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1. Οµοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων Ελλάδας 

(Ο.Υ.Π.Α.Ε.), Μενάνδρου 51 (2ος όροφος), 104 37 Αθήνα 

2. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, 

Πειραιώς 4, 104 31 Αθήνα 

3. Πανελλήνια Οµοσπονδία ΤΑΞΙ & Αγοραίων (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.), Πειραιώς 4, 

104 31 Αθήνα 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

4/2004 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των  

Οδηγών Επιβατικών Αυτοκινήτων ∆.Χ. (ΤΑΞΙ - Αγοραία) 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 2/21-04-2004) 

Στην Αθήνα σήµερα την 30ή Μαρτίου 2004, ο κατά το Ν. 1876/90 Μεσολαβητής-

∆ιαιτητής Χρήστος Καρατζάς, που ορίστηκα ∆ιαιτητής στην υπόθεση αυτή, ύστερα 

από την αριθµ. 06/11-3-2004 αίτηση της Οµοσπονδίας Υπαλληλικού προσωπικού 

Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΟΥΠΑΕ), προκειµένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά 

εργασίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ αφενός της παραπάνω οργανώσεως των 

εργαζοµένων και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων α) Γενική Συνοµοσπονδία 

Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος και β) Πανελλήνια Οµοσπονδία Ταξί και 

Αγοραίων, κάλεσα τα µέρη µε την αριθµ. πρωτ. 540/22-3-2004 πρόσκλησή µου να 

παραστούν µε τους νοµίµους εκπροσώπους τους, προκειµένου να υποστηρίξουν τις 

απόψεις τους επί του αιτήµατος που έθεσε η εργατική πλευρά για την υπογραφή 

Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας, που να αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας 

των µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας απασχολουµένων σε όλη τη χώρα οδηγών 

επιβατικών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως (Ταξί και Αγοραία) για το έτος 2004. 

Κατά την παραπάνω ηµέρα και ώρα 15.00΄, προσήλθαν νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι 
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εκπρόσωποι των µερών, όπως αναφέρονται στο συνηµµένο στην απόφαση αυτή 

Πρακτικό ∆ιαιτησίας και ανέπτυξαν τις απόψεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτές. 

Ύστερα από τα παραπάνω  

∆ιαπίστωσα την αποτυχία τόσο των µεταξύ των µερών απ΄ ευθείας διαπραγµατεύσεων, 

όσο και της µεσολαβητικής προσπάθειας του µεσολαβητή του ΟΜΕ∆, που 

προηγήθηκε, για την υπογραφή της ΣΣΕ που ζητήθηκε, από την πλευρά των 

εργαζοµένων, 

Μελέτησα το σχέδιο της ΣΣΕ που υπέβαλαν προς υπογραφή οι εργαζόµενοι και τους 

λόγους που κατά την άποψή τους δικαιολογούν την υπογραφή της και τα λοιπά 

στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο φάκελο, τόσο κατά το στάδιο της µεσολαβήσεως 

όσο και της παρούσης διαδικασίας της ∆ιαιτησίας, 

Έλαβα υπόψη µου αφενός τα αιτήµατα των εργαζοµένων, όπως αυτά διατυπώθηκαν 

αρχικά στο σχέδιο της προς υπογραφή ΣΣΕ που υπέβαλαν και όπως αυτά 

περιορίσθηκαν στη συνέχεια προκειµένου να καταστεί δυνατή η υπογραφή της ΣΣΕ 

που ζήτησαν και αφετέρου τις απόψεις της εργοδοτικής πλευράς, που αναπτύχθηκαν 

προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως στο σχετικό υπόµνηµά της που µου 

επιδόθηκε.  

