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Προς: 

1. Οµοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε.), Μενάνδρου 51, 104 37 

Αθήνα 

2. Πανελλήνια Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισµού (ΠΟΕΤ), Συγγρού 1 & Αθ. ∆ιά-

κου 20, 117 43 Αθήνα 

3. Γενική Πανελλαδική Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Τουριστικών 

Λεωφορείων - Πούλµαν, Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα 

4. Οµοσπονδία Τουρισµού Βορείου Ελλάδος (ΟΤΒΕ), Τερτσέτη 6, 546 30 Θεσσαλονί-

κη 

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

17/2009 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών των τουριστικών λεωφορείων 

(πούλµαν) όλης της χώρας» 

(Πράξη Κατάθεσης .Υπ .Απασχόλησης : 10/8.7.2009) 

Την 25 Ιουνίου 2009 ο Μεσολαβητής-∆ιαιτητής Κωνσταντίνος Κρεµαλής, που αναδείχθηκα 

∆ιαιτητής στην υπόθεση αυτή, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και τον Κανονισµό 

Καταστάσεως Μεσολαβητών-∆ιαιτητών Ο.ΜΕ.∆., προκειµένου να επιλύσω τη συλλογική δι-

αφορά για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών των τουριστικών λεωφορείων 

(πούλµαν) όλης της χώρας, κάλεσα τα ενδιαφερόµενα µέρη να παραστούν µε τους νόµιµους 

εκπροσώπους τους στη σχετική συζήτηση της υπόθεσης και να αναπτύξουν τις απόψεις 

τους επί της αιτήσεως της εργατικής πλευράς για την έκδοση ∆ιαιτητικής Απόφασης. 

Προσήλθαν στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. από την εργατική πλευρά οι εκπρόσωποι της Οµο-

σπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε.) και από την εργοδοτική πλευρά οι 

εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισµού (ΠΟΕΤ), της Γενικής 

Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων – Πούλ-

µαν και της Οµοσπονδίας Τουρισµού Βορείου Ελλάδος (ΟΤΒΕ). 

Οι εκπρόσωποι των δύο µερών ανάπτυξαν τις απόψεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτές. 

Ύστερα από τα παραπάνω. 

 



\\Odysseas\public\O.ME.D\07_d_apo\D-Apo2009\da-17-2009-touristika-leoforia.doc 2 

Αφού έλαβα υπόψη µου 

1. Την µε αριθµ. πρωτ. 391/09/11.06.09 αίτηση της Οµοσπονδίας Συνδικάτων Μετα-

φορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε.) προς τον Ο.ΜΕ.∆. (αριθµ. πρωτ. εισερχ. 

1091/025∆/11.06.09) για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας. 

2. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο µεσολάβησης και ιδίως την από 

13.03.09 καταγγελία της προηγούµενης από 07.06.2008 Συλλογικής Σύµβασης Ερ-

γασίας (µε την πράξη κατάθεσης 30/9.6.2008 στο Υπουργ. Απασχόλησης και Κοινω-

νικής Προστασίας). 

3. Την από 01.06.09, µε αριθµ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 1015/02.06.09, Πρόταση Μεσολάβησης, 

την οποία αποδέχθηκε η εργατική πλευρά µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 378/09/05.06.09 

έγγραφό της προς τον Ο.ΜΕ.∆. (αριθµ. πρωτ. εισερχ. Ο.ΜΕ.∆. 1042/05.06.2009).  

4. Το από 25.06.09, µε αριθµ. πρωτ. εισερχ. Ο.ΜΕ.∆. 1273/26.06.2009), Υπόµνηµα-

Πρόταση των τριών παραπάνω εργοδοτικών οργανώσεων, µε συνηµµένη σχετική 

γνωµοδότηση. 

5. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-

βουλίου της 15ης Μαρτίου 2006, που δηµοσιεύθηκε στο τεύχος L 102/1/11.4.2006 

της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τον οποίο και τη 

νοµολογία µας δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της ηµερήσιας απασχόλησης των ο-

δηγών πέραν των 13 ωρών (βλ. ενδεικτικά ΑΠ 332/08, αδηµ. και ΑΠ 199/04, ∆ΕΝ 

2005, 23), δεδοµένου ότι κατά ορθότερο χαρακτηρισµό µεσολαβούν και ώρες «δια-

κοπής» που δεν συνιστούν κατ’ αρχήν ώρες απασχόλησης, αλλά είτε ώρες απλής ε-

τοιµότητας, είτε ώρες προς ελεύθερη διάθεση. Βεβαίως, µε το άρθρο 11 του Κανονι-

σµού (ΕΚ) δίνεται η δυνατότητα αποκλίσεων, αλλά µόνο µε εθνική κρατική ρύθµιση 

που σταθµίζει αντίστοιχες συλλογικές ή άλλες συµβάσεις µεταξύ των κοινωνικών ε-

ταίρων. Αποκλείεται, µε άλλα λόγια, η θέσπιση διαφορετικού ανώτατου ορίου (λ.χ. 

