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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων 

όλης της χώρας 

Έτους 2011 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας  και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 26/13-5-2011) 

Στην Αθήνα σήµερα στις 12 Μάη 2011 οι παρακάτω εκπρόσωποι: 

α)  Οµοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε), 

Βασίλης ∆ηµητρόπουλος, Πρόεδρος και Γιώργος Τσιρίδης, Γεν. Γραµµατέας 

β)   Γενικής Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισµού (ΓΕΠΟΕΤ), 

Μάριος Τριβυζάς-Πρόεδρος 

γ)  Γενική Πανελλαδική Οµοσπονδία Πούλµαν, 

Κων/νος Παλασχώνης – Πρόεδρος 

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης 

Εργασίας, συµφώνησαν και υπογράφουν τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στους όρους της σύµβασης αυτής υπάγονται οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων 

(πούλµαν) όλης της χώρος. 

Άρθρο 2 

Βασικοί Μισθοί 

1.  Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων, που υπάγονται στην σύµβαση αυτή, όπως 

είχαν διαµορφωθεί την 31.03.2011 µε βάση την από 25.4.2010 Σ.Σ.Ε. 

(Π.Κ.1/28.4.2010), αυξάνονται οπό 1-4-2011 σε ποσοστό 1,6% σύµφωνα µε 

τον ευρωπληθωρισµό,  και διαµορφώνονται στρογγυλοποιούµενοι το µεν 1° 

κλιµάκιο στα 930 ευρώ και τα λοιπά 10 µισθολογικά κλιµάκια, ανά µισθολογική 

κατηγορία και µε βάση την οικογενειακή κατάσταση και την προϋπηρεσία των 

εργαζοµένων, ως εξής: 
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ΚΛ. ΜΕ 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ 

1 παιδί 

ΕΓΓΑΜΟΙ 

2 παιδιά 

ΕΓΓΑΜ 

3 παιδιά 

ΕΠΟΧΙΑΚΟ 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

7% 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

∆ΙΩΡΟΦΟΥ 

5% 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

ΤΡΙΑΞΟ-

ΝΙΚΟΥ 

3% 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ

ΕΛΞΗΣ 

6% 

1 0-3 930 1.022 1.067 1.113 1.159 66 47 28 56 

2 3-6 1.029 1.120 1.166 1.213 1.258 66 47 28 56 

3 6-9 1.070 1.161 1.208 1.255 1.300 66 47 28 56 

4 9-12 1.164 1.256 1.303 1.348 1.394 66 47 28 56 

5 12-15 1.205 1.298 1.344 1.388 1.435 66 47 28 56 

6 15-18 1.277 1.367 1.415 1.460 1.505 66 47 28 56 

7 18-21 1.319 1.412 1.458 1.504 1.550 66 47 28 56 

8 21-24 1.362 1.453 1.498 1.545 1.590 66 47 28 56 

9 24-27 1.515 1.611 1.658 1.707 1.755 66 47 28 56 

10 27-30 1.559 1.654 1.700 1.749 1.796 66 47 28 56 

11 30-33 1.605 1.699 1.748 1.795 1.843 66 47 28 56 

 

2.  Στους βασικούς µισθούς του πίνακα της παραγράφου 1, έχουν ενσωµατωθεί όλα 

τα επιδόµατα, γάµου, παιδιών, υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στον ίδιο και σε 

άλλους εργοδότες, που προβλέπονται από τις σχετικές ρυθµίσεις του 

επαγγέλµατος, καθώς και το ανθυγιεινό επίδοµα. Από την ενσωµάτωση αυτή 

εξαιρούνται µόνο τα επιδόµατα εκείνο που καθορίζονται ρητά σε επόµενα άρθρα 

της παρούσας Η διαµόρφωση των αποδοχών του παραπάνω πίνακα γίνεται µε 

στρογγυλοποίηση στην ανώτερη ακέραιη µονάδα του ευρώ. 

3.  Η κατάταξη των µισθωτών σε µισθολογική βαθµίδα του πίνακα της παραγράφου 

1 του άρθρου τούτου γίνεται µε βάση τα επιδόµατα των προηγουµένων 

παραγράφων, για τα οποία οι προϋποθέσεις γνωστοποιούνται από τον µισθωτό 

στον εργοδότη µε γραπτή δήλωση του Ν. 1599/86 και  µε τις σχετικές 

ληξιαρχικές πράξεις γάµου, γέννησης παιδιών και προϋπηρεσίας, που 

προσκοµίζονται και παραδίδονται µε απόδειξη (επίσης από τον µισθωτό στον 

εργοδότη) µέσα σε δύο µήνες από την ηµέρα γνωστοποίησης. Από τη 

γνωστοποίηση αρχίζει  και η χορήγηση του βασικού µισθού, που αντιστοιχεί στη 

µισθολογική κατηγορία ένταξης. 

