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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ O Δ∆Η ΓΩΩΝ ΦOΡ ΤΗ ΓΩΩΝ ΚΛΠ. ΑY ΤO ΚΙ ΝΗ ΤΩΩΝ ΤΩΩΝ ΠΑ ΣΗΣ 
ΦY ΣΕ ΩΩΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ

1. H 87/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 456/Β/3.8.1981)

2. H 92/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 484/Β/14.8.1981) - 821/1981

3. H 107/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 501/Β/21.7.1982)-757/1982

4. H 12/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 182/Β/26.3.1984) - 334/1984

5. H 99/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Πρ. Ειρ. Α θην. 62/23.11.1984) - 33/1985

6. H 40/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Πρ. Ειρ.Αθ. 84/24.7.1985) - 788/1985

7. H 45/1986 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 724/Β/27.10.1986)-147/1987

8. H 48/1987 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 68/Β/5.2.1988) - 189/1988

9. H 30/1988 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Π.Κ. Ει ρην. Α θη νών 177/21.12.1988) - 833/1989

10. H 26/1989 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 23/Β/29.6.1989) - 833/1989 

11. H  24/1990 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 45/23.10.1990) - 1207/90 

12. H 25/1991 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 65/25.7.1991) - 923/1991

13. H α πό 9.4.1992 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 29/23.4.1992) - 564/1992

14. H α πό 28.4.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 24/20.5.1993)

15. H α πό 11.4.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 48/26.5.1994)

16. H α πό 2.3.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 37/6.4.1995)

17. Η α πό 4.4.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 17/24.4.1996)

18. Η α πό 4.3.1997 ΣΣΕ (Π. Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 17/4.4.1997)

19. Η α πό 12.6.1998 ΣΣΕ (Π. Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 46/2.7.1998)

20. Η 4/1999 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 2/29.3.1999)

21. Η 11/2000 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 8/27.4.2000)

22. Η 19/2001 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 13/15.6.2001)

23. Η από 30.3.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 22/22.3.2001)

24. Η 14/2002 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 6/1.7.2002)

25. Η 15/2003 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 13/19.5.2003)

26. Η 20/2004 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 11/14.7.2004)

27. Η 9/2005 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 1/4.5.2005)

28. Η 14/2006 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 7/16.6.2006)
29. Η από 11.4.2007 ΣΣΕ  (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 33/9.5.2007)
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30. Η 15/2008 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 8/19.6.2008)
31. Η 11/2009 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 5/27.5.2009)
32. Η 37/2010 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 24/7.10.2010)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά1:
1. Γε νι κή Συ νο µο σπον δία Ε παγ γελ µα τιών Αυ το κι νη τι στών Ελ λά δος (ΓΣΕ ΑΕ)
2. Πανελλήνιο Συν δι κά το Χερ σαί ων Ε µπο ρευ µα τι κών Με τα φο ρών (ΣΧΕΜ)
3. Σύν δε σµος Ελ λη νι κών Βι ο µη χα νιών (ΣΕΒ) 
4. Σύν δε σµος Βι ο µη χα νιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) 
5. Πα νελ λή νια Ε νω ση Δ∆ι πλω µα τού χων Μη χα νι κών - Ερ γο λη πτών Δ∆η µο σί ων

Έρ γων (ΠΕΔ∆ ΜΕ Δ∆Ε) 
6. Γε νι κή Συ νο µο σπον δία Ε παγ γελ µα τιών, Βι ο τε χνών, Ε µπό ρων Ελ λά δος

(ΓΣΕ ΒΕΕ) 
7.  Σύν δε σµος Α νω νύ µων Ε ται ρειών και Ε.Π.Ε.
8. Πανελλήνιος Σύν δε σµος Α νω νύ µων Τε χνι κών Ε ται ρειών (Σ.Α.Τ.Ε.).
9. Σύν δε σµος Ε παγ γελ µα τιών Ι δι ο κτη τών Φορ τη γών Α να τρε πό µε νων Αυ το κι νή -

των (Δ∆Α 15/2008)
10. Σύν δε σµος Ελληνικών Βι ο µη χα νιών Ε τοί µου Σκυ ρο δέ µα τος
11. Πα νελ λή νια Συ νο µο σπον δία Ε νώ σε ων Γε ωρ γι κών Συ νε ται ρι σµών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
12. Σύνδεσµος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων 
13. Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ) (Δ∆Α 37/2010)

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
1. O µο σπον δία Συνδικάτων Μεταφορών Ελ λά δος (OΣΜΕ)
2. Πα νελ λή νι ος O µο σπον δία Yπαλ λη λι κού Προ σω πι κού Αυ το κι νή των (ΠOYΠΑ) 
3. Πα νελ λή νια O µο σπον δία Συν δι κά των Ερ γα του παλ λή λων Με τα φο ρών

(ΠO ΣΕΜ) (Δ∆Α 15/2008).

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜO ΓΗΣ
Στις δι α τά ξεις της ρύθ µι σης αυ τής υ πά γο νται οι ο δη γοί των πάσης φύσεως φορ τη -
γών κ.λπ. αυ το κι νή των, των αυ το κι νή των  των εκ παι δευ τη ρί ων για την µε τα φο ρά των
µα θη τών και νη πί ων, των αυ το κι νή των για την µε τα φο ρά προ σω πι κού ε πι χει ρή σε ων,
εκ µε ταλ λεύ σε ων και ερ γα σιών γε νι κά, κα θώς και οι οδηγοί - πωλητές όλης της
χώρας (Δ∆Α 37/2010).

1. Την από 11.4.2007 ΣΣΕ υπέγραψαν από εργοδοτικής πλευράς οι υπ’ αριθµ. 1,2,3 και 6
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Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY 

1. Βασικοί µισθοί 
Ο βασικός µισθός των υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων, όπως είχε
διαµορφωθεί  στις 31.12.2008 µε βάση το άρθρο 2 της Δ∆Α 15/2008  
(Π.Κ. 8/19.6.2008), αυξάνεται µε την παρούσα από 1.1.2009 κατά 2,5% και, µετά από
στρογγυλοποίηση στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, διαµορφώνεται στο ύψος
των 949 ευρώ, όπως δε θα διαµορφωθεί την 30.6.2009, αυξάνεται εκ νέου από
1.7.2009 κατά 2,5% και  µετά από στρογγυλοποίηση στην αµέσως επόµενη ακέραιη
µονάδα, διαµορφώνεται στο ύψος των 973 ευρώ (Δ∆Α 11/2009).
Ο βασικός µηνιαίος µισθός των υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων, όπως είχε
διαµορφωθεί στις 31.12.2009 µε βάση το άρθρο 2 της Δ∆Α 11/2009 (ΠΚ 5/27.5.2009),
εξακολουθεί να καταβάλλεται (Δ∆Α 37/2010).
Προσαρµογή αποδοχών (Δ∆Α 20/2004)
α) Εργοδότες που απασχολούν οδηγούς σε αυτοκίνητα µικρού ωφελίµου φορτίου

κάτω των τεσσάρων τόννων ή σε αυτοκίνητα γενικά για την οδήγηση των
οποίων δεν προβλέπονταν από τη Δ∆Α 15/2003 και τις όµοιες ρυθµίσεις των
προηγούµενων ετών η καταβολή επιδόµατος ειδικών συνθηκών, δικαιούνται από
την 1.1.2004 να αφαιρούν από το σύνολο των αποδοχών των οδηγών τους
αυτών, που προκύπτουν από τους συνηµµένους στην παρούσα ρύθµιση Πίνακες
Συνολικών Αποδοχών, ποσό πενήντα (50,00) ευρώ για κάθε µήνα πλήρους
απασχολήσεως, επειδή υψηλότερο αυτού ποσό έχει ήδη ενσωµατωθεί στον νέο
διαµορφωθέντα από 1.1.2004 βασικό τους µισθό (Δ∆Α 20/2004).

