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Αθήνα, 10 Νοεµβρίου 2010
Αρ. Πρωτ.: 2003
Προς:
1. Οµοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), Μενάνδρου 51,
(2ος όροφος) 104 37 Αθήνα
2. Γενική

Συνοµοσπονδία

Επαγγελµατιών

Αυτοκινητιστών

Ελλάδας,

Πειραιώς 4, 104 31 Αθήνα
3. Πανελλαδική Οµοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών
(Π.Ο.Α.Υ.Σ.), Πειραιώς 4, 104 31 Αθήνα
4. Πανελλαδική Οµοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.), Πειραιώς 4,
104 31 Αθήνα
5. Ροδιακό Οργανισµό ∆ηµοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟ∆Α), Αγίου Ιωάννου 54,
85100 Ρόδος

Κοινοποίηση:
Πανελλήνια

Οµοσπονδία

Υπαλληλικού

Προσωπικού

Αυτοκινήτων,

ος

∆εληγιώργη 26 (2 όροφος), 104 37 Αθήνα
∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
50/2010

««Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης –
διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του
Ροδιακού Οργανισµού ∆ηµοτικών Αυτοκινήτων»
∆ιαιτητής: Αναστάσιος Πετρόπουλος

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας : 26/16.11.2010)
1. Με την υπ’ αριθµ. Πρωτ: 055 ∆/15-10-2010 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.∆., η
δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση µε την επωνυµία «Οµοσπονδία Συνδικάτων
Μεταφορών Ελλάδος (Ο.Σ.Μ.Ε.)», νόµιµα εκπροσωπούµενη, ζήτησε την παροχή
υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή κατά τη διαδικασία µεσολάβησης δεν επιτεύχθηκε
κατάρτιση συλλογικής σύµβασης εργασίας «για τους όρους αµοιβής και εργασίας του

προσωπικού κίνησης – διοίκησης - και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη
χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισµού ∆ηµοτικών Αυτοκινήτων)».
2. Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010 ο Αναστάσιος Πετρόπουλος, µετά από πρώτη
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κλήρωση, αναδείχθηκα ∆ιαιτητής, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν.
1876/1990 και τους Κανονισµούς του Ο.ΜΕ.∆.
3. Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010 ανέλαβα τα καθήκοντά µου και κατόπιν
συνεννοήσεως µε τα µέρη κάλεσα, µε την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 1941/26-10-2010
έγγραφη πρόσκλησή µου, σε κοινή συνάντηση την Τρίτη 2 Νοεµβρίου 2010, ώρα
11.00, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. στην Αθήνα. Κατά την συνάντηση αυτή, τα µέρη
παραστάθηκαν νόµιµα µε τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους.
4. Το αντικείµενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε στα θέµατα που αποτελούν
περιεχόµενο της υπ’ αρ. πρωτ. 2/4-1-2010 αίτησης µεσολάβησης που υπέβαλε η
εργατική πλευρά στον ΟΜΕ∆, καθώς και στο περιεχόµενο της υπ’ αρ. πρωτ. 1806/110-2010 Πρότασης Μεσολάβησης, που η εργοδοτική πλευρά απέρριψε. Την πρόταση
Μεσολάβησης έχει αποδεχθεί η εργατική πλευρά. Η πρόταση περιορίζεται στα πλαίσια
που έχει θέσει η ΕΓΣΣΕ, σύµφωνα µε την οποία, ρητά εντάσσονται στις τακτικές
αποδοχές τα δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και το επίδοµα αδείας.
Κατά την ως άνω συνάντηση, την Τρίτη 2 Νοεµβρίου 2010, η εργατική πλευρά
δήλωσε ότι δεν αποδέχεται τον χαρακτηρισµό των δώρων εορτών και επιδόµατος
αδείας ως τακτικών αποδοχών και έτσι κατέστη αδύνατη η επίτευξη συµφωνίας.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΑΦΟΥ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΤΑ ΜΕΡΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΚ∆Ι∆Ω ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Άρθρο 1
‘Εκταση ισχύος
Στους όρους της παρούσας υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες
κίνησης, διοίκησης-διαχείρισης, καθώς και το βοηθητικό προσωπικό όλων των
ειδικοτήτων, όπως οι ειδικότητες αυτές περιγράφονταν στο Π.∆. 229/94 άρθρα 2 και
3,

περιλαµβανοµένων

απασχολείται

στα

των

Αστικά

φορτοεκφορτωτών
και

τα

και

Υπεραστικά

των
ΚΤΕΛ

καθαριστριών,
όλης

της

που

χώρας,

περιλαµβανοµένου και του προσωπικού του Ροδιακού Οργανισµού ∆ηµοτικών
Αυτοκινήτων (ΡΟ∆Α).
Άρθρο 2
Βασικοί µισθοί και ηµεροµίσθια
1.

Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων στα αστικά και
υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της Χώρας, καθώς και των εργαζοµένων στο Ροδιακό
Οργανισµό ∆ηµοτικών Αυτοκινήτων, όπως είχαν διαµορφωθεί µε βάση την ∆Α
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8/2009 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 4/25.5.2009)
την 31.12.2009 διατηρούνται αµετάβλητοι.
2.

Κατόπιν αυτών οι νόµιµες τακτικές αποδοχές των εργαζοµένων, που υπάγονται
στην παρούσα αποτυπώνονται στο Παράρτηµα «Πίνακες Αποδοχών

εργαζοµένων στα Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας και στον
Ροδιακό Οργανισµό ∆ηµοτικών Αυτοκινητων ΡΟ∆Α έτους 2010», που
προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.
Άρθρο 3
Επιδόµατα
Από 1.1.2010 τα κατωτέρω επιδόµατα όπως αυτά είχαν ορισθεί µε την ∆Α 8/2009
διατηρούνται και έχουν ως εξής:

1. Οδηγών λεωφορείων χωρίς εισπράκτορα
Το επίδοµα των οδηγών λεωφορείου χωρίς εισπράκτορα είναι
5,90 ευρώ ανά ηµέρα οδηγήσεως λεωφορείου χωρίς εισπράκτορα

2. Οδηγών αρθρωτών & διώροφων αυτοκινήτων.
α) Στους οδηγούς των αρθρωτών και διώροφων αυτοκινήτων καταβάλλεται επίδοµα
ποσού 9,50 ευρώ κατά µήνα.
β) Στους οδηγούς αρθρωτών λεωφορείων που απασχολούνται αµιγώς σε αυτά
χορηγείται επίδοµα 21,20 ευρώ κατά µήνα.

3. ∆ιαχειριστικών λαθών εισπρακτόρων.
Στους εισπράκτορες χορηγείται επίδοµα διαχειριστικών λαθών ποσού 29,50 ευρώ
κατά µήνα.

4. ∆ιαχειριστικών λαθών - Το µηνιαίο επίδοµα διαχειριστικών λαθών του άρθρου 3
της ∆Α 10/2005, το οποίο χορηγείται στους Ταµίες, τους βοηθούς τους και στους
υπαλλήλους που απασχολούνται µε τη διαχείριση χρηµάτων, διατηρείται µε την από
1.5.2009 ισχύουσα προσαυξηση του σταθερού ποσού των 3,00 €, όπως αυτό
αναγράφεται στους πίνακες αποδοχών ανά ειδικότητα.

5. Χειρισµού Η/Υ. Το µηνιαίο επίδοµα Χειρισµού Η/Υ του άρθρου 3 της ∆Α 10/2005
∆Α, το οποίο χορηγείται στους µισθωτούς της κατηγορίας ∆ιοίκησης- ∆ιαχείρισης που
απασχολούνται αποκλειστικά µε τον χειρισµό κλπ.

ηλεκτρονικών υπολογιστών,

διατηρείται µε την από 1.5.2009 ισχύουσα προσαύξηση των 3,50 €, όπως αυτό
αναγράφεται στους πίνακες αποδοχών ανά ειδικότητα.
Άρθρο 4
Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.
Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές
και καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ’ όλη τη
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χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών Πάσχα από την
1η Ιανουαρίου µέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόµατος των
εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου (31/12) κάθε
χρόνου.
Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο.
Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους αµειβόµενους µε
µισθό και σε 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων είναι οι αναφερόµενοι
στο προσάρτηµα της από 15/7/2010 ΕΓΣΣΕ ετών 2010,2011 και 2012 (Πράξη
Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφ. 14/16-7-2010).
Γενικές

ή

ειδικές

διατάξεις

νόµων,

διαταγµάτων,

υπουργικών

αποφάσεων,

συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας και
λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισµού,
καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται
σε ισχύ.
Άρθρο 5
Επίδοµα άδειας
Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε
χρήµα, δικαιούται να λάβει και το επίδοµα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές
αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές
άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες µε αυτές.
Το επίδοµα άδειας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων τακτικών
συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισµό ότι, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
αποδοχές 15 ηµερών γι αυτούς, που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό και 13 ηµερών γι
αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα εργασίας ή µε ποσοστά ή και
µε άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδοµα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή
τµήµατος αυτής µαζί µε τις αποδοχές αδείας.
Γενικές

