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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ.:∆Ω∆/ΣΟΥ ΠΚ 3/3-6-08) 

Στη Ρόδο σήµερα, 31/5/2008, οι κατωτέρω νόµιµοι εκπρόσωποι αφ' ενός 

α)  Κωνσταντίνος Γεωργιάδης και Αναστάσιος Χατζηλιαµής Πρόεδρος και Γεν. 

Γραµµατέας αντίστοιχα της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Ρόδου και 

αφετέρου 

β)  Αντώνιος Φέγκος και Θωµάς Ραγκούσης, Πρόεδρος και Γεν. Γραµµατέας 

αντίστοιχα του Σωµατείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Ρόδου «Ο 

ΚΟΛΟΣΣΟΣ», συµφώνησαν και υπογράφουν τα ακόλουθα: 

1)  Με το παρόν πρακτικό συµφωνίας καθορίζονται οι αποδοχές και ρυθµίζονται 

θέµατα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις των οδηγών στα Τουριστικά 

Λεωφορεία της νήσου Ρόδου για την τουριστική περίοδο του έτους 2008, από 1-

4-2008 µέχρι 31-12 -08. Από 1-4-08 η προσαύξηση θα είναι 4,45 %, και από 1-9-

2008 3% επί πλέον. 

2)  Συµφωνείται ότι ο µισθός από 1-4-08 έως 31-08-08 ανέρχεται στο ποσόν των 

€1462,00 και από 1/9/2008 έως 31/12/2008 ανέρχεται εις €1506,00 το µήνα για 

22 ηµέρες εργασίας και για 10 ώρες απασχόλησης την ηµέρα και αφορούν 

πενθήµερη εβδοµαδιαία απασχόληση κατά τους όρους και προϋποθέσεις των µε 

αριθµούς 51266/75 και 38/85 αποφάσεων του Υπουργείου Εργασίας και της 

∆ευτεροβάθµιας ∆ιαιτησίας. Στις ανωτέρω αποδοχές έχουν ενσωµατωθεί όλα τα 

επιδόµατα: γάµου, παιδιών, υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στον ίδιο και σε άλλους 

εργοδότες, εποχιακό επίδοµα και για 10 ώρες εργασίας ηµερησίως, που 

προβλέπονται από τις σχετικές ρυθµίσεις του κλάδου. 

Στους οδηγούς διώροφων τουριστικών λεωφορείων θα καταβάλλεται επίδοµα 

4,5% επί του βασικού µισθού, ήτοι από 1/4/2008 €61,10 και από 1/9/2008 

€62,94 για τους εργαζόµενους την Κυριακή θα καταβάλλεται το ποσό των 

€102,34 από 1/4/2008 και από 1/9/2008 €105,42. 

4)  Οι ώρες απασχόλησης, 10 ηµερησίως, θα είναι συνεχόµενες. Η έναρξη της 

απασχόλησης θα γίνεται µεταξύ των ωρών από την 07,00 - 10,00 πρωινή (πχ. 

13.00 ή 14,00 κλπ), ως έναρξη θα θεωρείται η 10η πρωινή, καθώς επίσης και από 

τις 07,00 - 10,00 ως έναρξη θεωρείται η αναγραφόµενη ως ώρα έναρξης στο 

βιβλίο ωρών. Ο εργοδότης υποχρεούται να ενηµερώνει τον οδηγό για την ώρα 

έναρξης της απασχόλησης του από την προηγούµενη µέρα. Σε περίπτωση 

υπέρβασης της 10ώρου απασχόλησης ηµερησίως και µέχρι 13 ώρες, υπάρχει 

νόµιµη υπερωριακή εργασία και θα αµείβεται ο οδηγός ως εξής: 
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α)  από 1/4/2008 €9,22 ανά ώρα και από 1/9/2008 €9,50 