β Εργοδότες που απασχολούν οδηγούς σε αυτοκίνητα µικρού ωφελίµου φορτίου
από τεσσάρων µέχρι και 6 τόννων, για την οδήγηση των οποίων προβλεπόταν
από το άρθρο 3 της 15/2003 Δ∆Α η καταβολή επιδόµατος ειδικών συνθηκών στο
ποσό των 32 ευρώ, δικαιούνται από την 1.1.2004 να αφαιρούν από το σύνολο
των αποδοχών των οδηγών τους αυτών, που προκύπτουν από τους συνηµµένους
στην παρούσα Πίνακες Συνολικών Αποδοχών, ποσό είκοσι πέντε (25,00) ευρώ για
κάθε µήνα πλήρους απασχολήσεως, επειδή υψηλότερο αυτού ποσό έχει ήδη
ενσωµατωθεί στον νέο διαµορφωθέντα από 1.1.2004 βασικό τους µισθό 
(Δ∆Α 20/2004).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

Στους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα και πληρούν τις αντίστοιχες
προϋποθέσεις χορηγούνται από την 1.1.2004 τα παρακάτω επιδόµατα :  

Υπολογισµός επιδοµάτων 
Τα ποσοστιαία επιδόµατα τα οποία δικαιούνται οι υπαγόµενοι στην παρούσα
εργαζόµενοι δυνάµει την 15/2008 Δ∆Α και των προηγουµένων οµοίων συλλογικών
ρυθµίσεων, υπολογίζονται επί των νέων βασικών µισθών του άρθρου 2 της
παρούσας, ενώ τα επιδόµατα που ορίζονται σε σταθερό ποσό ευρώ αυξάνονται
οµοίως κατά τις ως άνω αντίστοιχες ηµεροµηνίες αύξησης των βασικών µισθών µε
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τα ως άνω οριζόµενα ποσοστά αυξήσεων (Δ∆Α 11/2009).
Α. Ποσοστιαία επιδόµατα. Τα ποσοστιαία επιδόµατα των µισθωτών που υπάγονται

στην παρούσα ρύθµιση, τα οποία προβλέπονται από τις προηγούµενες όµοιες
συλλογικές ρυθµίσεις, χορηγούνται από 1.1.2004 µε τις ίδιες προϋποθέσεις που
χορηγούνταν µέχρι τις 30.12.2003 και υπολογίζονται από την 1.1.2004 επί των
νέων βασικών µισθών που ορίζονται µε την παρούσα, καταργουµένου, από την
ίδια ηµεροµηνία, κάθε διαφορετικού τρόπου υπολογισµού των επιδοµάτων
αυτών, καθώς και κάθε άλλου ποσοστιαίου επιδόµατος που ίσχυε βάσει των
προηγουµένων οµοίων ρυθµίσεων (Δ∆Α 20/2004).

α. Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, το οποίο
υπολογίζεται, ως ποσοστό του βασικού µηνιαίου µισθού, ανάλογα µε τα έτη
υπηρεσίας/προϋπηρεσίας του µισθωτού, ως ακολούθως : 

- 6% για όσους έχουν συµπληρώσει ένα (1) χρόνο υπηρεσίας/προϋπηρεσίας.

- 10% για όσους έχουν συµπληρώσει τρία (3) χρόνια.

- 13% για όσους έχουν συµπληρώσει έξι (6) χρόνια.

- 16% για όσους έχουν συµπληρώσει εννέα (9) χρόνια.

- 18% για όσους έχουν συµπληρώσει δώδεκα (12) χρόνια.

- 22% για όσους έχουν συµπληρώσει δέκα πέντε (15) χρόνια.

- 25% για όσους έχουν συµπληρώσει δέκα οκτώ (18) χρόνια.

- 27% για όσους έχουν συµπληρώσει είκοσι ένα (21) χρόνια.

- 31% για όσους έχουν συµπληρώσει είκοσι τέσσερα (24) χρόνια.

- 33% για όσους έχουν συµπληρώσει είκοσι επτά (27) χρόνια.

- 36% για όσους έχουν συµπληρώσει τριάντα (30) χρόνια και

- 42% για όσους έχουν συµπληρώσει τριάντα τρία (33) χρόνια
υπηρεσίας/προϋπηρεσίας.2 (Δ∆Α 20/2004).

β. Επίδοµα γά µου, σε πο σο στό 10%, για τους εγγάµους. Το επίδοµα αυτό
χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγµένους-ες και άγαµους γονείς (άρθρο
20 του Ν. 1849/89) (Δ∆Α 20/2004).

γ. Επίδοµα παι διών, σε πο σο στό 5% για κάθε παιδί και ανεξαρτήτως αριθµού
παιδιών, χορηγούµενο κατά τα λοιπά µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι
προηγούµενες όµοιες ρυθµίσεις για τους υπαγόµενους στην παρούσα
µισθωτούς (Δ∆Α 20/2004). “ των µεν αρρένων µέχρι συµπληρώσεως του 18ου
έτους της ηλικίας των, των δε θηλέων ανεξαρτήτως ηλικίας, εφ’ όσον τυγχάνουν
άγαµα. Εις περίπτωσιν σπουδών των αρρένων η επιδότησις παρατείνεται τόσα έτη
όσα είναι τα κατά νόµον απαιτούµενα κατά σχολήν προς περάτωσιν των σπουδών.

2. Σηµείωση�:
Για όσους έχουν συµπληρώσει 33 χρόνια υπηρεσίας/προϋπηρεσίας, το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας σε
οποιονδήποτε εργοδότη σύµφωνα µε την αρθ. 3 της Δ∆Α 14/2002 είναι 41% και όχι 42% όπως αναφέρεται
προφανώς εκ παραδροµής στη Δ∆Α 20/2004.
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O α παι τού µε νος χρό νος προς α πο πε ρά τω σιν των σπου δών εν ε κά στη σχο λή θα α -
πο δει κνύ ε ται δια βε βαι ώ σε ως χο ρη γου µέ νης υ πό ταύ της.
Το ως ά νω ε πί δο µα τέ κνων δεν δύ να ται να εί ναι κα τώ τε ρον του υ πό του 
Λο γα ρι α σµού Oι κο γε νει α κών Ε πι δο µά των του O Α ΕΔ∆ πα ρε χο µέ νου δια την αυ τήν
αι τί αν και δια τον αυ τόν α ριθ µόν τέ κνων, α νε ξαρ τή τως ε άν εξ άλ λης αι τί ας δι και -
ού ται ή ό χι τοι ού του ε πι δό µα τος υ πό του O Α ΕΔ∆ έ κα στος µι σθω τός”.
(Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 92/81).

