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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626
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Προς:
1. ΟΥΠΑΕ, Μενάνδρου 51 - ΑΘΗΝΑ
2. ΠΟΥΠΑ, ∆εληγιώργη 26 - ΑΘΗΝΑ
3. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγ/τιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, Πειραιώς 4ΑΘΗΝΑ
4. Σ.Ε.Β., Ξενοφώντος 5 - ΑΘΗΝΑ
5. ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, Ασκληπιού 23 - ΑΘΗΝΑ
6. Σύνδεσµο ΑΕ & ΕΠΕ, Πανεπιστηµίου 16 - ΑΘΗΝΑ
7. Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών, Πειραιώς 4 - ΑΘΗΝΑ
8. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Καποδιστρίου 24 - ΑΘΗΝΑ
9. Σύν. Επαγ/τιών Ιδιοκτ. Φορτηγών Ανατρεπόµενων Αυτ/των, Πειραιώς 4 ΑΘΗΝΑ
10.ΠΑΣΕΓΕΣ, Κηφισίας 16 - ΑΘΗΝΑ
11.Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Ετοίµου Σκυροδέµατος, Ασκληπιού 3 ΑΘΗΝΑ
12.Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανων. Τεχνικών Εταιρειών & ΕΠΕ, Φειδίου 14-16,
ΑΘΗΝΑ
13.Σύνδεσµο Ελλήνων Αλευροβιοµηχάνων, Φειδίου 6 - ΑΘΗΝΑ
14.ΕΛΠΑ, Λ. Μεσογείων 395 ΑΘΗΝΑ
15.ΠΟΣΕΜ, Σαπφούς 18 – ΑΘΗΝΑ

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
11/2000
(∆ιορθωτική της ∆Α 8/2000)
«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών Φορτηγών
Αυτοκινήτων πάσης φύσεως όλης της χώρας».
Στην Αθήνα

σήµερα την 25 Απριλίου του έτους 2000,

1876/90 Μεσολαβητής – ∆ιαιτητής Χρήστος Καρατζάς,

που

ο κατά το νόµο

ορίσθηκα ∆ιαιτητής

στην κρινοµένη υπόθεση ύστερα από την κατά το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 αριθµ.
08/22-3-2000 κοινή αίτηση προς τον ΟΜΕ∆ των εκπροσώπων που συµµετείχαν στην
µε αριθµ. 2/4-1-2000 υπόθεση Μεσολάβησης, που αφορούσε την υπογραφή νέας
ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών

\\Nt_server\Public\O.ME.D\07_d_apo\D-Apo2000\da-11-2000-odigoi_pasis-fiseos-diothotiki.doc

αυτοκινήτων όλης της χώρας, κάλεσα τους εκπροσώπους των µερών, όπως φαίνεται
στο συνηµµένο στην απόφαση αυτή πρακτικό και έθεσα υπόψη τους αφενός

το

άρθρο 7 της ∆Α 8/2000 µε το οποίο προβλέπεται η συγκρότηση Επιτροπής από
εκπροσώπους των ενδιαφεροµένων µερών, που θα κρίνει επί τυχόν αναντιστοιχιών
της

∆.Α.

αυτής,

που θα εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της,

λόγω της

ουσιαστικής µεταβολής που επήλθε µε την ∆Α αυτή στο µέχρι του έτους 1999
ισχύον

µισθολόγιο των εν προκειµένω µισθωτών και αφετέρου το µε αριθµ.

200/21-4-2000 έγγραφο της Οµοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων
Ελλάδος µε το οποίο επισηµαίνονται οι επισηµανθείσες αναντιστοιχίες.
Με

το έγγραφο

αυτό

ζητείται η συγκρότηση της παραπάνω Επιτροπής

επειδή διαπιστώθηκαν, µετά την κοινοποίηση της ∆Α 8/2000

και κατά την πρώτη

εφαρµογή της, δύο αναντιστοιχίες στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 εδάφ. α
και β σε σχέση µε τα µέχρι το τέλος του έτους 1999 ισχύοντα µε τις
διατάξεις

αντίστοιχες

των συλλογικών ρυθµίσεων των προηγουµένων ετών, προκειµένου

τροποποιηθούν οι σχετικές αυτές διατάξεις

και να

να

αντικατασταθούν οι πίνακες

αποδοχών που είναι συνηµµένοι στην ∆Α αυτή, µε τις διορθώσεις που κρίθηκαν
αναγκαίες στην παραπάνω παράγραφο 2 του άρθρου 4 της ∆Α αυτής.
Στη συνέχεια αφού έλαβα υπόψη µου το από 24-4-2000 Πρακτικό της
Επιτροπής του άρθρου 7 της ∆.Α. 8/2000, στο οποίο οµόφωνα διαπιστώθηκαν οι
παραπάνω στο έγγραφο της ΟΥΠΑΕ αναφερόµενες αναντιστοιχίες

καθώς και τις

αντίστοιχες διατάξεις περί αυτών στη ΣΣΕ της 11-4-1994 (Πράξη Κατάθ.

Υπ.