β)  από 1/4/2008 € 11,82 ανά ώρα και από 1/9/2008 € 12,17 

5)  Σύµφωνα µε την Εργατική Νοµοθεσία, οι οδηγοί δικαιούνται δύο (2) ρεπό 

εβδοµαδιαίας αναπαύσεως και συµφωνείται να διατηρηθεί το κυλιόµενο ρεπό 

αναπαύσεως. ∆ηλαδή αν συµπέσει απασχόληση και κατά τις ηµέρες εβδοµαδιαίας 

αναπαύσεως δικαιούνται ο εργοδότης να χορηγεί πλέον, σε µηνιαίας βάση 

αθροιστικά, το σύνολο των ηµερών εβδοµαδιαίας αναπαύσεως που στερήθηκε ο 

οδηγός. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν δύναται να χορηγήσει το ρεπό, 

υποχρεούται σε αποζηµίωση του οδηγού από 1/4/2008 €58,48 και από 1/9/2008 

€60,24. για κάθε ηµέρα της εβδοµάδας που θα εργασθεί πέραν των 22 ηµερών, 

πλην της Κυριακής που αποζηµιώνεται από 1/4/2008 µε €102,34 και από 

1/9/2008 €105,42. 

6)  Μεταξύ των δύο µερών συµφωνείται ότι, κατά την εκτέλεση δροµολογίων που 

αφορούν θαλάσσιες εκδροµές και εφόσον ο οδηγός εκτελεί µία µεταφορά 

αναχώρησης τουριστών και µία µεταφορά άφιξης τουριστών, θα αµείβεται µόνο 

µε το ηµεροµίσθιο, µε την προϋπόθεση ότι από την αναχώρηση των τουριστών 

(µάζεµα και επιβίβαση) και έως την άφιξη τους (επιστροφή και µεταφορά) δεν θα 

απασχοληθεί από τον εργοδότη του σε άλλο δροµολόγιο, συνεπώς θα είναι 

ελεύθερος κατά το διατρέχουν χρονικό διάστηµα µεταξύ της αναχώρησης και 

άφιξης των πελατών. Το παρόν άρθρο αφορά απασχόληση του οδηγού από 

06,00 έως 20.00. σε περίπτωση που ο οδηγός απασχοληθεί νωρίτερα ή 

αργότερα, θα πάρει την ανάλογη υπερωρία. 

7)  Στους οδηγούς που εκτελούν φορτοεκφόρτωση αποσκευών θα καταβάλλονται 

από 1/4/2008 €32,64 και από 1/9/2008 €33,62. για άφιξη - αναχώρηση, εφόσον 

οι αποσκευές στο σύνολο τους υπερβαίνουν τα 10 άτοµα, και €16,32 και €16,81 

αντιστοίχως για µονή αναχώρηση ή άφιξη. Για ξεχασµένες αποσκευές θα 

καταβάλλονται € 0,45 για κάθε άτοµο και για τις δύο µισθολογικές περιόδους. 

Για ΜΙΝΙ BUS 12 έως 20 θέσεων θα καταβάλλονται στον οδηγό € 0,45 για κάθε 

άτοµο, εφόσον στο σύνολο τους υπερβαίνουν τα 5 άτοµα. 

Για τα διώροφα τουριστικά λεωφορεία εφόσον ο αριθµός των πελατών 

υπερβαίνει τους 50 θα καταβάλλονται από 1/4/2008 € 18,20 και από 1/9/2008 

€18,75 για µονή διαδροµή. 
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8) α)  Τα Τουριστικά Γραφεία που ενοικιάζουν λεωφορεία τους σε άλλα πρακτορεία 

υποχρεούνται να εισπράττουν τις αµοιβές των οδηγών από αποσκευές, υπερωρίες, 

αναλογίες των ∆ώρων, Εορτών, Αδείας και Επιδόµατος Αδείας, ώστε τα ποσά αυτά να 

υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών τους και να καταβάλλονται από τον 

εργοδότη τους. 

β) Τα Τουριστικά Γραφεία και οι Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων είναι 

υποχρεωµένοι να εργάζονται µε τους όρους της παρούσας Συµφωνίας. Εν εναντία 

περιπτώσει θα εργάζονται µε τους όρους της Πανελλήνιας Συλλογικής Σύµβασης 

Εργασίας. Οποιαδήποτε άλλη συµφωνία δεν επιτρέπεται. 