Τα ανωτέρω επιδόµατα καταβάλλονται στους δικαιούχους από την πρόσληψή τους,
εφ’ όσον αυτοί υποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά οικογενείας και προϋπηρεσίας.
Εάν τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν επιδοθούν στον εργοδότη µέχρι το τέλος του
πρώτου µηνός εργασίας τους, η καταβολή των επιδοµάτων αρχίζει από την πρώτη
του µηνός που έπεται της υποβολής των οικείων πιστοποιητικών (Δ∆Α 20/2004).
δ. Επίδοµα Δ∆ιαχειριστικών λαθών 

Στους οδηγούς πωλητές εµφιαλωµένων ποτών και τυποποιηµένων προϊόντων και
που διενεργούν χρηµατικές συναλλαγές, χορηγείται επίδοµα διαχειριστικών
λαθών 60,00 ευρώ. Το επίδοµα αυτό αντικαθιστά το αντίστοιχο εκ ποσοστού 10%
του άρθρου 3 παράγρ. 7 της 19/2001 Δ∆Α (Δ∆Α 20/2004).
Το µηνιαίο επίδοµα διαχειριστικών λαθών του όρου Β4 του άρθρου 5 της
20/2004 Δ∆Α, ορίζεται, από την 1.9.2005, σε ποσοστό 8%, υπολογιζόµενο επί του
βασικού µισθού (Δ∆Α 9/2005).

ε. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 
Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές
αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε
καθόλη τη χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών
Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του
επιδόµατος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου µέχρι την 31η
Δ∆εκεµβρίου κάθε έτους.
Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισό και σε 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων
περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της ΕΓΣΣΕ ετών 2010-2011-2012 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης :14/16.7.2010).
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών
εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους
τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών
υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ (Δ∆Α 37/2010).
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Β. Επιδόµατα σε ποσά ευρώ. Πέραν των ποσοστιαίων επιδοµάτων, στους
υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς χορηγούνται, από την 1.1.2004 και τα
ακόλουθα επιδόµατα σε ευρώ, καταργουµένων αντιστοίχως και από την ίδια
ηµεροµηνία, όλων των ποσοστιαίων επιδοµάτων και των επιδοµάτων σε ευρώ, τα
οποία χορηγούντο για τον ίδιο λόγο στους υπαγόµενους στην παρούσα
µισθωτούς, βάσει προηγουµένων οµοίων ρυθµίσεων:

α) Επίδοµα πολυετούς εργασίας στον ίδιο εργοδότη
Στους οδηγούς αυτοκινήτων που υπάγονται στην παρούσα, οποιουδήποτε τύπου
και ωφελίµου φορτίου, χορηγείται από την 1.1.2004 επίδοµα πολυετούς
υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ως εξής: 
i. 10,00 ευρώ για όσους έχουν συµπληρώσει δύο (2) χρόνια εργασίας στον ίδιο

εργοδότη. Το επίδοµα αυτό αυξάνεται σε 20,00 ευρώ για όσους από τους
παραπάνω µισθωτούς έχουν συµπληρώσει συνολική εργασία, στον ίδιο και σε
άλλους εργοδότες, πάνω από τριάντα (30) χρόνια

ii. 40,00 ευρώ για όσους έχουν συµπληρώσει πέντε (5) χρόνια εργασίας στον
ίδιο εργοδότη. Το επίδοµα αυτό αυξάνεται σε 50,00 ευρώ για όσους από τους
παραπάνω µισθωτούς έχουν συνολική υπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη
πάνω από είκοσι (20) χρόνια  και σε 70,00 ευρώ για όσους έχουν
συµπληρώσει τριάντα χρόνια συνολικής εργασίας, στον ίδιο και σε άλλους
εργοδότες.

iii. 85,00 ευρώ για όσους έχουν συµπληρώσει δέκα (10) χρόνια εργασίας στον
ίδιο εργοδότη. Το επίδοµα αυτό αυξάνεται σε 90,00 ευρώ, για όσους από
τους παραπάνω µισθωτούς έχουν συµπληρώσει είκοσι τέσσερα (24) χρόνια,
σε 110,00 ευρώ, για όσους έχουν συµπληρώσει είκοσι επτά (27) χρόνια και σε
120,00 ευρώ για όσους έχουν συµπληρώσει τριάντα τρία (33) χρόνια
συνολικής εργασίας, στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες.

iv. 120,00 ευρώ για όσους έχουν συµπληρώσει δέκα πέντε (15) χρόνια εργασίας
στον ίδιο εργοδότη. Το επίδοµα αυτό αυξάνεται σε 130,00 ευρώ για όσους
από τους παραπάνω µισθωτούς έχουν συµπληρώσει συνολική εργασία είκοσι
επτά (27) χρόνων και σε 150,00 ευρώ για όσους έχουν συµπληρώσει τριάντα
τρία (33) χρόνια συνολικής εργασίας, στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες.

v. 175, 00 ευρώ για όσους έχουν συµπληρώσει είκοσι (20) χρόνια εργασίας στον
ίδιο εργοδότη. Το επίδοµα αυτό αυξάνεται σε 190,00 ευρώ για όσους από
τους παραπάνω µισθωτούς έχουν συµπληρώσει συνολική εργασία είκοσι
επτά (27) χρόνων και σε 200,00 ευρώ για όσους έχουν συµπληρώσει συνολική
εργασία τριάντα χρόνων και πάνω, στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες 
(Δ∆Α 20/2004).

β) Επίδοµα εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών
Χορηγούνται 25,00 ευρώ µηνιαίως για τους άγαµους µισθωτούς και 15,00 ευρώ
µηνιαίως για τους έγγαµους χωρίς παιδιά µισθωτούς (Δ∆Α 20/2004).

γ) Επίδοµα Ειδικών µεταφορών
Στους οδηγούς οχηµάτων που µεταφέρουν βαρέα οχήµατα (µπουλντόζες,

7



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

O
 Δ∆

Η
 ΓΩΩ

Ν
  

Φ
O

Ρ
 ΤΗ

 ΓΩΩ
Ν

γερανούς, εκσκαφείς και βαρέα χωµατουργικά µηχανήµατα), τα οποία κινούνται
αργά λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, χορηγείται µηνιαίο επίδοµα 92,00
ευρώ. Το επίδοµα αυτό αντικαθιστά το αντίστοιχο εκ ποσοστού 15% του άρθρου
3 παράγρ. 4 της 19/2001 Δ∆Α (Δ∆Α 20/2004).

δ) Επίδοµα Σχολικών λεωφορείων
Στους οδηγούς σχολικών λεωφορείων, χορηγείται µηνιαίο επίδοµα 96,00 ευρώ.
Το επίδοµα αυτό αντικαθιστά το αντίστοιχο εκ ποσοστού 17% του άρθρου 3
παράγρ. 6 της Δ∆Α 19/2001 (Δ∆Α 20/2004). 

ε) Επίδοµα ειδικών συνθηκών
Χορηγείται επίδοµα ειδικών συνθηκών ειδικώς και αποκλειστικά στους οδηγούς
φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίµου φορτίου πάνω από 25 τόννους, καθώς και
στους οδηγούς ρυµουλκών αυτοκινήτων ανεξαρτήτως ωφελίµου φορτίου, στο
ποσό των 20,00 ευρώ µηνιαίως (Δ∆Α 20/2004).

