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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων

Κρήτης

Στο Ηράκλειο της Κρήτης σήµερα 29 Ιουνίου 2000, οι υπογράφοντες:

1. Eµµανουήλ Παπακαλιάτης, Πρόεδρος και Μιχαήλ Βλατάκης, Γεν.Γραµµατέας,

αντίστοιχα του ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙ∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ.

2. Νικόλαος Σκεπεταράκης, Πρόεδρος και Εµµανουήλ Κουκουριτάκης, Γεν.Γραµµατέας

αντίστοιχα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ο∆ΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ –

Ο ΕΡΜΗΣ -.

Όλοι οι παραπάνω εκπρόσωποι νόµιµα εξουσιοδοτηµένων για την υπογραφή της

παρούσας ΣΣΕ, συµφώνησαν για την υπογραφή της παρακάτω τοπικής

οµοιοεπαγγελµατικής ΣΣΕ.

Πεδίο Εφαρµογής

Στις διατάξεις της παρούσας συλλογικής σύµβασης εργασίας υπάγονται οι οδηγοί των

τουριστικών λεωφορείων που εργάζονται σε επιχειρήσεις τουριστικών και ταξιδιωτικών

γραφείων, καθώς και σε επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην

Κρήτη.

Περίοδος ισχύος

Η παρούσα ΣΣΕ ισχύει για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2000 έως 31-12-2000.

Άρθρο 1ο

Βασικές Αποδοχές – Χρόνος Εργασίας

α) H προβλεπόµενη από το άρθρο 4 παρ. β’ της από 27-6-1999 ΣΣΕ δραχµική

επιχορήγηση ειδικών συνθηκών τουριστικής περιόδου εκ 21.600 δραχµών, κατά µήνα,

καταργείται και το αντίστοιχο ποσό ενσωµατώνεται στον βασικό µισθό των 129.719

δραχµών, ο οποίος από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας διαµορφώνεται στις

151.319 δραχµές.
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β) Οι βασικές τακτικές αποδοχές, ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση και τα έτη

υπηρεσίας του οδηγού, διαµορφώνονται στα παρακάτω κλιµάκια:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 1 ΠΑΙ∆Ι 2 ΠΑΙ∆ΙΑ 3 ΠΑΙ∆ΙΑ

1ο 0-3 163.425 178.557 186.123 193.689 201.255

2ο 3-6 181.583 196.715 204.281 211.847 219.413

3ο 6-9 189.149 204.281 211.847 219.413 226.979

4ο 9-12 205.794 220.926 228.492 236.058 243.624

5ο 12-15 213.360 228.492 236.058 243.624 251.190

6ο 15-18 220.926 236.058 243.624 251.190 258.756

7ο 18-21 228.492 243.624 251.190 258.756 266.322

8ο 21-24 236.058 251.190 258.756 266.322 273.888

9ο 24-27 243.624 258.756 266.322 273.888 281.454

10ο 27-30 251.190 266.322 273.888 281.454 289.020

11ο 30-35 258.755 273.887 281.453 289.019 296.585

∆ιευκρινίζεται ότι στους παραπάνω πίνακες κλιµακίων συµπεριλαµβάνονται ο βασικός

µισθός των 151.319 δραχµών και τα παρακάτω επιδόµατα υπολογιζόµενα όλα επί του

βασικού µισθού:

1. Επίδοµα προϋπηρεσίας 6% για τον νεοπροσλαµβανόµενο.

2. Επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας ως εξής:

• 1ο κλιµάκιο:2%

• 2ο κλιµάκιο: 9%

• 3ο κλιµάκιο: 9%

• 4ο κλιµάκιο: 15%

• στα επόµενα κλιµάκια:15%

Σηµειώνεται ότι:

β1) Η προϋπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού άρχισε να υπολογίζεται

από 1-3-1982 και εφεξής.

