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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

9/2005 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των  

Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων,  

που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 1/04-05-2005) 

1.  Με την υπ’ αρ. πρωτ. 010∆/24-3-05 αίτησή της, η Οµοσπονδία Υπαλληλικού 

Προσωπικού Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΟΥΠΑΕ), νόµιµα εκπροσωπούµενη, ζήτησε 

την παροχή υπηρεσιών ∆ιαιτησίας, επειδή αποδέχθηκε την υπ’ αριθ. πρωτ. 

589/11-3-2005 Πρόταση Μεσολάβησης, η οποία απορρίφθηκε από τις ενεχόµενες 

στην παρούσα συλλογική διαφορά εργοδοτικές οργανώσεις, ώστε να υπάρξει και 

για το έτος 2005 εθνική οµοιοεπαγγελµατική συλλογική ρύθµιση εργασίας για 

τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών 

κ.λπ. αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων για τη µεταφορά των 

µαθητών και νηπίων, των αυτοκινήτων για τη µεταφορά προσωπικού 

επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων και εργασιών γενικά, καθώς και των οδηγών-

πωλητών όλης της χώρας.  

2.  Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και από τον 

Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών-∆ιαιτητών, στις 4-4-2005 η Βασιλική 

Γεωργακοπούλου επιλέχθηκα µε κοινή επιλογή από τα παριστάµενα στη 

διαδικασία ανάδειξης και εξουσιοδοτηµένα προς τούτο µέρη ∆ιαιτητής, 

προκειµένου να επιλύσω την ανωτέρω συλλογική διαφορά εργασίας.  

3.  Στις 8-4-2004 ανέλαβα τα καθήκοντά µου. Προκειµένου να εξετάσω τις 

εκατέρωθεν απόψεις και να καταλήξω στην Απόφασή µου, κάλεσα εγγράφως τα 

ενεχόµενα µέρη σε κοινή συνάντηση ∆ιαιτησίας, στις 14-4-2005. Λόγω της µη 

προσέλευσης µέρους της εργοδοτικής πλευράς, κρίθηκε σκόπιµη και νέα 

συνάντηση, µε ανάλογη παράταση της νόµιµης προθεσµίας της ∆ιαιτησίας, που 

συµφωνήθηκε και χορηγήθηκε από τα µέρη. Η νέα συνάντηση ορίστηκε για τις 

20-4-2005.  

4.  Στις 20-4-2004 πραγµατοποιήθηκε η κοινή συνάντηση, στην οποία προσήλθαν ο 

νοµίµως εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς (ΟΥΠΑΕ), καθώς 

και εκπρόσωποι των παρεµβαινουσών υπέρ αυτής οργανώσεων ΠΟΥΠΑ και 

ΠΟΣΕΜ, από δε την εργοδοτική πλευρά, καίτοι όλες οι ενεχόµενες οργανώσεις 

προσκλήθηκαν νοµίµως και εγγράφως, παρέστησαν µε εξουσιοδοτηµένους 

εκπρόσωπους τους το Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών (ΣΧΕΜ), 
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ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) και η Γενική Συνοµοσπονδία 

Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΓΣΕΑΕ).  

Εκπρόσωποι των λοιπών οργανώσεων της εργοδοτικής πλευράς δεν προσήλθαν, 

παρ’ ότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εγγράφως, 

5.  Οι παρόντες στην κοινή συνάντηση της 20-4-2005 εκπρόσωποι των µερών, 

εξέθεσαν διεξοδικά τις απόψεις και τα επιχειρήµατά τους για την υπό κρίση 

συλλογική διαφορά, ενέκριναν δε παράταση της προθεσµίας έκδοσης της 

∆ιαιτητικής Απόφασης, προκειµένου αφ’ ενός να σταθµίσω κατάλληλα τα 

δεδοµένα και να διαµορφώσω την Απόφασή µου, σύµφωνα µε το Νόµο,  

αφ’ ετέρου για να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των µισθολογικών πινάκων έτους 

2005, που θα αποτελέσουν προσάρτηµα της παρούσας Απόφασης. 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΦΟΥ:  

-  ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΑ την αποτυχία των απευθείας διαπραγµατεύσεων και της 

Μεσολάβησης για την κατάρτιση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 1876/90,  