στ)Επίδοµα ζεύξης ή απόζευξης ρυµουλκών οχηµάτων
Σε περίπτωση κατά την οποία για την εκτέλεση της εργασίας τους οι οδηγοί που
οδηγούν ρυµουλκά ή ηµιρυµουλκά αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως ωφελίµου φορτίου,
διενεργούν µε εντολή του εργοδότη τους καθηµερινά ζεύξεις ή αποζεύξεις
διαφόρων τύπων ρυµουλκόµενων οχηµάτων που ανήκουν στον ίδιο εργοδότη, το
επίδοµα ειδικών συνθηκών, προσαυξάνεται για κάθε µήνα τέτοιας εργασίας κατά
11,00 ευρώ (Δ∆Α 20/2004).
Το επίδοµα ζεύξης ή απόζευξης ρυµουλκών οχηµάτων του όρου Β6 του άρθου
5 της 20/2004 Δ∆Α, αυξάνεται από την 1.1.2005 στο ποσό των 15,00 ευρώ
µηνιαίως (Δ∆Α 9/2005).

ζ) Επίδοµα φόρτωσης και εκφόρτωσης αυτοκινητούµενων οχηµάτων
Στην περίπτωση φόρτωσης και εκφόρτωσης αυτοκινητουµένων οχηµάτων επί
των ρυµουλκών (αυτοκινητάµαξες) από τον ίδιο οδηγό του ρυµουλκού, µε
εντολή του εργοδότη του, χορηγείται πρόσθετο επίδοµα 44,00 ευρώ 
(Δ∆Α 20/2004).
Το επίδοµα φόρτωσης-εκφόρτωσης αυτοκινουµένων οχηµάτων του όρου Β7
του άρθρου 5 της 20/2004 Δ∆Α, αυξάνεται από την 1.1.2005 στο ποσό των 48,00
ευρώ µηνιαίως (Δ∆Α 9/2005).

η) Επίδοµα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας 
α. Στους ο δη γούς αυ το κι νή των κά θε κα τη γο ρί ας και τύ που που α πα σχο λού νται σε 

ε πι χει ρή σεις τσι µε ντο ποιί ας, χα λυ βουρ γί ας, πα ρα γω γής ή µε τα φο ράς 
υ γρα ε ρί ων, µε ταλ λεί ων, λα το µεί ων, ορυχείων-λιγνιτωρυχείων πα ρα γω γής ή µε -
τα φο ράς α σβέ στη, επιχειρήσεις οδοποιϊας-ασφαλτικών και χωµατουργικών
εργασιών, καθώς και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποκοµιδή
απορριµάτων και λυµάτων από νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κλινικές και
βιοµηχανικούς χώρους, χορηγείται για κάθε µήνα εργασίας επίδοµα ανθυγιεινής
εργασίας 21,00 ευρώ.

β. Στους οδηγούς αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί µαλακτήρας
σκυροδέµατος (βαρέλα), χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας που
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ανέρχεται σε 44,00 ευρώ µηνιαίως (Δ∆Α 20/2004).
γ. Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται από τις προηγούµενες

ρυθµίσεις, χορηγείται από 1.9.2008 και στους οδηγούς κάθε κατηγορίας και
τύπου αυτοκινήτων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στη µεταφορά ραδιενεργών υλικών ή εξαρτηµάτων και
χηµικών (Δ∆Α 15/2008).

θ) Επίδοµα Ε πι κίν δυ νης ερ γα σί ας και µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων 
(containers)
Ο όρος δ του άρθρου 3 της 9/2005 Δ∆Α, που αφορά στο Επίδοµα επικίνδυνης
εργασίας και µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων (containers), αναδιατυπώνεται
ως εξής :
i) Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων ανεξαρτήτως ωφελίµου φορτίου

που µεταφέρουν πολεµοφόδια και πυροµαχικά ή φυσίγγια, ραδιενεργά υλικά
ή εξαρτήµατα, εκρηκτικούς µηχανισµούς οποιουδήποτε τύπου και
συστήµατος, διαλυτικά χρώµατα  και καυστική ποτάσα, καθώς και στους
οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων που εργάζονται σε τεχνικές εταιρείες γενικά
και σε ορυχεία, λιγνιτωρυχεία, λατοµεία, χωµατουργικές-οδοποιητικές και
ασφλατικές εργασίες, γαλαρίες-στοές, καθώς και σε αυτοκίνητα µεταφοράς
ζώντων ζώων, άµµου, χώµατος και σκυροδέµατος (Βαρέλες), χορηγείται για
κάθε µήνα εργασίας τους, επίδοµα επικίνδυνης εργασίας 44,00 ευρώ 
(Δ∆Α 14/2006).

ii) Για τους κατόχους διπλώµατος ADR, εφ’ όσον αυτοί δικαιούνται σύµφωνα µε
τα ανωτέρω επίδοµα επικίνδυνης εργασίας, το εν λόγω επίδοµα
προσαυξάνεται από 1.7.2006 κατά 6 ευρώ µηνιαίως.

iii) Επίδοµα ισόποσο µε το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας (44,00 ευρώ)
χορηγείται, για κάθε µήνα εργασίας τους, και στους οδηγούς αυτοκινήτων
που µεταφέρουν ανοικτά ή κλειστά σιδηρά δοχεία µαζικής συσκευασίας και
µεταφοράς υλικών (Containers).
Οδηγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης και του επιδόµατος
επικίνδυνης εργασίας και του επιδόµατος µεταφοράς (Containers),
λαµβάνουν µόνον το ένα εξ αυτών. Εαν αυτοί είναι κάτοχοι διπλώµατος ADR,
λαµβάνουν το υψηλότερο εκ των δύο επιδοµάτων (Δ∆Α 14/2006).

iv) Το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας που προβλέπεται από τις προηγούµενες
ρυθµίσεις, χορηγείται από 1.9.2008 στους οδηγούς κάθε κατηγορίας και
τύπου αυτοκινήτων που µεταφέρουν ογκόλιθους µαρµάρου ή εν γένει
πετρωµάτων (Δ∆Α 15/2008).

ι) Επίδοµα µεταφοράς χρηµάτων
Στους οδηγούς αυτοκινήτων χρηµαταποστολών που ανήκουν σε επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας χορηγείται για κάθε µήνα εργασίας τους 41,00
ευρώ (Δ∆Α 20/2004).

ια) Επίδοµα διανοµής µικροκιβωτίων, αναψυκτικών, ποτών κ.λπ.
Στους οδηγούς µικρών φορτηγών αυτοκινήτων κάτω από τέσσερις τόννους
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ωφελίµου φορτίου, που κινούνται εντός αστικών περιοχών όλης της χώρας για
τη διανοµή µικροκιβωτίων, µικροδεµάτων, αναψυκτικών, ποτών, οικιακών κ.λπ.
συσκευών και άλλων αναλωσίµων ή µη αγαθών και χωρίς τη βοήθεια βοηθού
εργάτη, χορηγείται για κάθε µήνα εργασίας επίδοµα 32 ευρώ (Δ∆Α 20/2004).
Το επίδοµα διανοµής µικροκιβωτίων κ.λπ. του όρου Β11 άρθρου 5 της 20/2004
Δ∆Α, αυξάνεται από την 1.1.2005 στο ποσό των 35,00 ευρώ µηνιαίως (Δ∆Α 9/2005).