3. Επίδοµα τριετιών από ποσοστό 5% για κάθε συµπληρωµένη τριετία και µέχρι 10

συνολικά τριετίες.
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Για την καταβολή των επιδοµάτων προϋπηρεσίας, πολυετούς υπηρεσίας και τριετιών,

ως προϋπηρεσία νοείται το σύνολο της προϋπηρεσίας του οδηγού σε οποιονδήποτε

εργοδότη.  Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε τα βιβλιάρια κύριας ή επικουρικής

ασφάλισης ή άλλα κατάλληλα δηµόσια έγγραφα.

4. Επίδοµα γάµου από ποσοστό 10%

5. Επίδοµα παιδιών από ποσοστό 5% για ένα παιδί, 10% για δύο παιδιά και 15% για

τρία παιδιά, µέχρι την ηλικία των 18 ετών συµπληρωµένων.  Εφ’ όσον τα παιδιά

σπουδάζουν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και µέχρι την ηλικία των

25 ετών συµπληρωµένων δικαιούνται το επίδοµα αυτό, όταν τα παιδιά δεν

εργάζονται και έχει γνωστοποιηθεί νόµιµα η συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών

στον εργοδότη.

• Οι παραπάνω µισθοί αφορούν σε πενθήµερη εβδοµαδιαία απασχόληση.  Σε

περίπτωση υπέρβασης της 9ωρης ηµερήσιας απασχόλησης και µέχρι 13 ώρες

υπάρχει νόµιµη υπερωριακή εργασία, ενώ η 9η ώρα, αποτελεί και αµείβεται ως

υπερεργασία.

• Μετά την πενθήµερη εβδοµαδιαία απασχόλησή του ο εργαζόµενος λαµβάνει τα

δύο ρεπό του συνεχόµενα.  Σε καµµία περίπτωση δεν δικαιούται ο εργοδότης να

χορηγεί σε µηνιαία βάση, αθροιστικά, το σύνολο των ηµερών εβδοµαδιαίας

ανάπαυσης του οδηγού.

Άρθρο 2ο

Όροι καταβολής οικογενειακών επιδοµάτων

Κάθε µισθωτός συγχρόνως µε την πρόσληψή του γνωστοποιεί στον εργοδότη του, µε

υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, την οικογενειακή του κατάσταση και την

προϋπηρεσία του ως οδηγού και εντός δύο µηνών από την πρόσληψή του υποχρεούται

να προσκοµίσει στον εργοδότη του τις ληξιαρχικές πράξεις γάµου και γεννήσεως τέκνων,

καθώς και τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας του ως οδηγού.

Σε περίπτωση µη τηρήσεως αυτής της διαδικασίας, δεν γεννάται δικαίωµα απολήψεως

των σχετικών προσαυξήσεων – επιδοµάτων.
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Άρθρο 3ο

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ

Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ

καταβάλλονται τα ακόλουθα επιδόµατα:

α) Το Εποχιακό Επίδοµα από ποσοστό 7,25% επί του βασικού µισθού, διαµορφώνεται

στις 10.971 δραχµές και χορηγείται από 1-4 έως 31-10 κάθε έτους.

β) Το Επίδοµα φορτοεκφόρτωσης αποσκευών το οποίο καταβάλλεται κατά

περίπτωση, ως εξής:

Αριθµός θέσεων λεωφορείου ∆ραχµές

Έως 30 θέσεις 2.000

Από 31 θέσεις και άνω 3.000

∆ιώροφο 4.500

Άρθρο 4ο

Αποζηµίωση γεύµατος, δείπνου, διανυκτέρευσης και διαµονής στο εξωτερικό

Στους οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων καταβάλλεται:

α) Αποζηµίωση γεύµατος εκ δραχµών 2.376, εφ’ όσον οι συνθήκες εργασίας

καθιστούν αδύνατη της εστίαση του µισθωτού στην κατοικία του.

β) Αποζηµίωση δείπνου εκ δραχµών 2.376 εφ’ όσον η απασχόληση του µισθωτού

είναι συνεχής από ώρα 15.00 έως 22.00 και η εστίαση του µισθωτού στην κατοικία

του είναι αδύνατη λόγω των συνθηκών εργασίας του.