4.  ∆ιευκρινίζεται ότι, η ένταξη στη µισθολογική κατηγορία των εγγάµων αφορά τους 
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άνδρες και τις γυναίκες, ανεξάρτητα αν εργάζεται ο/η  σύζυγος καθώς και τους 

διαζευγµένους, αυτούς που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας και τους άγαµους 

γονείς. 

5.  Οι προσαυξήσεις, που προβλέπονται για νυκτερινή εργασία και εργασία κατά την 

Κυριακή και τις αργίες ως πρόσθετη αµοιβή, µαζί µε την αστική ποινή για 

υπερωριακή απασχόληση των οδηγών, που υπάγονται στην παρούσα δεν έχουν 

συγχωνευθεί στις αποδοχές του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και 

καταβάλλονται, εφόσον παρέχεται τέτοια εργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

ισχύουσας Εργατικής Νοµοθεσίας 

Άρθρο 3 

Προϋπηρεσία 

1.  Η κατάταξη στα µισθολογικά κλιµάκια του πίνακα 1 του άρθρου 2 της παρούσας 

γίνεται µε βάση την προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη  

µε την ειδικότητα του  επαγγελµατία οδηγού αυτοκινήτου. 

2.  Η προϋπηρεσία του οδηγού γνωστοποιείται στον εργοδότη µε υπεύθυνη δήλωση 

του µισθωτού σε έντυπο του Ν. 1599/86 ή και  µε τα σχετικό πιστοποιητικά 

προϋπηρεσίας προηγούµενων εργοδοτών, κατά τη διαδικασία της παρ. 3 του 

άρθρου 2. 

3.  Χρόνοι προϋπηρεσίας οδηγού που µέχρι σήµερα έχουν αναγνωριστεί από τους 

εργοδότες εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 4 

Ώρες εργασίας 

1.  Οι αποδοχές του πίνακα του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας για το έτος 2011 

αφορούν σε πενθήµερη εβδοµαδιαία απασχόληση µε δύο (2) συνεχόµενες ηµέρες 

ανάπαυσης (ρεπό) κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις της ∆. Α. 38/1985. 

2.  Οι ώρες εργασίας των οδηγών που υπάγονται στην παρούσα είναι 40 ώρες 

εβδοµαδιαίως, που αντιστοιχούν σε 8 ώρες οδήγησης ανά ηµέρα και έως 13 ώρες 

ηµερησίως απασχόληση. Οι ώρες απασχόλησης πέραν των 8 ωρών ηµερησίως, 

αµείβονται ως υπερωριακή απασχόληση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Άρθρο 5 

Αναπαύσεις - ρεπό 

∆ιατηρούνται µε την παρούσα δυο κυλιόµενα συνεχόµενα ρεπό εβδοµαδιαίας 

ανάπαυσης. 
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Μόνο στην περίπτωση που ο οδηγός θα βρίσκεται σε πολυήµερο (tour) και µόνο 

εκτός έδρας, θα χορηγούνται τα ρεπό που στερήθηκε αµέσως µετά την επιστροφή 

του. 

Άρθρο 6 

Επιδόµατα - Ειδικές παροχές 

Όλα τα επιδόµατα στρογγυλοποιούνται στην ανώτερη ακέραιη µονάδα του ευρώ. 

1.  Κατά την Τουριστική Περίοδο που ορίζεται από 1η Απρίλη έως 31 

Οκτώβρη στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων οι οποίοι εκτελούν 

τουριστικό έργο (τουριστικές µεταφορές) χορηγείται εποχιακό επίδοµα εκ 

ποσοστού 7%, υπολογιζόµενο επί του 1ου µισθολογικού κλιµακίου του αγάµου. 

2.  Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινό 

1,5%, υπολογιζόµενο επί του 1ου µισθολογικού κλιµακίου του άγαµου, το οποίο 

ορίζεται στα 14 ευρώ το οποίο ενσωµατώθηκε στα µισθολογικά κλιµάκια της 

ΣΣΕ 2010. 

3.  Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που έλκουν τρέϊλερ χορηγείται 

επίδοµα 6%, υπολογιζόµενο επί του 1ου µισθολογικού κλιµακίου του αγάµου. 

4.  Στους οδηγούς διώροφων τουριστικών λεωφορείων χορηγείται επίδοµα εκ 

ποσοστού 5%, υπολογιζόµενο επί του 1ου µισθολογικού κλιµακίου του αγάµου, 

5.  Στους οδηγούς τριαξονικών τουριστικών λεωφορείων χορηγείται επίδοµα εκ 

ποσοστού 3% υπολογιζόµενο επί του 1ου µισθολογικού κλιµακίου του αγάµου. 