ιβ) Επίδοµα Ενοικίου
Στους οδηγούς που υπάγονται στην παρούσα, οι οποίοι λόγω της εργασίας τους
µετακινούνται και διαµένουν για τις ανάγκες αυτής, εκτός της έδρας της
επιχειρήσεως και καταβάλλουν ενοίκιο στον τόπο που µετακινήθηκαν
αποδεικνυοµένου τούτου από µισθωτήριο συµβόλαιο, χορηγείται επίδοµα
ενοικίου 123,00 ευρώ το µήνα (Δ∆Α 20/2004).

ιγ) Επίδοµα ειδικής εργασίας
Το επίδοµα ειδικής εργασίας του όρου Β13 της Δ∆Α 20/2004 αναδιατυπώνεται ως
εξής: 
“Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων που µεταφέρουν αδρανή υλικά, άχυρα,
αµµοχάλικα, µπάζα και πάσης φύσεως απορρίµατα, τα οποία είναι υποχρεωµένοι
να τα σκεπάζουν µε επικάλυµµα κινούµενο µε το χέρι, αναρριχώµενοι στα πλαϊνά
του οχήµατος, χορηγείται για καθε µήνα εργασίας τους ειδικό επίδοµα 15,00
ευρώ” (Δ∆Α 14/2006).

ιδ) Επίδοµα εργοταξίου
Το επίδοµα ειδικής εργασίας του άρθρου 4 της Δ∆Α 9/2005 αναδιατυπώνεται και
ισχύει ως εξής: 
“Στους οδηγούς που εργάζονται στους χώρους εργοταξίων τεχνικών έργων ή
εργοταξίων λατοµικών-µεταλλευτικών εργασιών χορηγείται, για όσο χρόνο
απασχολούνται µέσα στους χώρους αυτούς και ανεξάρτητα έαν ο εργοδότης
τους είναι τεχνική ή λατοµική ή µεταλλευτική εταιρεία ή εργολάβος, ειδικό
µηνιαίο επίδοµα εργοταξίου, σε ποσοστό 10% επί του βασικού τους µισθού. Το
επίδοµα αυτό συµψηφίζεται µε τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές υπέρτερες των
νοµίµων.
Για την εφαρµογή της παρούσας:
- για µεν τις µεταλλευτικές και λατοµικές εργασίες εφαρµόζεται ο ορισµός του

εργοταξίου σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 1 εδαφ. γ της 11/5η/Φ/17402
Απόφασης του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του 1984
(Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών, ΦΕΚ 931/Β/30.12.84),
σύµφωνα µε τον οποίο “εργοτάξιο” είναι το µέρος των µεταλλευτικών ή
λατοµικών εργασιών για εντοπισµό ή εκµετάλλευση κοιτασµάτων που
αναπτύσσονται σε περιορισµένη τοπική έκταση και αποτελεί υποδιαίρεση
έργου ή τοµέα ή τµήµατος ή είναι ένα µικρό έργο, εφ’ όσον διαθέτει
αυτοδυναµία και αυτοτέλεια, για τις εργασίες του οποίου ορίζεται ένας
υπεύθυνος και δεν επιδέχεται υποδιαίρεση”,
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- για δε τα εργοτάξια τεχνικών και οικοδοµικών έργων, εφαρµόζεται ο ορισµός
του εργοταξίου µε βάση το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΔ∆ 305/96 
(ΦΕΚ 212/Α/29.8.96), σύµφωνα µε τον οποίο προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο
είναι κάθε εργοτάξιο όπου πραγµατοποιούνται εργασίες οικοδοµικές ή/και
πολιτικού µηχανικού και γενικά εκτελείται τεχνικό έργο, λ.χ. εκσκαφές,
χωµατουργικές εργασίες, κατασκευές, συναρµολόγηση και
αποσυναρµολόγηση προκατασκευασµένων στοιχείων, διαµόρφωση ή
εξοπλισµός µετατροπές, ανακαινίσεις, επισκευές, διαλύσεις, κατεδαφίσεις,
έκτακτη συντήρηση, τακτική συντήρηση, εργασίες βαφής και καθαρισµού
κ.λπ. (Δ∆Α 14/2006).

ιε) Αµοιβή πρόσθετης εργασίας οδηγών - χειριστών γερανών
Στους οδηγούς που εργάζονται σε αυτοκίνητα που φέρουν γερανούς, είτε
διάφορα υδραυλικά συστήµατα φόρτωσης - εκφόρτωσης και πρέσσες, και είναι
κάτοχοι ειδικής άδειας, όπου απαιτείται, εφ’ όσον χειρίζονται οι ίδιοι και µε
εντολή του εργοδότη τους τα ανωτέρω για τη φόρτωση - εκφόρτωση των
µεταφεροµένων εµπορευµάτων, χορηγείται από 1.7.2006 πρόσθετη αµοιβή, η
οποία καθορίζεται στο ποσό των 15,00 ευρώ µηνιαίως (Δ∆Α 14/2006).
Το επίδοµα χειριστού, που χορηγείται σε όσους οδηγούς εργάζονται σε
αυτοκίνητα που φέρουν γερανούς, είτε διάφορα υδραυλικά συστήµατα
φόρτωσης-εκφόρτωσης (αλυσιδάκια) και πρέσες, εφόσον χειρίζονται οι ίδιοι και
µε εντολή του εργοδότη τους τα ανωτέρω για τη φόρτωση-εκφόρτωση των
µεταφερόµενων εµπορευµάτων, ορίζεται από 1.1.2007 σε 18 ευρώ και από
1.9.2007 αναπροσαρµόζεται σε 22 ευρώ (ΣΣΕ 11.4.2007).

ιστ)Καθήκοντα και αµοιβή πρόσθετης εργασίας Οδηγών-πωλητών
α. Οδηγοί-πωλητές κατά την έννοια της παρούσας θεωρούνται οι οδηγοί οι

οποίοι, πέραν της οδήγησης ως κυρίου αντικειµένου της εργασίας τους,
έχουν και τα ακόλουθα καθήκοντα : 

Παραλαβής από το εργοστάσιο ή την αποθήκη της επιχείρησης στην οποία
απασχολούνται αυτοκινήτου αυτής, µε φορτίο αποτελούµενο από
τυποποιηµένα προϊόντα ή εµφιαλωµένα ποτά. 

Περιόδευσης µε το αυτοκίνητο σε προκαθοριζόµενα από την επιχείρηση
σηµεία της πόλης ή της υπαίθρου.

Πώλησης σε επιχειρήσεις του τοµέα κάθε οδηγού-πωλητού ποσοτήτων
τυποποιηµένων προϊόντων ή εµφιαλωµένων ποτών και ταυτόχρονης
παράδοσης αυτών στους αγοραστές.