12 ωρών) µε απλή διαιτητική απόφαση. 

6. Το γεγονός ότι αφενός εξακολουθούν να κυκλοφορούν διώροφα λεωφορεία, οι οδη-

γοί των οποίων πρέπει να διατηρήσουν το υφιστάµενο επίδοµα δυσχερέστερης οδή-

γησης 5% και αφετέρου τα σύγχρονα τριαξονικά λεωφορεία παρέχουν συνθήκες πιο 

άνετης οδήγησης που θα δικαιολογούσε ένα µειωµένο σχετικό επίδοµα σε ποσοστό 

3%. 

7. Το γεγονός ότι µία ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 4,5% σταθµίζει περισσότερο 

τα εκατέρωθεν συµφέροντα στη συγκεκριµένη συλλογική διαφορά σε περίοδο έκδη-

λης οικονοµικής κρίσης, µε δεδοµένο ότι ο ετήσιος πληθωρισµός για το έτος 2008 

διαµορφώθηκε στο 4,2%, ενώ οι αυξήσεις της από 02.04.08 Εθνικής Γενικής Συλλο-
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γικής Σύµβασης Εργασίας, που αφορούν το έτος 2009 από 01.05.09 σε ποσοστό 

5,5% είχαν προβλεφθεί κάτω από συνθήκες ηπιότερης κρίσης.  

 

Εξέδωσα την εξής Απόφαση: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στους όρους της παρούσας υπάγονται οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων (πούλµαν) 

όλης της χώρας. 

Άρθρο 2 

Βασικοί µισθοί 

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

διαµορφωθεί την 31.03.2009 µε βάση την από 7-6-2008 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 01.04.2009 

κατά ποσοστό 4,5% και διαµορφώνονται το µεν 1ο µισθολογικό κλιµάκιο σε 888 ευρώ και 

τα λοιπά 10 µισθολογικά κλιµάκια, ανά µισθολογική κατηγορία και µε βάση την οικογενειακή 

κατάσταση και την προϋπηρεσία των εργαζοµένων, ως εξής:  

 

ΚΛΙΜΑ- 

ΚΙΟ 

ΜΕ  

ΧΡΟΝΙΑ

ΑΓΑΜΟΙ 

 

ΕΓΓΑ-

ΜΟΙ 

ΕΓΓΑΜΟΙ

1 παιδί 

ΕΓΓΑΜΟΙ

2 παιδιά 

ΕΓΓΑΜΟΙ

3 παιδιά 

Επίδοµα 

εποχιακό 

7% 

Επίδοµα  

οδήγησης 

διώροφων 

λεωφορείων 

5% 

Επίδοµα  

οδήγησης 

τριαξονικών 

λεωφορείων 

3% 

1 0-3 888 976 1.020 1.065 1.109 62 44 27 

2 3-6 983 1.071 1.116 1.161 1.205 62 44 27 

3 6-9 1.023 1.111 1.156 1.202 1.246 62 44 27 

4 9-12 1.114 1.203 1.249 1.292 1.337 62 44 27 

5 12-15 1.154 1.244 1.288 1.332 1.377 62 44 27 

6 15-18 1.223 1.311 1.357 1.401 1.445 62 44 27 

7 18-21 1.265 1.354 1.400 1.444 1.488 62 44 27 

8 21-24 1.306 1.395 1.438 1.483 1.527 62 44 27 

9 24-27 1.455 1.547 1.593 1.641 1.687 62 44 27 

10 27-30 1.497 1.589 1.634 1.681 1.727 62 44 27 

11 30-33 1.541 1.633 1.680 1.726 1.772 62 44 27 
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2. Στους βασικούς µισθούς του πίνακα της παραγράφου 1, έχουν ενσωµατωθεί όλα τα επι-

δόµατα, γάµου, παιδιών, υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες, 

