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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

2/1999 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων 

Ν.Χανίων 

Με την 139/3.12.1998 αίτηση προς τον ΟΜΕ∆, το σωµατείο µε την επωνυµία 

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ – ΑΓΙΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» ζήτησε την παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης για την κατάρτιση ΣΣΕ 

για τα µέλη του-οδηγούς των πάσης φύσεως φορτηγών και λοιπων αυτοκινήτων του 

νοµού Χανίων. Η µεσολάβηση κατέληξε σε υποβολή της 41/12.1.1999 πρότασης του 

µεσολαβητή, την οποία δέχθηκε η εργατική πλευρά αλλά δεν αποδέχθηκε η 

εργοδοτική πλευρά, όπως προκύπτει τα σχετικά απαντητικά έγγραφα. 

Με το από 21.1.1999 έγγραφο, το ως άνω σωµατείο ζήτησε από τον ΟΜΕ∆ 

την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για να επιλυθεί η διαφορά. Την 2.2.1999 

κληρώθηκα διαιτητής και την 8.2.1998 ανέλαβα τα καθήκοντά µου. 

Για την έκδοση της διαιτητικής απόφασης έλαβα υπόψη τα ακόλουθα: 
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*  Το γεγονός ότι η προσφυγή στη διαιτησία έγινε νόµιµα µονοµερώς από την 

ενδιαφερόµενη οργάνωση, δεδοµένου ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν είχαν 

αποδεχθεί την πρόταση του µεσολαβητή, σύµφωνα µε το άρθρο 16παρ.1 του 

ν.1876/1990, 

*  την καταγγελία της από 26.2.1998 ΣΣΕ και της διαιτητικής απόφασης 

3/1998, που είχε γίνει µε την από 11. 11. 1998 εξώδικη δήλωση του ως άνω 

σωµατείου, 

*  την 139/3.12.1998 αίτηση του σωµατείου για την παροχή υπηρεσιών 

µεσολάβησης, 

*  την 41/12.1.1999 πρόταση του µεσολαβητή Ανδρέα Νικολόπουλου, 

*  την από 21.1.1998 αίτηση διαιτησίας του σωµατείου, 

*  το από 15.2.1999 πρακτικό διαιτησίας µεταξύ αφενός του αιτούντος 

σωµατείου και αφετέρου του εκπροσώπου της εργοδοτικής πλευράς και τις θέσεις 

που ανέπτυξαν τα µέρη κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, 

*  το από  15/2/99 πρακτικό διαιτησίας 

*  την συνάντηση της διαιτητού µε τον εκπρόσωπο του Πανελληνίου 

Συνδέσµου Ανωνύµου Τεχνικών Εταιρειών & ΕΠΕ, 

*  την από από 26.2.1998 Συλλογική Σύµβαση Εργασίας που υπεγράφη µεταξύ 

αφενός του αιτούντος σωµατείου και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων 

α)Οµοσπονδία Επαγγελµατιών-Βιοτεχνών-Εµπόρων Ν.Χανίων, β)Συνδέσµος 

εργοληπτών ∆ηµοσίων Εργων Χανίων και γ)Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιριών και ΕΠΕ, 

*  την 3/1998 διαιτητική απόφαση, 

*  το γεγονός ότι η για το έτος 1999, η µεταβολή του πληθωρισµού 

προβλέπεται να κυµανθεί, κατά τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισµού σε 

ποσοστό 2%, 

*  το γεγονός ότι µε την ΕΓΣΣΕ της 18ης Μαϊου 1998 συνοµολογήθηκαν 

αυξήσεις για το έτος 1999 σε ποσοστό 2,8%, µε πρόβλεψη πληθωρισµού 2%, η δε 

αύξηση θα καταβληθεί σε δύο δόσεις, καθώς και ότι το διορθωτικό ποσό έτους 1998 

ανέρχεται στο 0,4%, 

*  την από 12.6.1998 ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών 

φορτηγών αυτοκινήτων των πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας, 
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* το γεγονός ότι στην από 4/3/1999 πρόταση του Μεσολαβητή Φάνη 