Έκδοσης των οικείων τιµολογίων και είσπραξης του τιµήµατος ή µέρους
αυτού ή ποσού έναντι παλαιότερης οφειλής, µε την έκδοση σχετικής
απόδειξης ή µε τη σχετική σηµείωση στο τιµολόγιο.

Παραλαβής επιστρεφοµένων από τους πελάτες κενών ειδών συσκευασίας µε
τη χορήγηση σχετικής απόδειξης.
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Τήρησης του λογαριασµού της ηµέρας για τις πωληθείσες ποσότητες, τα
εισπραχθέντα ποσά και τα επιστρεφόµενα κενά είδη συσκευασίας.

Απόδοσης του λογαριασµού κατά τη λήξη της καθ’ ηµέρα εργασίας στον
αρµόδιο της επιχείρησης.

Οι ανωτέρω οδηγοί θεωρούνται οδηγοί - πωλητές και στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες οι πωλήσεις πραγµατοποιούνται από τις επιχειρήσεις µε το
σύστηµα προτιµολογηµένων προπωλήσεων ή τηλεπωλήσεων, κατά την κρίση
των επιχειρήσεων.

β. Στους οδηγούς που υπάγονται στην παρούσα µε την ειδικότητα του οδηγού-
πωλητή, στους οποίους µε εντολή του εργοδότη τους ανατίθενται, επί πλέον
της οδήγησης και καθήκοντα πωλητού των προϊόντων που µεταφέρουν,
καταβάλλεται κατά µήνα τέτοιας απασχόλησης πρόσθετη αµοιβή, πέρα των
όσων ορίζονται στην παρούσα ρύθµιση. Η εν λόγω πρόσθετη αµοιβή:

- Καθορίζεται µε ελεύθερη συµφωνία µεταξύ των µερών, µε ελάχιστο ποσό
65,00 ευρώ µηνιαίως.

- Δ∆ε συµψηφίζεται µε το διαχειριστικό επίδοµα του όρου Β4 του άρθρου 5
της 20/2004 Δ∆Α, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 της παράγρ. ε
της παρούσας ρύθµισης (Δ∆Α 9/2005).

ιζ) Αποζηµίωση για τροφή

α) Στους υπαγόµενους στην παρούσα µι σθω τούς, εφ’ όσον κινηθούν σε ακτίνα
(ευθεία πορεία) πλέον των 275 χιλιοµέτρων, από τον τόπο εκκίνησης,
χορηγείται ηµερησίως ποσό µέχρι 40 ευρώ για τροφή, µε αντίστοιχη
απόδειξη, υπό τον όρο µη διανυκτέρευσης, οπότε στην περίπτωση αυτή
έχουν εφαρµογή οι ισχύουσες διατάξεις (Δ∆Α 15/2008).

β) Αν οι ως άνω µισθωτοί κινηθούν εκτός των ορίων της χώρας, καταβάλλεται
για τροφή για κάθε ηµέρα εργασίας, ποσό 50 ευρώ (Δ∆Α 15/2008).

ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασία και ωράριο εργασίας
α. Κα θι ε ρώ νε ται ε βδο µά δα πέ ντε ερ γα σί µων η µε ρών στους ερ γα ζό µε νους που

υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή. Oι η µέ ρες α να παύ σε ως εί ναι συ νε χό µε νες. 
Ει δι κά για τους ερ γα ζό µε νους σε βι ο µη χα νί ες ι σχύ ει η µε α ριθ. 25/83 α πό φα -
ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών µε τις α να φε ρό µε νες σ’ αυ τή δι α κρί σεις και προϋ πο θέ -
σεις (Απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 40/85).

β. O χρό νος ερ γα σί ας κα τά ε βδο µά δα των µι σθω τών που α φο ρά η α πό φα ση 
αυ τή µειώ νε ται α πό 41 σε 40 ώ ρες.
Oι α πο δο χές των ερ γα ζο µέ νων, πα ρά τον πε ρι ο ρι σµό των ω ρών ερ γα σί ας
τους, δεν µειώ νο νται (Δ∆Α 12/1984).
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2. Καθήκοντα οδηγού
Η παράγρ. 13 του άρθρου 4 της από 30.3.2001 ΣΣΕ και της 19/2001 Δ∆Α
(καθήκοντα οδηγού) διαµορφώνεται ως εξής :
α) Oι υπαγόµενοι στην παρούσα µισθωτοί έχουν της υποχρέωση να ελέγχουν

πριν τη έναρξη της εργασίας τους το όχηµά τους (λάδια, νερό, αέρας στα
ελαστικά) και να συµπληρώνουν τις τυχόν ελλείψεις. Επίσης έχουν
υποχρέωση να καθαρίζουν την καµπίνα του αυτοκινήτου και να πλένουν τους
υαλοπίνακες (τζάµια) αυτού.

β) Παράλληλα ο οδηγός πρέπει να φροντίζει να έχει µαζί του τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (άδεια αυτοκινήτου, άδεια οδήγησης, (Ρ) ρυµουλκούµενου,
φορτωτικές, ασφάλεια, ΚΤΕO, βιβλίο δροµολογίων) ενώ θε πρέπει να
ενηµερώνει πάντα τον εργοδότη του (όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες) για ότι
συµβαίνει κατά την ώρα της εργασίας του (βλάβη, καθυστέρηση λόγω
φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή άλλα γεγονότα).

γ) O οδηγός απαγορεύεται να πίνει κατά την ώρα της εργασίας του αλκοολούχα
ποτά.

δ) O οδηγός δεν πρέπει να κινεί το αυτοκίνητο χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα
(άδεια, ασφάλεια, ΚΤΕO, βιβλίο δροµολογίων, ταχογράφους) καθώς επίσης
όταν αυτό έχει προβλήµατα κυκλοφορίας (όπως φθαρµένα ελαστικά, φρένα,
σύστηµα διεύθυνσης, προβληµατικές νταλίκες χωρίς (Ρ) κ.λπ.)

ε) O οδηγός δεν υποχρεούται να πλένει το αυτοκίνητο, να το γρασσάρει και εν
γένει να κάνει οποιαδήποτε επισκευή, αλλά µόνο να επιβλέπει γι’  αυτές.

στ)O οδηγός δεν επιτρέπεται να ανοίγει πόρτες από containers, απουσιάζοντος
του παραλήπτη (Δ∆Α 19/2001 και ΣΣΕ 30.3.2001).

ζ) Η φόρτωση και η εκφόρτωση των αυτοκινήτων ψυγείων γίνεται από εργάτες
φορτοεκφορτωτές, ο δε οδηγός δεν είναι υποχρεωµένος να εισέρχεται στο
θάλαµο - ψυγείο όταν αυτός λειτουργεί. Yποχρεούται όµως, µετά το τέλος
της φόρτωσης, να ρυθµίσει τη θερµοκρασία του θαλάµου µε ειδικό
χειριστήριο που του διατίθεται και αφού το τοποθετήσει στα πρόθυρα του
θαλάµου, να ασφαλίσει την πόρτα (Δ∆Α 14/2002).

3. Πρόσθετη εργασία
Στους οδηγούς που υπάγονται στην παρούσα, οι οποίοι εκτός του κύριου
καθήκοντός τους, την οδήγηση, προσφέρουν πρόσθετες εργασίες,
καταβάλλεται πρόσθετη αποζηµίωση σύµφωνα µε το νόµο (άρθρο 659 ΑΚ) 
(Δ∆Α 19/2001 και ΣΣΕ 30.3.2001).