που προβλέπονται από τις σχετικές ρυθµίσεις του επαγγέλµατος. Από την  ενσωµάτωση  

αυτή εξαιρούνται µόνο τα επιδόµατα εκείνα που καθορίζονται ρητά σε επόµενα άρθρα της 

παρούσας. Η διαµόρφωση των αποδοχών του παραπάνω πίνακα γίνεται µε στρογγυλοποίη-

ση στην 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 ο-

ποία οι προϋποθέσεις γνωστοποιούνται από τον µισθωτό στον εργοδότη µε γραπτή δήλωση 

του Νόµου 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 την γνωστοποίηση 

αρχίζει και η χορήγηση του βασικού µισθού, που αντιστοιχεί στη µισθολογική κατηγορία έ-

νταξης. 

4. ∆ιευκρινίζεται ότι, η ένταξη στη µισθολογική κατηγορία των εγγάµων αφορά τους άνδρες 

και τις γυναίκες, ανεξάρτητα αν εργάζεται ο/η  σύζυγος καθώς και τους διαζευγµένους, αυ-

τούς 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 των πι-

νάκων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και καταβάλλονται, εφόσον παρέχεται τέτοια 

εργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας Εργατικής Νοµοθεσίας.   

Άρθρο 3 

Προϋπηρεσία 

1. Ειδικά για οδηγούς µε πρόσληψη από 1ης Ιανουαρίου 1994 και µετά, η κατάταξη σε 

µισθολογικά κλιµάκια του πίνακα της παραγράφου 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 της προηγουµένης παραγράφου γνωστοποιείται στον εργοδότη µε 

υπεύθυνη δήλωση του µισθωτού σε έντυπο του Ν. 1599/1986 ή και µε τα σχετικά 

πιστοποιητικά προϋπηρεσίας προηγουµένων εργοδοτών, κατά την διαδικασία της 

παραγράφου 3 του άρθρου 2.  

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται και εδώ τα οριζόµενα στο προηγούµενο άρθρο της παρού-

σας.  

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

εργοδότες εξακολουθούν να ισχύουν.  
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Άρθρο 4 

Ώρες εργασίας 

1. Οι αποδοχές του πίνακα του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας για το έτος 2009 αφορούν 

σε πενθήµερη εβδοµαδιαία απασχόληση µε δύο (2) συνεχόµενες ηµέρες ανάπαυσης (ρε-

πό) 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 

∆ιατηρούνται µε την παρούσα δύο κυλιόµενα ρεπό εβδοµαδιαίας αναπαύσεως. Εάν συµπέσει 

απασχόληση κατά τις ηµέρες εβδοµαδιαίας αναπαύσεως, ο εργοδότης χορηγεί σε µηνιαία 

βάση αθροιστικά το σύνολο των ηµερών εβδοµαδιαίας αναπαύσεως, που στερήθηκε ο οδη-

γός. 

Άρθρο 6 

Ειδικές παροχές – Επιδόµατα 

1. Στους οδηγούς τριαξονικών τουριστικών λεωφορείων χορηγείται επίδοµα εκ ποσοστού 

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

2. Στους οδηγούς που εκτελούν εκδροµές 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.  

3. 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. 

4. Στους οδηγούς που εκτελούν φορτοεκφόρτωση αποσκευών καταβάλλεται ποσό 0,48 

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 τήρη-

σε τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν. 1836/1989, ο εργοδότης, που απασχολούσε τον ερ-

γαζόµενο κατά την προηγούµενη τουριστική περίοδο,  οφείλει να καταβάλει αποζηµίωση 

υπολογιζόµενη µε βάση τον συνολικό πραγµατικό χρόνο της απασχόλησής του στον εργο-

δότη αυτό. 

Άρθρο 8 

Ηµέρες αργίας – Αµοιβή εργασίας ηµερών αργίας 

Οι ηµέρες  υποχρεωτικής αργίας των εργαζοµένων , που υπάγονται στην παρούσα 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 

Γενική Ρύθµιση 

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

υπάγονται στην παρούσα, και καθορίζονται από Νόµους, Υπουργικές Αποφάσεις, ∆ιαιτητικές 

Αποφάσεις, Συλλογικές Συµβάσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή 

ατοµικές συµβάσεις εργασίας, που δεν έχουν τροποποιηθεί ρητά µε την παρούσα, δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 10  

Έναρξη ισχύος – ∆ιάρκεια  

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1-4-2009 και λήγει την 31-3-2010. 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΑΛΗΣ 