9)  Τα επιδόµατα (∆ώρα) εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα θα υπολογίζονται επί 

του συνόλου των αποδοχών (µισθός - νυχτερινά-βαλίτσες κλπ) επίσης στο τέλος 

της περιόδου θα καταβάλλονται άδεια και επιδόµατα αδείας, σύµφωνα µε το 

Ν.1346/83. 

10)  Οι ανωτέρω αποδοχές θα καταβάλλονται καθαρές, αφού πραγµατοποιηθούν οι 

προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις που βαρύνουν το µισθωτό Ασφαλιστικές, 

ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, φόρων). 

11)  Στους οδηγούς χορηγείται από τον εργοδότη αναλυτικό σηµείωµα µισθοδοσίας 

για τις κατά µήνα αποδοχές (Μισθός, Νυχτερινά, Βαλίτσες κλπ) και για τις 

αντίστοιχες κρατήσεις. 

12)  Οι οδηγοί οφείλουν να εργάζονται συνειδητά όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 

της-Εργατικής Νοµοθεσίας και του Αστικού Κώδικα, να εκτελούν µε επιµέλεια τα 

καθήκοντα τους, που έχουν σχέση µε την καλή και ασφαλή λειτουργία κατά την 

οδήγηση του λεωφορείου σύµφωνα µε την τέχνη, τη διαµορφωθείσα πρακτική 

και τα διδάγµατα της κοινής πείρας και λογικής για το επάγγελµα του Οδηγού 

Τουριστικού Λεωφορείου. 

13)  Το Σωµατείο Οδηγών καθόρισε ως µηνιαία συνδροµή των µελών του το ποσό 

των 5 €. Από τις αποδοχές κάθε οδηγού-µέλους του Σωµατείου, ο εργοδότης θα 

παρακρατεί ως ετήσια συνδροµή εφάπαξ το ποσό των € 60,00 και θα αποδίδεται 

στον Ταµία του Σωµατείου έως τις 30 Ιουνίου µε απόδειξη. 

14)  Η ανάγκη να προσφέρονται υπηρεσίες στους πελάτες πάνω σε 24ωρη βάση και 

πρέπει να αντιµετωπίζονται διάφορες απρόβλεπτες και έκτακτες καταστάσεις. Η 

κοινή διαπίστωση των µερών προέκυψε από τη µακρόχρονη εµπειρία τους, που 

αφορά στη διακίνηση και διαµονή των αφικνούµενων τουριστών στη Ρόδο. 

Μέριµνα των µερών είναι να τεθούν στέρεες βάσεις, που θα αποτελούν τις βάσεις 

διαλόγου και διαπραγµάτευσης στο µέλλον στις ενδεχόµενες εργασιακές 

διαφορές. ∆ιαπιστώνεται η θέληση των µερών να αποφεύγονται οι δικαστικές 
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διαµάχες για επίλυση των διαφορών µεταξύ των µελών τους. Για αυτό 

αναλαµβάνουν ισοµερώς την ευθύνη απέναντι στις διοικητικές κρατικές αρχές και 

δικαστικές αρχές την επίλυση των διαφορών των µελών τους και την ανάπτυξη 

επικοινωνίας µεταξύ τους. Συµφωνείται ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις οδηγών, 

εκτός αν υπάρξουν σπουδαίοι και σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν την απόλυση. 

15)  Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος πρακτικού συµφωνίας, τα 

συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στη διατήρηση εργασιακής ειρήνης. 

16)  Επίσης τα δύο µέλη συµφώνησαν ότι το ποσό αυξήσεως µισθών και λοιπών 

αποδοχών για το 2009 θα είναι ίσο µε το ποσοστό της επίσηµης αναγγελθείσης 

Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ήτοι 5,5% από 1/1/2009 έως 31/12/2009 
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