Και σκέφθηκα ως εξής 

Πράγµατι το προβαλλόµενο από την εργοδοτική πλευρά επιχείρηµα για την απόρριψη 

του αιτήµατος των εργαζοµένων ότι δηλαδή στην πράξη και στην αγορά εργασίας 

του επαγγέλµατος του οδηγού επιβατικού αγοραίου αυτοκινήτου µε ή χωρίς µετρητή 

οι οδηγοί των αυτοκινήτων αυτών, σε αντίθεση από ό,τι συµβαίνει µε τα λοιπά είδη 

χερσαίων µεταφορικών µέσων (Φορτηγά και Λεωφορεία), δε συνάπτουν συµβάσεις 

εξαρτηµένης εργασίας µε τους ιδιοκτήτες των µέσων αυτών λόγω των ειδικών 

συνθηκών εργασίας και της αδυναµίας του εργοδότη-ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να 

ελέγξει καθηµερινά το χρόνο, τον τρόπο και τον τόπο παροχής της εργασίας του 

µισθωτού. Άλλωστε όπως έχει εξελιχθεί σήµερα η εκµετάλλευση των αυτοκινήτων 

αυτών, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, είναι ασύµφορος και για τις δύο πλευρές η 

σύναψη τέτοιων συµβάσεων. Για το λόγο αυτό προτιµάται πάντοτε η σύναψη µεταξύ 

τους των κατά το άρθρο 574 επ. ΑΚ συµβάσεων µισθώσεως προσοδοφόρου πράγµατος, 

τις οποίες κατά βάση έχει υπόψη της η Πολιτεία όταν λαµβάνει διοικητικά µέτρα ή 

όταν νοµοθετεί σχετικά µε το επάγγελµα αυτό, τόσο επί φορολογικής ύλης όσο και 

επί ασφαλιστικών θεµάτων ή θεµάτων δηµοσίας συγκοινωνίας. 

Ωστόσο ο ισχυρισµός αυτός των εργοδοτών καίτοι πραγµατικός και δικαιολογηµένος 

και ισχύει για ένα µεγάλο µέρος στο χώρο του συγκεκριµένου επαγγέλµατος, δεν 



 3

αποδεικνύει και απαγόρευση καταρτίσεως συµβάσεως εξαρτηµένης εργασίας, όταν τα 

µέρη, για δικούς τους ανεξέλεγκτους και αδιάφορους για την παρούσα διαδικασία 

λόγους, επιλέγουν αυτό το είδος κατά το άρθρο 648 επ. ΑΚ, συµβάσεως, όπως 

συµβαίνει κατά τους ισχυρισµούς των εργαζοµένων σε περιπτώσεις ιδιαίτερα 

δυσχερών συγκοινωνιακών συνθηκών (ορεινές περιοχές) ή σε περιπτώσεις αγόνων 

γραµµών ή σταθερών µηνιαίων µισθώσεων των µεταφορικών µέσων σε τρίτους 

(εταιρείες, ξενοδοχεία, δηµόσιες υπηρεσίας κ.λπ.). Αυτά έχει δεχθεί άλλωστε και η 

σχετική νοµολογία των διοικητικών δικαστηρίων (Βλ. ΣτΕ 2707/93). 

Εξ άλλου η ένταξη στη δύναµη της ΟΥΠΑΕ, που είναι δευτεροβάθµια συνδικαλιστική 

οργάνωση (οµοσπονδία) µισθωτών-οδηγών αυτοκινήτων γενικά, πρωτοβαθµίων 

σωµατείων εργαζοµένων οδηγών Ταξί, τα οποία είναι καταχωρηµένα επίσηµα στο 

µητρώο της δυνάµεώς της, όπως ισχυρίσθηκε η πλευρά των εργαζοµένων επί 

σχετικής προφορικής ενστάσεως της εργοδοτικής πλευράς, αποδεικνύει ότι υπάρχουν 

εργοδότες και εργαζόµενοι που προτιµούν και έχουν καταρτίσει και λειτουργούν 

τέτοιες συνεργασίες, εξαρτηµένης δηλαδή εργασίας. 