ή

ειδικές

διατάξεις

νόµων,

διαταγµάτων,

υπουργικών

αποφάσεων,

συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας και
λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισµού,
καταβολής και γενικά παροχής του επιδόµατος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται
σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της από 26-1-1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για τη χορήγηση του επιδόµατος άδειας σε
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περίπτωση

πρόωρης

λύσης

της

σχέσης

εργασίας

εξακολουθεί

να

ισχύει,

διαγραφοµένων των λέξεων «πριν ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη

δωδεκάµηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της µεταγενέστερης τροποποίησης των
προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας
Άρθρο 6
Λοιπές ρυθµίσεις
1. Χορήγηση χειµερινής στολής ετησίως.
Στο προσωπικό κίνησης συµπεριλαµβανοµένων και των εκδοτών εισιτηρίων καθώς
και των οδηγών λεωφορείων χορηγείται η χειµερινή στολή του άρθρου 12 του Π∆
246/2006 ανά έτος.
2. Συνδικαλιστικές άδειες.
Η διάταξη του άρθρου 4 της ∆Α 9/1997, όπως τροποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µε το άρθρο 7 της ∆Α 7/2006 και το άρθρο 3 παρ. 3 της από 24.6.2008 ΣΣΕ
(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 50/1.7.2008)
αντικαθίστανται και συµπληρώνεται µε την παρούσα, έχει δε κωδικοποιηµένη ως
εξής:
«........................................................................................................................
Συνδικαλιστικές άδειες
Οι συνδικαλιστικές άδειες µε πλήρεις αποδοχές επιβαρύνουν τα γενικά έξοδα του
ΚΤΕΛ στο οποίο απασχολείται ο δικαιούχος εργαζόµενος ως εξής:
1. Στα µέλη της διοίκησης της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης

των εργαζοµένων (ΟΣΜΕ) χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες µε πλήρεις
αποδοχές ως εξής:
α. Στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα, σύµφωνα µε το άρθρο 6, παραγρ.
3 περ. δ’ του Ν 2224/94.
β. Στον Α΄και Β΄Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα Οικονοµικού και Γραµµατέα Τύπου,
εννέα (9) ηµέρες µηνιαίως, και στο Γραµµατέα Οργανωτικού δώδεκα (12)
ηµέρες µηνιαίως. Στα υπόλοιπα µέλη της διοίκησης, (5) ηµέρες µηνιαίως.
2. Οι συνδικαλιστικές άδειες των µελών των διοικήσεων των πρωτοβάθµιων

σωµατείων που ανήκουν στη δύναµη της ΟΣΜΕ διέπονται από τις διατάξεις
του Ν. 1264/82.
3. Οι ρυθµίσεις των περιπτώσεων α. και β. της παραγράφου 1, του

παρόντος εφαρµόζονται και για τα µέλη της διοίκησης της ΠΟΥΠΑ µε
την αναλογία (1/3) που προβλέπεται από το άρθρο 17 παρ 3 του Ν.
1264/1982.
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4. Ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για το ίδιο θέµα που ισχύουν δεν θίγονται ούτε

µεταβάλλονται............................................................................................
..............................»
‘Αρθρο 7
Ισχύς θεσµικών όρων των ΕΓΣΣΕ
Όλες οι θεσµικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως συµπληρώθηκαν και µε την
από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

14/16.7.2010), ισχύουν και εφαρµόζονται στους εργαζόµενους, που υπάγονται στην
παρούσα, εφόσον είναι ευνοϊκότεροι από τους αντίστοιχους όρους των συλλογικών
ρυθµίσεων (ΣΣΕ και ∆Α) για τους εργαζόµενους στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ
όλης της χώρας.
Άρθρο 8
Τελική ρύθµιση
1. Όροι συλλογικών συµβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων για τους όρους
αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της
Χώρας, καθώς και των εργαζοµένων στο Ροδιακό Οργανισµό ∆ηµοτικών
Αυτοκινήτων, που δεν τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα διατηρούνται σε
ισχύ.
2. Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές, που προκύπτουν σε
εφαρµογή της παρούσας καθώς και ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που
ρυθµίζονται µε ατοµική σύµβαση εργασίας, νόµους, Προεδρικά ∆ιατάγµατα,
Υπουργικές Αποφάσεις δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2010 είναι αόριστης διάρκειας
και η εφαρµογή των οικονοµικών όρων ανα ειδικότητα – µισθολογικής κατηγορίας
αναφέρονται στο Παράρτηµα, που προσαρτάται στην παρούσα.

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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