Αρχιµανδρίτη για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών 

αυτοκινήτων των πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας ορίσθηκε ότι 1) οι 

αποδοχές των µισθωτών  αυξάνονται  κατά 2% από 1.1.1998 και περαιτέρω 1,5% 

από 1999, 2) ότι κατά τα ίδια ποσοστά αυξάνονται τα δραχµικά επιδόµατα, 3) ότι 

στους οδηγούς που απασχολούνται σε φορτηγά αυτοκίνητα ωφέλιµου φορτίου άνω 

των 6 τόννων χορηγείται επίδοµα επίδοµα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 22% επί 

του βασικού µισθού και ότι το επίδοµα αυτό διαµορφώνεται σε δρχ 17.500 για τους 

οδηγούς που απασχολούνται σε φορτηγά αυτοκίνητα άνω των 13 τόννων ωφέλιµου 

φορτίου. 

*  τον πίνακα αµοιβών των µελών του αιτούντος σωµατείου, που κατέθεσε ο 

εκπρόσωπος του σωµατείου κατά την συνάντηση της 15/2/1999, 

*  τον πίνακα αµοιβών των οδηγών αυτοκινήτων όλης της χώρας, µέχρι 

31.12.1997, που κατέθεσε ο εκπρόσωπος του σωµατείου κατά την συνάντηση της 

15/2/1999(φωτοαντίγραφο από το ∆ΕΝ τ.53/1997), 

*  τον πίνακα αµοιβών των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων όλης της χώρας 

που υπέβαλε ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών και ΕΠΕ, 

* τη θέση της εργοδοτικής πλευράς ότι οι αµοιβές των οδηγών Χανίων επιθυµεί 

να µην είναι υψηλότερες από τις αµοιβές των οδηγών όλης της χώρας, 

* τη θέση της εργατικής πλευράς ότι οι αµοιβές στο νοµό Χανίων πρέπει να 

είναι υψηλότερες από τις αµοιβές των οδηγών όλης της χώρας διότι το κόστος ζωής 

είναι υψηλότερο στο νοµό Χανίων,  

*  το γεγονός ότι από τη σύγκριση στοιχείων που κατετέθησαν και 

προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι οι αµοιβές των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων του 

ν.Χανίων δεν είναι υψηλότερες από τις αµοιβές των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων 

όλης τη χώρας, 

*  τις προτάσεις, αντιπροτάσεις και λοιπά στοιχεία που υποβλήθηκαν, 

*  τη γενικώτερη κοινωνική και οικονοµική συγκυρία, 

κατέληξα στην ακόλουθη απόφαση: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
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Πεδίο Εφαρµογής  

 

Στην απόφαση αυτή υπάγονται οι οδηγοί των πάσης φύσεως φορτηγών 

αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων και παιδικών σταθµών για τη 

µεταφορά µαθητών  και βρεφών  και των πάσης φύσεως αυτοκινήτων των 

επιχειρήσεων για τη µεταφορά προσωπικού που εργάζονται στην περιοχή του 

Ν.Χανίων και είναι µέλη του Σωµατείου Οδηγών Φορτηγών  Αυτοκινήτων Ν. Χανίων "  

Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ"  

ΑΡΘΡΟ 2 

Βασικοί Μισθοί 

Ο βασικός µηνιαίος µισθός των υπαγοµένων στην παρούσα,  όπως είχε διαµορφωθεί 

την 31-12-1997, αυξάνεται κατά 3,5% και διαµορφώνεται στις 176.655 δραχµές. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Επιδόµατα 

1. Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην ρύθµιση αυτή καταβάλλονται τα 

κατωτέρω επιδόµατα υπολογιζόµενα στον βασικό µισθό που έχει ορισθεί στο 

άρθρο 1. 

α) Επίδοµα συµπληρώσεως ενός έτους υπηρεσίας ως οδηγού, σε οποιοδήποτε 

εργοδότη σε ποσοστό 6%. 