Κατά το παρελθόν επίσης και υπό το καθεστώς ισχύος του Ν. 3239/55, είχαν εκδοθεί 

∆ιαιτητικές αποφάσεις επί σχετικών αιτηµάτων των εργαζοµένων, παρά την αντίθεση 

της εργοδοτικής πλευράς που άλλοτε εγένετο αποδεκτή (Βλ. ∆Α 34/77, 123/81) και 

άλλοτε απορρίπτονταν (Βλ. ∆Α 27/1961 του Π∆∆∆ Αθηνών, την 6/83 του ∆∆∆∆ 

Αθηνών) για την ειδικότητα αυτή των εργαζοµένων που λειτούργησαν για πολλά 

χρόνια και ρύθµισαν τις εργασιακές σχέσεις των µερών.  

Για τους λόγους αυτούς κρίνεται και εν προκειµένω ότι είναι δικαιολογηµένη, δυνατή 

και νόµιµη η ικανοποίηση του αιτήµατος των εργαζοµένων για την έκδοση της 

αποφάσεως αυτής µε την οποία θα καθορισθούν σε νέα βάση οι όροι αµοιβής και 

εργασίας όσων οδηγών δηµοσίας χρήσεως επιβατικών αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και 

Αγοραία) που συνδέονται µε τον ιδιοκτήτη του δηµόσιου µεταφορικού µέσου  

(∆Χ αυτοκινήτου) µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, κυρίως επειδή κρίνεται ότι 

πρέπει να έχουν ρυθµισθεί συλλογικά οι όροι αµοιβής και εργασίας των µισθωτών 

αυτών και να εφαρµόζονται, εάν στην πράξη χρειασθεί, χωρίς να προσφεύγουν οι 

ενδιαφερόµενοι εν περιπτώσει διενέξεών τους σε όρους ξένους προς το επάγγελµά 

τους, όπως π.χ., σ΄ αυτούς της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ.  

Για τον καθορισµό όµως των όρων εργασίας των παραπάνω µισθωτών θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχοι όροι συναδέλφων τους οδηγών άλλων κατηγοριών 

µεταφορικών µέσων, σε συνδυασµό βεβαίως µε τις συνθήκες που αυτοί εργάζονται 

εντός ή εκτός πόλεων, µε τον τρόπο που παρέχουν την εργασία τους, την ευθύνη της 

χρήσεως των αυτοκινήτων που τους διατίθενται, την απόδοση της εργασίας τους 

κ.λπ. στοιχεία που εξειδικεύουν τον τρόπο παροχής της εξαρτηµένης αυτής εργασίας 
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στην συγκεκριµένη περίπτωση. 

Τέλος ως ηµεροµηνία ενάρξεως της αποφάσεως αυτής θα πρέπει να τεθεί η  

1 Ιανουαρίου 2004 αφού η αναδροµή της στο προηγούµενο οικονοµικό έτος 

προβλήµατα µάλλον (φορολογικά και ασφαλιστικά) θα δηµιουργήσει στα δύο µέρη 

ενώ δε θα εξυπηρετήσει την υπάρχουσα εργασιακή τους κατάσταση και δε θα 

εξασφαλίσει την απαραίτητη για το επάγγελµα αυτό εργασιακή ειρήνη.  

Ύστερα από τα παραπάνω  

Για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ 

αφενός της Οµοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΟΥΠΑΕ) 

και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων α) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών 

Αυτοκινητιστών Ελλάδος και β) Πανελλήνια Οµοσπονδία ΤΑΞΙ και Αγοραίων και που 

αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών δηµοσίας χρήσεως επιβατικών 

αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και Αγοραία) που απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 

σε ιδιοκτήτη δηµοσίας χρήσεως επιβατικού αυτοκινήτου όλης της χώρας, η απόφασή 

µου έχει ως εξής: 

Άρθρο 1 

Στις διατάξεις της αποφάσεως αυτής υπάγονται οι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 

εργαζόµενοι οδηγοί των δηµοσίας χρήσεως επιβατικών αυτοκινήτων µε ή χωρίς 

µετρητή όλης της χώρας (Ταξί ή αγοραία). 