Εργασίας 48/26-5-1994 ), διαπίστωσα την ανάγκη διορθώσεως της παρ. 2 εδάφ. και
β΄ του άρθρου 4 της παραπάνω ∆Α.
Επειδή δε οι διορθώσεις αυτές πρέπει να ισχύσουν από την ίδια ηµεροµηνία
που ίσχυσε η τροποποιουµένη απόφαση καθώς και επειδή κρίνεται εµφανής η ανάγκη
εµφανίσεως των διορθώσεων αυτών σε ενιαίο κείµενο
τροποποιούµενες

διατάξεις

της

ίδιας

∆Α,

προς

µε τις λοιπές µη

αποφυγή

συγχύσεων

και

παρερµηνειών,
Για τους λόγους αυτούς
Επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ της
Οµοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΟΥΠΑΕ)

και των

συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΟΥΠΑ και ΠΟΣΕΜ που παρεµβαίνουν υπέρ των
απόψεων αυτής αφενός και των εργοδοτικών οργανώσεων:
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1) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος
2) Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών
3) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών-Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος
4) Σύνδεσµος ΑΕ και ΕΠΕ
5) Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών,
6) Σύνδεσµος Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Φορτηγών Ανατρεπόµενων Αυτοκινήτων
7) Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ετοίµου Σκυροδέµατος
8) Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών και ΕΠΕ
9) Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων
και
10) Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών αφετέρου και
που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως
φορτηγών κλπ αυτοκινήτων που εργάζονται σε οποιονδήποτε εργοδότη

της

χώρας
και

τροποποιώντας τις διατάξεις

του άρθρου 4

παρ. 2

α

(επίδοµα ειδικών

συνθηκών) και β (επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας) της ∆.Α. 8/2000.
Η απόφασή µου έχει ως εξής

΄Αρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Στις διατάξεις της αποφάσεως αυτής

υπάγονται οι οδηγοί των πάσης φύσεως

φορτηγών αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων, για τη µεταφορά
των µαθητών και νηπίων, των αυτοκινήτων για τη µεταφορά προσωπικού
επιχειρήσεων εκµεταλλεύσεων και εργασιών γενικά καθώς και των αυτοκινήτων
µεταφορά ασθενών νοσοκοµείων και ιδιωτικών κλινικών όλης της Χώρας.

Άρθρο 2
Βασικοί µισθοί
Οι προσαρµοσµένοι για τις ανάγκες της ενσωµάτωσης των ποσοστών της ΑΤΑ
βασικοί µισθοί της
µισθωτών, αυξάνονται

31-12-99 των παραπάνω στο άρθρο 1
από 1ης Ιανουαρίου 2000

κατά

αναφεροµένων

ποσοστό 3 %

και

καθορίζονται ως εξής:
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α) Για όσους δεν έχουν συµπληρώσει δύο χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη, δρχ.
170.000.
β) Για όσους έχουν συµπληρώσει δύο χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη, δρχ.
173.000.
γ) Για όσους έχουν συµπληρώσει πέντε χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη, δρχ.
181.500.
δ) Για όσους έχουν συµπληρώσει δέκα χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη, δρχ.
189.500 και
ε) Για όσους έχουν συµπληρώσει δέκα πέντε χρόνια εργασίας και πάνω στον ίδιο
εργοδότη, δρχ. 194.000.

Αναπροσαρµογή δραχµικών επιδοµάτων. Τα σε δραχµές προβλεπόµενα από
τις µέχρι το 1999 όµοιες συλλογικές ρυθµίσεις επιδόµατα, αναπροσαρµόζονται από
1-1-2000, στρογγυλοποιούµενα στην αµέσως εποµένη εκατοντάδα δραχµών.

΄Αρθρο 3
∆ιορθωτικό ποσό
Στους υπαγoµένους στην απόφαση αυτή µισθωτούς

χορηγείται από 1-1-2000

διορθωτικό ποσό αναλόγως των ετών υπηρεσίας τους και της οικογενειακής τους
κατάστασης, που εµφανίζεται στους συνηµµένους στην παρούσα πίνακες αποδοχών,
µε εξαίρεση όσους δικαιούνται επιδοµάτων τριετιών και οικογενειακής κατάστασης
σε ποσοστό που εξασφαλίζει τις αποδοχές που ελάµβαναν κατά την 31-12-1999
αναπροσαρµοσµένες κατά το ποσοστό αύξησης των βασικών µισθών για το έτος
2000.