4. Πρόσθετη άδεια
Εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα, που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία
10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη
και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµερών, αν
εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίµων
ηµερών αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας
(Δ∆Α 19/2001 και ΣΣΕ 30.3.2001).
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5. α) Άδεια γάµου
Σε πε ρί πτω ση γά µου του µι σθω τού πα ρέ χε ται ά δει α έ ξι (6) η µε ρο λο γι α κών 
η µε ρών µε πλή ρεις α πο δο χές χω ρίς αυ τή να συµ ψη φί ζε ται στην κα νο νι κή
ά δει α. (ΣΣΕ 9.4.1992)

β) Άδεια γέννησης τέκνου
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια
µε αποδοχές χωρίς να συµ ψη φί ζε ται στην κα νο νι κή άδεια (Δ∆Α 19/2001, 
ΣΣΕ 30.3.2001).

6. Άδεια σε περίπτωση θανάτου συγγενούς
Σε πε ρί πτω ση θα νά του συγ γε νούς των υ πα γο µέ νων στην πα ρού σα ο δη γών α’  ή
β’  βαθ µού, του ο ποί ου η κη δεί α γί νε ται σε δι α φο ρε τι κό τό πο α πό ε κεί νο της πα -
ρο χής της ερ γα σί ας του ερ γα ζο µέ νου χο ρη γεί ται ά δει α α που σί ας που δεν συµ -
ψη φί ζε ται µε την προ βλε πό µε νη α πό τον Α.Ν. ό πως ι σχύ ει σή µε ρα, κα νο νι κή ε τή -
σια ά δει α, µε πλή ρεις α πο δο χές κα τά τις δι α τά ξεις των άρ θρων 657 και 658 ΑΚ
ως ε ξής:
i)  για α πο στά σεις µέ χρι 200 χλµ. µία (1) η µέ ρα 
ii) για α πο στά σεις α πό 201 µέ χρι 500 χλµ δύο (2) η µέ ρες και 

iii) για α πο στά σεις πά νω α πό 501 χλµ ή για µε τα κι νή σεις σε νη σιά του Αι γαί ου,
του Ι ου νί ου Πε λά γους και της Κρή της, τρεις (3) η µέ ρες.
Κά θε α ντί θε τη διά τα ξη προη γού µε νων ρυθ µί σε ων που ρυθ µί ζει δι α φο ρε τι κά
τις πα ρα πά νω ά δει ες κα ταρ γεί ται (ΣΣΕ 11.4.1994).

7. Ά δει α φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών
Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή
πρόωρης αποχώρησης της µητέρας, ή εναλλακτικά του πατέρα, για τη φροντίδα
των παιδιών, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993, έχουν και ο θετοί
γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών (Δ∆Α 19/2001 και ΣΣΕ 30.3.2001).

8. Ά δει α για ασθένεια εξαρτώµενων µελών
Η  ά δει α του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων
παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ’ έτος εφ’ όσον ο/η
εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω (Δ∆Α 19/2001 και ΣΣΕ 30.3.2001).

9. Ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις για την προ ώ θη ση της δια βί ου εκ παί -
δευ σης
Η  ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις κα τά την παρ. 2 του ν.1346/83, ό πως έ χει
δι α µορ φω θεί µε το άρ θρο 7 της ΕΓ ΣΣΕ της 12.4.1996, χο ρη γεί ται και στους 
ερ γα ζό µε νους και τις ερ γα ζό µε νες που έ χουν υ περ βεί  το 28ο έ τος της η λι κί ας,
αλ λά µό νο για την προ βλε πό µε νη διάρ κει α των σπου δών, που κά θε φο ρά πα ρα -
κο λου θεί ο ερ γα ζό µε νος, προ σαυ ξη µέ νη κα τά δύο έ τη, α νε ξάρ τη τα αν οι σπου -
δές δι α νύ θη καν  συ νε χώς ή δι α κε κοµ µέ να. (ΣΣΕ 12.6.1998)

10.Βιβλίο δροµολογίων
Για τους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς, είναι υποχρεωτική η τήρηση
του βιβλίου δροµολογίων (Δ∆Α 19/2001).
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11.Εκκαθαριστικό σηµείωµα αποδοχών
Ερ γο δό τες που α πα σχο λούν µι σθω τούς που υ πά γο νται στην πα ρού σα ρύθ µι ση
υ πο χρε ού νται ό πως εις το τέ λος κά θε µη νός ε φο διά ζουν αυ τούς δι’ ε νη µε ρω τι -
κών ση µει ω µά των στα ο ποί α θα κα τα χω ρού νται πλή ρη και α να λυ τι κά στοι χεί α
των α πο δο χών των, κα τά κα τη γο ρί αν ως και αι επ’ αυ τών κρα τή σεις (87/81
απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).

12.Συµψηφισµός µισθού
Απαγορεύεται ο συµψηφισµός του οφειλόµενου µισθού στο µισθωτό µε
απαίτηση του εργοδότη κατ’ αυτού (Δ∆Α 19/2001).

13.Αµοιβή πρόσθετης και υπερωριακής εργασίας
Η αµοιβή των υπαγοµένων στην παρούσα οδηγών για πραγµατοποίηση
ιδιόρρυθµης υπερωρίας και υπερωριακής εργασίας, υπολογίζεται και
καταβάλλεται σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες περί αυτών διατάξεις της
εργατικής νοµοθεσίας (Δ∆Α 14/2002).

14.Χρησιµοποίηση δεύτερου οδηγού
Σε περίπτωση ταξιδιού του οδηγού εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, θα
εφαρµόζονται οι νόµοι και οι σχετικές Οδηγίες της ΕΟΚ για τη χρησιµοποίηση
και δεύτερου οδηγού  (Δ∆Α 19/2001 και ΣΣΕ 30.3.2001).

15.Αποδοχές ασθένειας ή ατυχήµατος στο εξωτερικό
Σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήµατος (πλην του ατυχήµατος που έγινε όταν ο
οδηγός ήταν σε κατάσταση µέθης ή υπό την επήρεια άλλων ουσιών) κατά το
χρόνο της εργασίας του, όταν ο οδηγός βρίσκεται εκτός των ορίων της χώρας,
ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει στο ακέραιο τις αποδοχές του
µισθωτού, τα έξοδα διαµονής του και τα έξοδα επαναπατρισµού (Δ∆Α 19/2001 και
ΣΣΕ 30.3.2001).

16.Ένδυση-Υπόδηση
Σε όλους τους υπαγόµενους στην παρούσα χορηγούνται κάθε χρόνο αντί µιας,
δύο (2) φόρµες εργασίας (µία θερινή και µία χειµερινή), καθώς και ένα (1)
ζευγάρι υποδήµατα εργασίας (Δ∆Α 20/2004).