Άρθρο 2 

Ο βασικός µηνιαίος µισθός των οδηγών του άρθρου 1 της παρούσης ορίζεται από  

1 Ιανουαρίου 2004 στα 600,00 ευρώ. 

Άρθρο 3 

Στους οδηγούς του άρθρου 1 της παρούσης χορηγούνται τα παρακάτω επιδόµατα 

που υπολογίζονται επί του βασικού τους µισθού.  

α)  Τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγµατικής εργασίας οδηγού 

αυτοκινήτων σε οποιοδήποτε εργοδότη, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε 

ιδιόκτητο αυτοκίνητο και µέχρι δέκα (10) τριετίες.  

Η προϋπηρεσία σε άλλους εργοδότες αποδεικνύεται µε βεβαίωση του ή των 

προηγουµένων εργοδοτών ή µε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.  

Σε περίπτωση που ο οδηγός έχει προϋπηρεσία οδηγού σε ιδιόκτητο ή συνεταιρικό 

αυτοκίνητο η προϋπηρεσία του αποδεικνύεται µε βεβαίωση του Τ.Σ.Α. 

Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται από την πρόσληψη του οδηγού εφόσον υποβληθούν 
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τα σχετικά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας µέσα σε ένα µήνα από την πρόσληψη. 

Εάν καθυστερήσει µε ευθύνη του εργαζοµένου η υποβολή των πιστοποιητικών 

αυτών, η υποχρέωση του εργοδότη για την καταβολή του επιδόµατος αυτού 

αρχίζει από την 1η του εποµένου της καταθέσεώς τους στον εργοδότη µηνός. 

β)  Γάµου, σε ποσοστό 10%.  

Το επίδοµα αυτό χορηγείται σε όλους τους εγγάµους οδηγούς καθώς και στους 

χήρους-ρες διαζευγµένους-νες και τους αγάµους γονείς σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 20 του Ν. 1849/89. 

γ)  Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους 

της ηλικίας τους εφόσον είναι άγαµα και δεν εργάζονται.  

Σε περίπτωση που τα τέκνα συνεχίζουν τις σπουδές τους σε οποιαδήποτε σχολή, 

το επίδοµα αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται µέχρι το τέλος των σπουδών τους 

και πάντως όχι µετά την συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. 

Εάν τα τέκνα είναι ανίκανα για εργασία λόγω σωµατικής ή πνευµατικής 

ασθένειας, το επίδοµα αυτό καταβάλλεται εφόρου ζωής. 

Τόσο για τα τέκνα που σπουδάζουν όσο και για τα ανίκανα για εργασία παιδιά, το 

επίδοµα αυτό καταβάλλεται µετά την υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών 

σπουδών ή της οικείας υγειονοµικής επιτροπής του ΙΚΑ. 

δ)  Ειδικών συνθηκών εργασίας σε ποσοστό10%. 

Άρθρο 4 

Οι ώρες της ηµερησίας εργασίας των οδηγών ορίζονται σε 6,30 και οι ηµέρες της 

εβδοµαδιαίας εργασίας σε έξι (6). Με την ατοµική σύµβαση εργασίας που θα 

καταρτίζεται υποχρεωτικά γραπτά και αντίγραφό της θα χορηγείται στον εργαζόµενο, 

τα µέρη (εργοδότης και εργαζόµενος) µπορούν να συµφωνούν σύστηµα πενθήµερης 

εβδοµαδιαίας εργασίας 7,45΄ ωρών ηµερησίως χωρίς µείωση αποδοχών. 