΄Αρθρο 4
Επιδόµατα
Στους υπαγοµένους στην απόφαση αυτή µισθωτούς χορηγούνται από
1-1-2000 τα παρακάτω σε ποσοστό

και

σε δραχµές επιδόµατα. Τα σε ποσοστά

επιδόµατα υπολογίζονται επί του βασικού τους µισθού που ισχύει κάθε φορά .
1. Ποσοστιαία:
α) Γάµου σε ποσοστό 10% ,
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β) Παιδιών σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί και µέχρι τρία παιδιά,
γ) Συµπλήρωσης

πρώτου χρόνου εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη σε

ποσοστό 6% .
δ) Τριετιών,

ποσοστό

5%

για

κάθε

συµπληρωµένη

τριετία

εργασίας

σε

οποιονδήποτε εργοδότη και µέχρι 10 συνολικά τριετίες. Για την συµπλήρωση της
πρώτης τριετίας λαµβάνεται υπόψη και ο πρώτος χρόνος εργασίας.
2. Σε δραχµές:
α) Ειδικών συνθηκών:
ι) Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων

ωφελίµου

φορτίου πάνω από 6

τόνους χορηγείται κάθε µήνα εργασίας τους, επίδοµα 15.000 δρχ.
Το

ίδιο επίδοµα

χορηγείται και στους οδηγούς

αυτοκινήτων, αυτοκινήτων µεταφορά λυµάτων
οποίων

λειτουργεί

µαλακτήρας

απορριµµατοφόρων

και αυτοκινήτων

σκυροδέµατος

(Βαρέλα)

επί των

ανεξαρτήτως

ωφελίµου φορτίου.
ιι) Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων όλων των παραπάνω κατηγοριών
ωφελίµου φορτίου πάνω από 13 τόνους χορηγείται κάθε µήνα εργασίας
τους επίδοµα 20.000 δρχ.
ιιι) Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων όλων των παραπάνω κατηγοριών
ωφελίµου φορτίου πάνω

από 25 τόνους καθώς και στους οδηγούς που

οδηγούν ρυµουλκά, ηµιρυµουλκά (αρθρωτά, επικαθήµενα) ανεξαρτήτως
ωφελίµου φορτίου, χορηγείται κάθε µήνα εργασίας τους επίδοµα

26.000

δρχ.
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 στον µήνα.
β) Ανθυγιεινής εργασίας :
Στους οδηγούς αυτοκινήτων κάθε κατηγορίας και τύπου που απασχολούνται σε
επιχειρήσεις τσιµεντοποιϊας, χαλυβουργίας, παραγωγής ή µεταφοράς υγραερίων,
µεταλλείων, λατοµείων, παραγωγής ή µεταφοράς ασβέστη χορηγείται για κάθε
µήνα εργασίας τους επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας από 6.500 δρχ.
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Το

επίδοµα αυτό

προκειµένου

περί

οδηγών

αυτοκινήτων επί των οποίων

λειτουργεί µαλακτήρας σκυροδέµατος (Βαρέλα) ορίζεται σε δρχ. 13.500
γ) Επικίνδυνης εργασίας :
Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων που µεταφέρουν, ανεξαρτήτως ωφελίµου
φορτίου, πολεµοφόδια και πυροµαχικά ή φυσίγγια, ραδιενεργά υλικά ή
εξαρτήµατα, εκρηκτικούς µηχανισµούς
καθώς

και

σιδηρά

δοχεία

µαζικής

οποιουδήποτε τύπου και συστήµατος
συσκευασίας και µεταφοράς

υλικών

(CONTAINERS) χορηγείται για κάθε µήνα εργασίας τους σε αυτά τα αυτοκίνητα
επίδοµα επικίνδυνης εργασίας από 13.500 δρχ.
δ) Στους οδηγούς αυτοκινήτων µεταφοράς χρηµάτων που ανήκουν σε επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, εφόσον

χρησιµοποιούν

χρηµαταποστολές,

χορηγείται για κάθε µήνα εργασίας τους επίδοµα από 12.500 δρχ.

΄Αρθρο 5

∆ιατηρούµενες διατάξεις
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι µη αντικείµενοι στην απόφαση
αυτοί όροι εργασίας των παραπάνω µισθωτών. Ρητά όµως καταργούνται από 1-12000 οι όροι αµοιβής των µισθωτών αυτών που αναφέρονται στην απόφαση αυτή
και λήφθηκαν υπόψη για τη δηµιουργία του νέου µισθολογίου τους.

΄Αρθρο 6
Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που
προκύπτουν µε την απόφαση αυτή και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι για
τους εργαζοµένους, δεν µειώνονται και δεν τροποποιούνται.

΄Αρθρο 7
Σύσταση Επιτροπής
Για κάθε τυχόν
καταρτισθεί

περίπτωση

αναντιστοιχίας των πινάκων αποδοχών

που έχουν

µε βάση τις διατάξεις της απόφασης αυτής και επισυνάπτονται

αποτελούντες µέρος αυτής,
ποικιλίας των υπολογισµών

µε αφορµή αριθµητικό ή λογικό

λάθος

λόγω της

που απαιτήθηκαν για τη δηµιουργία του νέου
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µισθολογίου, θα αποφαίνεται τριµελής επιτροπή αποτελουµένη από τον εκδόσαντα
την απόφαση αυτή ∆ιαιτητή και από ένα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο των
εργοδοτών και των εργαζοµένων. Η επιτροπή αυτή εφόσον οµόφωνα διαπιστώσει
αριθµητικό ή λογικό λάθος δικαιούται να αναπροσαρµόσει τον λανθασµένο πίνακα
αποδοχών µε τον σωστό

και να τον

κοινοποιήσει µε έγγραφό της

στα

ενδιαφερόµενα µέρη για εφαρµογή.
΄Αρθρο 8
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2000.
Αθήνα 25 Απριλίου 2000

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
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