β) Επίδοµα τριετούς υπηρεσίας, σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία και µέχρι  10 

τριετίες.  Για τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη κάθε 

χρόνος εργασίας οδηγού αυτοκινήτου, σε οποιοδήποτε εργοδότη, που 

υπάγεται στο δηµόσιο ή στο ιδιωτικό δίκαιο, καθώς και ο χρόνος ασκήσεως 

ιδίου επαγγέλµατος ως οδηγού ιδιοκτήτου αυτοκινήτου οποιασδήποτε µορφής 

και τύπου. Ο χρόνος αυτός αποδεικνύεται µε βεβαιώσεις των προηγουµένων 

εργοδοτών θεωρηµένων απο την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας.  Προκειµένου 

για βεβαίωση χρόνου ασκήσεως ιδίου επαγγέλµατος αρκεί βεβαίωση της 

αρµόδιας φορολογικής Αρχής. 

γ)Επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ως οδηγού, εφόσον η 

υπηρεσία διανύθηκε από 1.3.1982 και εντεύθεν στα παρακάτω ποσοστά: 

Μετά τη συµπλήρωση     2 ετών υπηρεσίας  2% 

Μετά τη συµπλήρωση     5 ετών υπηρεσίας  9% 
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Μετά τη συµπλήρωση   10 ετών υπηρεσίας  15% 

Μετά τη συµπλήρωση   15 ετών υπηρεσίας  22% 

Μετά τη συµπλήρωση   20 ετών υπηρεσίας  27% 

Μετά τη συµπλήρωση   25 ετών υπηρεσίας  32% 

 

δ) Επίδοµα γάµου σε ποσοστό 10%. 

  Το επίδοµα αυτό χορηγείται σε όλους τους έγγαµους εργαζόµενους, στους 

άγαµους γονείς, καθώς και στους ευρισκοµένους σε κατάσταση χηρείας και 

διαζευγµένους. 

ε) Επίδοµα παιδιών σε ποσοστό 5% για κάθε ένα παιδί , ηλικίας µέχρι 20 ετών 

εφόσον είναι άγαµα και δεν εργάζονται, έπειτα απο σχετική υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφερόµενου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1599/86. 

  Σε περίπτωση σπουδών το επίδοµα αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται µέχρι της 

συµπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας, που βεβαιώνεται απο τη σχολή 

στην οποία φοιτά (ανωτέρας ή ανωτάτης εκπαιδευτικής βαθµίδας).  Σε 

περίπτωση παιδιού µε σωµατική ή  πνευµατική ανικανότητα, το επίδοµα αυτό 

καταβάλλεται εφόρου ζωής, έπειτα απο σχετική βεβαίωση κρατικού 

νοσοκοµείου.  

2 Στους εργαζόµενους που υπάγονται  στη απόφαση  αυτή χορηγούνται κατά 

περίπτωση απασχόλησης  τους, µε βάση το φορτηγό αυτοκίνητο και  το 

µεταφορικό του έργο, τα ακόλουθα δραχµικά επιδόµατα: 

α) Σ΄όσους οδηγούν αυτοκίνητα ωφελίµου φορτίου απο 2 µέχρι 6 τόννους, 

δραχµές 4.800 

β) Σ΄όσους οδηγούν αυτοκίνητα ωφελίµου φορτίου ανω των 6  τόννων, δραχµές 

11.000 

γ) Σ΄όσους οδηγούν αυτοκίνητα ωφελίµου φορτίου ανω των 13  τόννων, 

δραχµές 13.000 

δ)Σ΄οσους οδηγούν αυτοκίνητα ρυµουλκά µετά ρυµουλκουµένων, δραχµές 8.500 

ε)Σ΄οσους οδηγούν αυτοκίνητα στα οποία λειτουργεί µαλακτήρας σκυροδέµατος 

(µπετονιέρα) ή πρέσσα µπετού, καθώς και φορτηγά αυτοκίνητα λατοµείων 

παντός υλικού κα φορτηγά αυτοκίνητα εκτελέσεως χωµατουργικών εργασιών, 

δραχµές 4.800 ως επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας. 
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στ) Σ΄όσους οδηγούν αυτοκίνητα στα οποία λειτουργεί µαλακτήρας 