Ρητά συνοµολογείται ότι ο εργοδότης έχει την διακριτική ευχέρεια, αντί των

επιδοµάτων α’ και β’ να χορηγεί αυτούσιο γεύµα ή δείπνο στο ίδιο εστιατόριο που

γευµατίζουν οι επιβάτες του λεωφορείου και πελάτες του ή στο πλησιέστερο

ξενοδοχείο, εφόσον πρόκειται για κλειστό γκρουπ ή Κρητική βραδιά.

γ) Αποζηµίωση διανυκτέρευσης σε ποσό ίσο µε το ½ του ηµεροµισθίου, εφ ’όσον

λόγω των συνθηκών εργασίας επιβάλλεται η διανυκτέρευση του οδηγού σε τόπο

διάφορο της κατοικία του.

δ) Αποζηµίωση για διαµονή στο εξωτερικό: στους οδηγούς που πραγµατοποιούν

ταξίδια στο εξωτερικό καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση 6.000 δραχµών.
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Άρθρο 5ο

Βιβλία δροµολογίων

Τα βιβλία δροµολογίων θα τηρούνται µε επιµέλεια και συνέπεια και σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στη σχετική νοµοθεσία από τα µέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που

συµβάλλονται στην παρούσα ΣΣΕ.

Το περιεχόµενο των καταχωρήσεων στα βιβλία αυτά, εφόσον φέρουν την υπογραφή του

εργαζόµενου, αποτελούν πλήρη απόδειξη των ωρών οδήγησης ή απασχόλησης του

οδηγού.  Από το βιβλίο αυτό, αµέσως µετά την εξάντλησή του και την παράδοσή του µε

απόδειξη στον εργοδότη, ο τελευταίος και για χρονικό διάστηµα ενός έτους υποχρεούται

να χορηγεί αντίγραφα στον οδηγό που το συνέταξε, ύστερα από αίτησή του.  Τα

παραπάνω βιβλία µε την εξάντλησή τους και την παράδοσή τους στον εργοδότη, µέσα

σε προθεσµία τριών µηνών θα παραδίδονται στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

Άρθρο 6ο

Λοιποί όροι

α) Για τον υπολογισµό των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα,

αποζηµιώσεως αδείας και επιδόµατος αδείας, λαµβάνεται υπ’ όψη, σύµφωνα µε το

νόµο, το σύνολο των τακτικών αποδοχών του µισθωτού.

β) Οι εργοδότες υποχρεούνται να εκδίδουν και να χορηγούν στους οδηγούς αναλυτικά

σηµειώµατα µισθοδοσίας (βασικός µισθός, επιδόµατα, νυκτερινά, Κυριακές,

υπερεργασία, υπερωρίες κλπ)

Άρθρο 7ο

Πρόσθετη Ιδιωτική Ασφάλιση

Οι εργοδότες υποχρεούνται, πέραν της κύριας και επικουρικής ασφάλισης, να

ασφαλίσουν τους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα σύµβαση σε πρόσθετη

ιδιωτική ασφάλιση.  Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1-9-1999.  Το εδάφιο β’

του άρθρου 7 της από 17-4-1997 ΣΣΕ καταργείται.
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Άρθρο 8ο

Επαναπρόσληψη – Καταγγελία Σύµβασης – Αποζηµίωση

1. Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν οδηγούς µε σύµβαση ορισµένου χρόνου κατά την

θερινή περίοδο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ίδιους οδηγούς και κατά τη

νέα τουριστική περίοδο, εφόσον ο εργαζόµενος ειδοποιήσει έγγραφα τον εργοδότη

του, µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ότι επιθυµεί να εργασθεί και κατά τη νέα περίοδο.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο οδηγός δεν υποβάλλει γραπτή δήλωση ή που µετά

την δήλωσή του τον καλέσει ο εργοδότης στην διεύθυνση κατοικίας που του δήλωσε

και δεν παρουσιασθεί µέσα σε πέντε (5) ηµέρες για να αναλάβει υπηρεσία, χάνει

κάθε δικαίωµα για επαναπρόσληψη και αποζηµίωση.