6.  Στους οδηγούς που εκτελούν δροµολόγια εντός της Ελλάδας καταβάλλονται 35 

ευρώ για φαγητό και το πολύ µέχρι δύο γεύµατα την ηµέρα, εφόσον τα γεύµατα 

αυτά δεν εξασφαλίζονται µε VOUCHER από τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου ή τον 

οργανωτή της εκδροµής. Για τους οδηγούς που κινούνται εκτός των συνόρων της 

Ελλάδας το ποσό αυτό ανέρχεται σε 45 ευρώ και καταβάλλεται µε τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις. 

7.  Επιπλέον του ποσού της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, 

στους οδηγούς, που πραγµατοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό καταβάλλεται ποσό 

32 ευρώ ανά ηµέρα, εφόσον διανυκτερεύουν στην αλλοδαπή. 

8.  Στους οδηγούς που εκτελούν φορτοεκφόρτωση αποσκευών καταβάλλεται ποσό 

0.50 ευρώ ανά άτοµο του οποίου τις αποσκευές φορτοεκφορτώνει ο οδηγός. Ο 

πραγµατικός σε κάθε περίπτωση συνολικός αριθµός των ατόµων που 

εξυπηρετούνται από τον οδηγό για τη φορτοεκφόρτωση αποσκευών 

προσαυξάνεται πλασµατικά κατά 5 άτοµα για τα οποία ο οδηγός λαµβάνει την 

αντίστοιχη αµοιβή φορτοεκφόρτωσης αποσκευών. 
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Άρθρο 7 

Υποχρέωση επαναπρόσληψης - Αποζηµίωση 

Οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, που απασχολούνται εποχικώς 

επαναπροσλαµβάνονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 38 του Ν. 

1836/1989, που κύρωσε την ΥΑ 1869/1987. Σε περίπτωση µη επαναπρόσληψης και 

εφόσον ο ενδιαφερόµενος οδηγός τήρησε τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν. 

1836/1989, ο εργοδότης, που απασχολούσε τον εργαζόµενο κατά τη προηγούµενη 

τουριστική περίοδο, οφείλει να καταβάλλει αποζηµίωση υπολογιζόµενη µε βάση τον 

συνολικό πραγµατικό χρόνο της απασχόλησης του στον εργοδότη αυτό. 

Άρθρο 8 

Ηµέρες αργίας - Αµοιβή εργασίας ηµερών αργίας 

Οι ηµέρες υποχρεωτικής αργίας των εργαζοµένων , που υπάγονται στην απόφαση 

αυτή είναι α) η 1η Ιανουαρίου, β) η 25ης Μαρτίου, γ) η ∆εύτερη ηµέρα Πάσχα, δ) η 

1η Μάη ε) η 15η Αυγούστου, στ) η 28η Οκτωβρίου ζ) η 25η ∆εκεµβρίου, τα 

Χριστούγεννα. Για την απασχόληση των εργαζοµένων κατά τις ανωτέρω ηµέρες 

καταβάλλεται το νόµιµο ηµεροµίσθιο, ήτοι 1/25 των συνολικών νοµίµων αποδοχών, 

προσαυξηµένο µε ποσοστό 75%. 

Άρθρο 9 

Επιτροπή Κανονισµού Εργασίας 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνάψουν κανονισµό εργασίας. Μέχρι 30 

Σεπτέµβρη τα συµβαλλόµενα µέλη οφείλουν να ορίσουν εκπροσώπους και να 

καταθέσουν σχέδιο. 

Άρθρο 10 

Στάθµευση 

Για παραβάσεις που προέρχονται από στάθµευση ή φορτοεκφόρτωση επιβατών, σε 

σηµεία που αναγράφονται σε προγράµµατα γραφείων, την ευθύνη της αποπληρωµής 

της παράβασης του Κ.Ο.Κ θα φέρει ο εργοδότης. 

Άρθρο 11 

Γενική Ρύθµιση 

Τυχόν ανώτερες αποδοχές, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας για τους εργαζόµενους, που 

υπάγονται στη \ παρούσα και καθορίζονται από Νόµους, Υπουργικές Αποφάσεις, 

∆ιαιτητικές Αποφάσεις, Συλλογικές Ρυθµίσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς, 

επιχειρησιακή συνήθεια ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, που δεν έχουν τροποποιηθεί 

ρητά µε παρούσα, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 
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Άρθρο 12 

Έναρξη ισχύος-∆ιάρκεια 

1.  Το πλήρες κείµενο της παρούσας Σ.Σ.Ε αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από 

τους εκπροσώπους των προαναφερόµενων συνδικαλιστικών οργανώσεων 

µισθωτών και εργοδοτών, υπογράφηκε νόµιµα από αυτούς σε 4 όµοια αντίτυπα 

από τα οποία το ένα θα κατατεθεί στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Εργασίας από τον εκπρόσωπο της Ο.Σ.Μ.Ε. 

2.  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1-4-2011 και λήγει την 31-3-2012. 

Οι υπογράφοντες την παρούσα Σ .Σ. Ε. 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΠΟΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Σ.Μ.Ε 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙ∆ΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ  

 