σκυροδέµατος (µπετονιέρα) ή πρέσσα µπετού, επίδοµα δραχµές 3.800 

ζ) Σε όσους οδηγούν αυτοκίνητα µεταφοράς εµφιαλωµένων ποτών, δραχµές 

4.800 

η) Σε όσους οδηγούν αυτοκίνητα µεταφοράς φιαλών υγραερίου, δραχµές 4.800 

θ) Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων εµπορικών καταστηµάτων εν γένει, 

δραχµές 4.800 

ι) Στους οδηγούς που συνοδεύουν το αυτοκίνητό τους που µεταφέρεται µε 

οχηµαταγωγό πλοίο, δραχµές 3.800  για κάθε µεταφορά. 

 ια) Στους οδηγούς που εισπράττουν χρήµατα της επιχείρησης ή εκδίδουν 

τιµολόγια ή παραλαµβάνουν κενές συσκευασίες, δραχµές 3.200 

 ιβ) Στους οδηγούς απορριµατοφόρων αυτοκινήτων και εκκένωσης βόθρων, 

δραχµές 10.000 ανεξαρτήτως του ωφελίµου φορτίου, καθώς και επίδοµα  

δραχµών 15.000, ως επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας. 

3. Τα επιδόµατα της παρ.2  χορηγούνται ως εξής: 

  Τα επιδόµατα των περιπτώσεων α, β και γ ανάλογα µε τον όγκο του ωφέλιµου 

φορτίου του αυτοκινήτου, τα δε επιδόµατα των περιπτώσεων δ, ε,  στ, ζ, η,θ,  

και ι΄β καταβάλλονται  επιπροσθέτως  ανάλογα µε την συνδροµή των 

προϋποθέσεων που αναφέρονται για το κάθε ένα απο αυτά. Σε περίπτωση που 

ο οδηγός απασχοληθεί  σε φορτηγά αυτοκίνητα που δικαιολογούν περισσότερα 

του ενός  απο τα επιδόµατα των περιπτώσεων δ έως και ι  καταβάλλεται το 

υψηλότερο επίδοµα των περιπτώσεων αυτών για το οποίο ο εργαζόµενος 

συµπλήρωσε τις περισσότερες ηµέρες απασχόλησης.  

ΑΡΘΡΟ  4 

Επίσηµες ετήσιες αργίες 

Οι ακόλουθες ηµέρες αναγνωρίζονται ως επίσηµες αργίες για όλους τους 

εργαζόµενους που υπάγονται στη σύµβαση αυτή 

• 1η Ιανουαρίου 

• Καθαρά ∆ευτέρα 

• 25η Μαρτίου 
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• Μεγάλη Παρασκευή 

• 15 Αυγούστου 

• 28η Οκτωβρίου 

• 25η ∆εκεµβρίου 

• 26η ∆εκεµβρίου 

ΑΡΘΡΟ 5 

Ετήσια άδεια µε αποδοχές 

Η ετήσια άδεια µε αποδοχές  του άρθου 5 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε της 2-4-1996 εφαρµόζεται 

και για τους εργαζόµενους που υπάγονται στην απόφαση  αυτή και έχει ως εξής: 

1. Οι εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία 20 ετών 

δικαιούνται άδεια τριών (3) εργασίµων ηµερών πλέον της νόµιµης αν εργάζονται 

πενθήµερο, και  τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών εαν εργάζονται εξαήµερο 

2.  Ως προϋπηρεσία για την εφαρµογή της ρϋθµισης αυτής νοείται η προϋπηρεσία σε 

οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ  6 

Όροι υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

  Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων λατοµείων ανεξαρτήτως του είδους του 

υλικού, στους οδηγούς επιχειρήσεων χωµατουργικών εργασιών, αυτοκινήτων 

µεταφοράς σκυροδέµατος ή αυτοκινήτων- πρεσσών σκυροδέµατος, χορηγείται 

ηµερησίως γάλα σε ποσότητα 410 γραµµαρίων περίπου. 