Η γραπτή δήλωση του εργαζόµενου προς τον εργοδότη του, ότι επιθυµεί να

εργασθεί κατά τη νέα τουριστική περίοδο, γίνεται µέσω του συµβαλλόµενου

εργατικού σωµατείου, στο οποίο είναι µέλος, µε έντυπες δηλώσεις που εκτυπώνονται

απ’ αυτό.

2. Εάν ο οδηγός υποβάλλει τη γραπτή δήλωση της προηγούµενης παραγράφου και ο

εργοδότης του δηλώσει εγγράφως την άρνησή του ή δεν του απαντήσει µέχρι 15

Μαρτίου ότι δέχεται ή απορρίπτει την πρόταση για επαναπρόσληψη έχει υποχρέωση

να του καταβάλει αποζηµίωση, για την εξεύρεση της οποίας εφαρµόζονται ανάλογα

οι διατάξεις του Ν.2112/20.

3. Τόσο κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, όσο και κατά την νεκρή περίοδο,

απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούµενη περίοδο χωρεί µόνον κατόπιν

καταβολής της νοµίµου αποζηµιώσεως.  Η αποζηµίωση υπολογίζεται βάσει του µέσου

όρου των αποδοχών της προηγούµενης περιόδου εργασίας.  Στην καταγγελία θα

υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας, ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την

πρόσληψη στον ίδιο εργοδότη.

4. Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που έχουν συµπληρώσει τις νόµιµες

προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος και αποχωρούν από την

εργασία, είτε οικειοθελώς είτε µη επαναπροσλαµβανόµενοι από τον εργοδότη, κατά

τα οριζόµενα στην παρ.1 του άρθρου αυτού, είτε αποµακρυνόµενοι από τον

εργοδότη για το λόγο της πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος, καταβάλλεται

αποζηµίωση ίση µε το 40% της αποζηµιώσεως του Ν. 2112/20 η οποία θα
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κατεβάλλετο στην περίπτωση απροειδοποίητου καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας

από του εργοδότου, βάσει του τελευταίου συνολικού χρόνου υπηρεσίας του οδηγού

στον ίδιο εργοδότη, εφαρµοζόµενης αναλογικά της διατάξεως του άρθρου 5 του

Ν.435/1976.

Άρθρο 9ο

Ορίζεται ως ηµέρα αργίας η 9η Μαίου, εορτή του Αγίου Χριστόφορου, πολιούχου του

σωµατείου.

Άρθρο 10ο

Συστήνεται επιτροπή, αποτελούµενη από δύο εκπροσώπους της εργατικής πλευράς και

δύο εκπροσώπους της εργοδοτικής πλευράς, η οποία θα εξετάσει τα προσόντα που

πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων.  Το µέρος που θα αναλάβει την

πρωτοβουλία γνωστοποιεί στο άλλο µέρος τους εκπροσώπους του και το καλεί σε

συνάντηση το νωρίτερο σε 20 ηµέρες µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

Άρθρο 11ο

Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδροµή των οδηγών,

η οποία για το έτος 2000 ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών και

να την αποδώσουν στο σωµατείο την 31η Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 12ο

Αποδοχές και όροι εργασίας ανώτερες από αυτές που ρυθµίζονται µε την σύµβαση αυτή

εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 13ο

Όροι συλλογικών συµβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας και όροι

που ρυθµίζονται µε νόµους, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις ή έθιµα και

δεν τροποποιούνται ρητά µε τη σύµβαση αυτή, διατηρούνται σε ισχύ.
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Άρθρο 14ο

Η ισχύς της ΣΣΕ αρχίζει από 1-1-2000.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Σύνδεσµο Τουριστικών και

Ταξειδιωτικών Γραφείων Κρήτης

Για το Σωµατείο Οδηγών Τουριστικών

Λεωφορείων Κρήτης Ο ΕΡΜΗΣ

Εµµ.Παπακαλιάτης

Πρόεδρος

Νικ.Σκεπεταράκης

Πρόεδρος

Μιχ.Βλατάκης

Γεν.Γραµµατέας

Εµµ.Κουκουριτάκης

Γεν.Γραµµατέας