Άρθρο 5 

Σε περίπτωση παροχής πρόσθετης εργασίας από τον οδηγό µε εντολή του εργοδότη 

του πέρα των 6,30΄ ωρών την ηµέρα στην 6ήµερη εβδοµαδιαία εργασία ή των 

7,45΄ωρών στην 5νθήµερη εβδοµαδιαία εργασία, θα καταβάλλονται τα αντίστοιχα 

ωροµίσθια του οδηγού προσαυξηµένα κατά 50% και πάντως όχι για εργασία πέρα 

των 2,00΄ωρών την ηµέρα και µέχρι τη συµπλήρωση 120 ωρών πρόσθετης εργασίας 

ανά ηµερολογιακό έτος.  
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Άρθρο 6 

Οι οδηγοί του άρθρου 1 της παρούσης δικαιούνται εβδοµαδιαίας αναπαύσεως µία 

ηµέρα την εβδοµάδα που σε κάθε µήνα πρέπει οι δύο (2) εξ αυτών να συµπίπτουν µε 

Κυριακή και σε περίπτωση 5νθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας να είναι συνεχόµενες µε 

∆ευτέρα ή Σάββατο.  

Άρθρο 7 

Στους οδηγούς των παραπάνω αυτοκινήτων χορηγούνται κάθε χρόνο δύο κατάλληλες 

στολές εργασίας, (Κοστούµια) µία θερινή και µία χειµερινή καθώς και ένα ζευγάρι 

κατάλληλα για την οδήγηση υποδήµατα.  

Οι στολές εργασίας και τα υποδήµατα χορηγούνται στις αρχές κάθε περιόδου (θερινή 

και χειµερινή) και σε περίπτωση καθυστερήσεως προµηθείας τους ο οδηγός 

δικαιούται να τα προµηθευτεί µε δικά του χρήµατα και να υποβάλλει τις αποδείξεις 

αγοράς τις οποίες υποχρεούται ο εργοδότης να εξοφλήσει. 

Άρθρο 8 

Κατά τις περιόδους των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων στους οδηγούς των 

παραπάνω αυτοκινήτων καταβάλλονται τα επιδόµατα που ορίζονται στην αριθµ. 

19040/81 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους λοιπούς µισθωτούς. Το δικαίωµα για 

την αύξηση της τιµής του µετρητή για την πτώση της σηµαίας κατά τη διάρκεια των 

εορτών σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην αντίστοιχη Απόφαση του Υπουργού 

Μεταφορών περιέρχονται στον ιδιοκτήτη-εργοδότη. 

Άρθρο 9 

Οι οδηγοί των παραπάνω αυτοκινήτων δικαιούνται κάθε χρόνο κανονική άδεια 

αναπαύσεως σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της κειµένης περί αυτής 

νοµοθεσίας. 

Άρθρο 10 

α)  Οδηγοί που εργάζονται µετά την 22,00΄ ώρα και µέχρι την 06,00΄ώρα της 

εποµένης ηµέρας δικαιούνται τα ωροµίσθιά τους προσαυξηµένα κατά 25%.  

β)  Οδηγοί που εργάζονται κατά τις Κυριακές και κατά τις επίσηµες αργίες του έτους 

καθώς και κατά τις  

ι)  καθαρά ∆ευτέρα, 

ιι)  1η του έτους,  

ιιι)  εορτή των Θεοφανείων  
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και κατά την ηµέρα της καθιερωµένης επίσηµης τοπικής εορτής κάθε πόλης, 

δικαιούνται τα αντίστοιχα ωροµίσθια της Κυριακής ή των παραπάνω εορτών 

(επισήµων, συµφωνηµένων και τοπικών) µε προσαύξηση 75%. 

Άρθρο 11  

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή και για τους µισθωτούς που αφορά η απόφαση αυτή 

όλες οι θεσµικές διατάξεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. όπως ισχύουν κάθε φορά.  

Άρθρο 12 

Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές σήµερα ανώτερες από αυτές που ορίζονται 

παραπάνω ή τυχόν ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι για τους εργαζοµένους δε 

µειώνονται και εξακολουθούν να ισχύουν.  

Άρθρο 13 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2004.  

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης: 

Αθήνα, 5 Απριλίου 2004 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 