1. Στους οδηγούς  χορηγείται κάθε χρόνο µια στολή (φόρµα) εργασίας.  Στους 

οδηγούς αυτοκινήτων  µεταφοράς σκυροδέµατος ή αυτοκινήτων µεταφοράς 

σκυροδέµατος ή αυτοκινήτων πρεσσών σκυροδέµατος χορηγούνται επιπλέον ένα 

αδιάβροχο για τους χειµερινούς µήνες και ένα ζευγάρι γάντια εργασίας.  Τα είδη 

αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη και αντικαθίστανται αν φθαρούν και 

προ της παρελεύσεως έτους.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Συνδικαλιστική συνδροµή 
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1. Εργοδότες που απασχολούν κατά την αρχή κάθε έτους, πάνω απο 10 µισθωτούς 

µέλη του Σωµατείου  Εργαζοµένων Φορτηγών Αυτοκινήτων Ν. Χανίων “ Ο ΑΓΙΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ”, υποχρεούνται κατά την εξόφληση των αποδοχών τους στο τέλος 

κάθε µήνα ή οποτεδήποτε γίνεται εξόφληση δεδουλευµένων αποδοχών, να 

παρακρατούν τις συνδροµές των εργαζοµένων προς το Σωµατείο, και να τις 

αποδίδουν σ΄αυτό µέσα σε 10 µέρες.  Το ύψος της συνδροµής και αρµόδιο 

όργανο  εισπράξεως αυτής θα προσδιορίζεται κάθε φορά απο τη διοίκηση της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης, στην οποία ανήκει και η οποία θα ενηµερώνει µε 

έγγραφό της κάθε υπόχρεο εργοδότη. 

2. Εργαζόµενοι µέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης " Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" που 

δεν επιθυµούν την παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής, δικαιούνται µε 

δήλωση τους, απευθυνόµενη στην επιχείρηση στην οποία απασχολούνται, να 

ζητήσουν την παύση αυτής της παρακρατήσεως απο τον επόµενο της δηλώσεως 

µήνα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Λοιποί όροι 

1. Επιχειρήσεις δεσµευόµενες από την απόφαση  αυτή, υποχρεούνται κατά την 

εξόφληση των αποδοχών των εργαζοµένων, να χορηγούν εξοφλητικές αποδείξεις, 

στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι κάθε είδους αποδοχές χωριστά(π.χ 

βασικές αποδοχές, προσαυξήσεις υπερωριών, Κυριακών, κ.λ.π), καθώς και οι 

κρατήσεις που αναλογούν σε αυτές υπέρ των ασφαλιστικών κ.λ.π οργανισµών 

(Φ.Μ.Υ, χαρτόσηµα κ.λ.π). 

2. Συλλογικές ρυθµίσεις που δεν τροποποιούνται ρητά µε την απόφαση  αυτή, 

εξακολουθούν να ισχύουν, περιλαµβανοµένης της ρύθµισης για την εβδοµάδα 

σαράντα (40) ωρών µε συνεχιζόµενες τις ηµέρες ανάπαυσης , όπως κρίθηκε απο 

την απόφαση του ∆.∆.∆. Χανίων αριθ 14/1989. 

3. Αποδοχές ανώτερες απο αυτές που καθορίζονται µε αυτή τη  ΣΣΕ  ή ευνοϊκότεροι 

όροι εργασίας που προβλέπονται απο νόµους, διατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, 

Σ.Σ.Ε, ή ∆.Α. Κανονισµούς Εργασίας, έθιµα κ.λ.π, καθώς και οι όροι ατοµικών 

συµβάσεων εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 

4. Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες απο αυτές που καθορίζονται µε την 

απόφαση αυτή  δεν µειώνονται και ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν 

τροποποιούνται 
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Άρθρο 9 

Ισχύς προηγουµένων όρων 

Όσες διατάξεις συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, 

υπουργικών αποφάσεων και νόµων δεν καταργούνται ρητά µε την παρούσα ΣΣΕ, 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

ΑΡΘΡΟ 10 

∆ιάρκεια 

Η ισχύς της απόφασης αυτής  αρχίζει απο 1-1-1999. 

 

 

Αθήνα, 5 Μαρτίου 1999 

 

Η ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ 

 

 

          

 

 

 