17.Ηµέρες αργίας
Oι ο δη γοί που υ πά γο νται στην ρύθ µι ση αυ τή ε φό σον α πα σχο λη θούν, κατ’ ε πι λο -
γή του ερ γο δό τη τους, κα τά τις η µέ ρες αρ γί ας που έ χουν κα θι ε ρω θεί γι’ αυ τούς
α πό τις προη γού µε νες ρυθ µί σεις του ε παγ γέλ µα τος, ή τοι κα τά την 1η του έ τους,
την Κα θα ρά Δ∆ευ τέ ρα, την η µέ ρα των Θε ο φα νεί ων και την 26η Δ∆ε κεµ βρί ου, δι και -
ού νται, ε κτός της προ σαυ ξή σε ως 75% ε πί του 1/25 των συ νο λι κών νο µί µων α πο -
δο χών τους, α να πλη ρω µα τι κής η µέ ρας α να παύ σε ως σε άλ λη ερ γά σι µη η µέ ρα
της ε πό µε νης της ε ορ τής ε βδο µά δας.  Σε πε ρί πτω ση που δεν θα χο ρη γη θεί η
πρό σθε τη αυ τή η µέ ρα α να παύ σε ως µε ε πι λο γή του ερ γο δό του, θα κα τα βάλ λε ται
α πο ζη µί ω ση ί ση µε το 1/25 των συ νο λι κών α πο δο χών (ΣΣΕ 28.4.1993).
ΩΩς η µέ ρες αρ γί ας των πε ρί ων ή πα ρού σα µι σθω τών, ο ρί ζο νται αι υ πό των κει µέ -
νων δι α τά ξε ων ο ρι ζό µε νοι ως η µέ ραι υ πο χρε ω τι κής αρ γί ας. Εις τους α πα σχο -
λού µε νους κατ’ αυ τάς ως και κα τά τας η µέ ρας των Θε ο φα νεί ων (6 Ι α νου α ρί ου)
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και την Δ∆ευ τέ ρα η µέ ραν των Χρι στου γέν νων, της Κα θα ρής Δ∆ευ τέ ρας και του 
Με γά λου Σαβ βά του κά θε έ τους χο ρη γει ται προ σαύ ξη ση εξ 75% υ πο λο γι ζο µέ νη
ε πί του 1/25 του συ νό λου των κα τα βαλ λο µέ νων δυ νά µει της πα ρού σης 
α πο δο χών (ΣΣΕ 2.3.1995).

18.Συνδικαλιστικές διευκολύνσεις
Στα µέλη της Δ∆ιοίκησης της ΟΥΠΑΕ και στα µέλη της Δ∆ιοίκησης των
πρωτοβαθµίων σωµατείων αυτής, χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες απουσίας
µε πλήρεις αποδοχές ως εξής:
α) Στον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα της ΟΥΠΑΕ, για όσο χρόνο διαρκεί η

θητεία τους.
β) Στους Αντιπροέδρους, τον Ταµία και τον Οργανωτικό Γραµµατέα της ΟΥΠΑΕ,

δεκαπέντε (15) ηµέρες το µήνα.
γ) Στα υπόλοιπα µέλη της Δ∆ιοίκησης της ΟΥΠΑΕ, δέκα (10) ηµέρες το µήνα 

(Δ∆Α 19/2001 και ΣΣΕ 30.3.2001).
δ) Το εδάφιο δ’ της παραγρ. 3 του άρθρου 4 της Δ∆Α 19/2001, όπως

συµπληρώθηκε µε το άρθρο 11 της Δ∆Α 14/2002, τροποποιείται από την
1.7.2005 και διαµορφώνεται ως εξής:
“Στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους, στο Γενικό Γραµµατέα και στον Ταµία
των πρωτοβαθµίων οργανώσεων-µελών της ΟΥΠΑΕ, των οποίων τα
εγγεγραµµένα µέλη είναι πάνω από 500, χορηγείται συνδικαλιστική άδεια µε
πλήρεις αποδοχές µέχρι πέντε (5) ηµέρες το µήνα.
Εάν τα εγγραγραµµένα µέλη των παραπάνω οργανώσεων είναι λιγότερα από
500, η άδεια αυτή περιορίζεται σε τρεις (3) ηµέρες για κάθε µήνα.
Η διάταξη της παραγρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 1264/82 έχει εφαρµογή και
προκειµένου περί των οδηγών - µελών των διοικήσεων των δευτεροβαθµίων
οργανώσεων ΠOYΠΑ και ΠOΣΕΜ, που άσκησαν παρέµβαση στην υπό κρίση
συλλογική σύµβαση, καθώς και στις διοικήσεις των οργανώσεων - µελών τους
σύµφωνα µε τους ορισµούς του νόµου αυτού” (Δ∆Α 9/2005).

Παρέχεται συνδικαλιστική άδεια µε πλήρεις αποδοχές, στους Πρόεδρο και
Γενικό Γραµµατέα της ΟΣΜΕ για ολόκληρη τη θητεία τους, στους
Αντιπροέδρους, το Γραµµατεά Οικονοµικού και το Γραµµατέα Οργανωτικού για
15 ηµέρες το µήνα και στα υπόλοιπα µέλη της διοίκησης της ΟΣΜΕ για 10
ηµέρες το µήνα. Οι συνδικαλιστικές διευκολύνσεις που έχουν θεσµοθετηθεί για
τις πρωτοβάθµιες οργανώσεις, µέλη της ΟΣΜΕ και των οργανώσεων ΠΟΥΑ και
ΠΟΣΕΜ, διατηρούνται (Δ∆Α 11/2009).

19.Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής
Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν κατά την πληρωµή
της µισθοδοσίας τη συνδροµή των µελών πρωτοβαθµίων συνδικαλιστικών
οργανώσεων και να την αποδίδουν σ’ αυτές. Για να γίνεται η παρακράτηση της
συνδικαλιστικής συνδροµής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωµατείου προς
την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωµατείο το
ποσό της συνδροµής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε µήνα, κάθε
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εξάµηνο) και το οποίο ποσό θα εισπράττεται µε ευθύνη του σωµατείου. Η
δήλωση πρέπει να επαναλαµβάνεται όταν µεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του σωµατείου θα δηλώνουν προς την
επιχείρηση ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδροµής τους, όπως και η
ανάκληση αυτής της δήλωσης µπορεί να γίνει και µέσω του σωµατείου 
(Δ∆Α 19/2001 και ΣΣΕ 30.3.2001).

20.Θεσµικές διατάξεις
Όλες οι θεσµικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ όπως ισχύουν σήµερα µετά την
υπογραφή της από 12.4.2006 ΕΓΣΣΕ των ετών 2006-2007, εφαρµόζονται και για
τους υπαγοµένους στην παρούσα µισθωτούς, εφ’ όσον είναι ευνοϊκότερες 
(Δ∆Α 14/2006).

21.Δ∆ιατήρηση διατάξεων
α. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι µη τροποποιούµενες µε την

παρούσα διατάξεις της Δ∆Α 14/2006, καθώς και των οµοίων ρυθµίσεων όλων
των προηγούµενων ετών, που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα 
(Δ∆Α 11/2009 και Δ∆Α 37/2010 ).

β. Τυ χόν κα τα βα λό µε νες α πο δο χές α νώ τε ρες α πό αυ τές που προ κύ πτουν α πό
την εφαρµογή της παρούσας δε µειώ νο νται και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι
εργασίας δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν (Δ∆Α 11/2009 και
Δ∆Α 37/2010).
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