µέλη 

τους είναι λιγότερα από 500, τρεις (3) ηµέρες το µήνα. 

Άρθρο 10  

Παρακράτηση Συνδικαλιστικής Συνδροµής 

Η παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής γίνεται εφόσον η επιχείρηση κάνει 

χρήση-εφαρµόζει την παρούσα ΣΣΕ ή ∆ιαιτητική Απόφαση ή Υπουργική Απόφαση  

(σε περίπτωση κήρυξης ως υποχρεωτικής), δίχως καµία εξαίρεση και χωρίς πρόσθετα 

δικαιολογητικά, και υποχρεούται να την αποδίδει στην συνδικαλιστική οργάνωση, 

κατόπιν συνεννοήσεως για τον τρόπο απόδοσής της, δηλαδή είτε µε την παρουσία 

του ταµεία της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή µε κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό 

λογαριασµό, που θα ανακοινώνεται από την συνδικαλιστική οργάνωση στην 

επιχείρηση. 

Άρθρο 11 

∆ιατήρηση Συλλογικών Ρυθµίσεων 

(α)  Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές στο σύνολό τους υψηλότερες από αυτές που 
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προκύπτουν από την παρούσα δε µειώνονται και ισχύοντες όροι εργασίας 

ευνοϊκότεροι για τους εργαζόµενους δεν τροποποιούνται και εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

(β)  Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 36/2003 ∆ιαιτητική Απόφαση για τους 

οδηγούς των πάσης φύσεως φορτηγών στη Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και 

η 15/2003 ∆ιαιτητική Απόφαση για τους οδηγούς των πάσης φύσεως φορτηγών 

αυτοκινήτων όλης της χώρας, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητώς µε την 

παρούσα. 

Άρθρο 12  

Ισχύς Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 

Η ισχύς της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας αρχίζει την 01.03.2004. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
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