-  ΜΕΛΕΤΗΣΑ όλα τα πορίσµατα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και 

πρακτικά που συγκεντρώθηκαν-και περιέχονται στους οικείους φακέλους- 

κατά το στάδιο της Μεσολάβησης και της ∆ιαιτησίας και 

-  ΕΛΑΒΑ ΥΠ’ ΟΨΙΝ τα ακόλουθα: 

α.  Την υπ΄ αριθ. 2/3-1-2005 αίτηση της Ο.Υ.Π.Α.Ε προς τον Ο.ΜΕ.∆., για παροχή 

υπηρεσιών Μεσολάβησης, στην οποία αίτηση διατυπώνονται και τα αιτήµατα 

αυτής για το περιεχόµενο της νέας συλλογικής σύµβασης εργασίας έτους 2005. 

β.  Την υπ΄ αριθ. 20/2004 ∆.Α., εµού της ιδίας, καθώς και τις λοιπές προηγούµενες 

συλλογικές ρυθµίσεις, που ρυθµίζουν τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

οδηγών φορτηγών κ.λπ. πάσης φύσεως αυτοκινήτων όλης της χώρας. Επίσης, 

τους αντιστοιχούντες στις ρυθµίσεις αυτές πίνακες αποδοχών των υπαγοµένων 

στην παρούσα µισθωτών.  

γ.  Την από 3-12-2004 καταγγελία της 20/2004 ∆.Α. από την εργατική πλευρά και τα 

συνηµµένα σε αυτήν αιτήµατα και διεκδικήσεις αυτής, µε τη µορφή σχεδίου ΣΣΕ. 

δ.  Την µε αριθ. πρωτ. 589/17-3-2005 Πρόταση Μεσολάβησης του Μεσολαβητή  

κ. Χρήστου Καρατζά «Για την υπογραφή ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και 

εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. πάσης φύσεως αυτοκινήτων όλης της 

χώρας» και το σκεπτικό της.  

ε.  Τις θέσεις των µερών, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συνάντηση της 20-4-2005 
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και καταγράφηκαν περιληπτικά στο οικείο Πρακτικό ∆ιαιτησίας.  

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην εργοδοτική πλευρά, 

i)  Ο κ. Παπαϊωάννου, εκπροσωπώντας τον ΣΕΒ, δήλωσε ότι:  

- προτείνει τις αυξήσεις της ΕΓΣΣΕ και απορρίπτει τις προτεινόµενες από το 

Μεσολαβητή αυξήσεις στα επιδόµατα σε ευρώ, διότι δίνονται υψηλές 

αυξήσεις, αναδιατυπώνονται σηµαντικά επιδόµατα και χορηγούνται νέα, 

αυξάνοντας υπέρµετρα το κόστος και χωρίς ειδική αιτιολογία.  

-  δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή αυτή η Πρόταση από το ΣΕΒ.  

ii)  Ο κ. Κολιούσης, εκπρόσωπος του Συνδικάτου Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών 

(ΣΧΕΜ), δήλωσε ότι: 

-  δεν αποδέχεται τις αυξήσεις επιδοµάτων που προτείνει ο Μεσολαβητής και 

θέτει υπό αίρεση το θέµα των γενικών αυξήσεων.  

-  τίθεται θέµα βιωσιµότητας του κλάδου και δεν µπορεί να αντέξει τις αυξήσεις 

της Πρότασης.  

-  προτείνει τις αυξήσεις της ΕΓΣΣΕ και απορρίπτει όλες τις λοιπές προτάσεις 

του Μεσολαβητή για αναπροσαρµογή ή θέσπιση επιδοµάτων. Επισήµανε τα 

σοβαρά προβλήµατα της αγοράς και τις κατασχέσεις που γίνονται διότι οι 

εταιρείες δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, χάνοντας 

επιπλέον και την άδεια.  

-  η αλλαγή της πολυετίας στον ίδιο εργοδότη δεν υπήρχε στα αρχικά αιτήµατα 

της εργατικής πλευράς.  

iii)  Ο κ. Πολιτάκος, εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Αυτοκινητιστών 

Ελλάδος (ΓΣΕΑΕ), δήλωσε ότι συµφωνεί µε τις θέσεις των λοιπών εργοδοτικών 

φορέων και επισηµαίνει ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών την 

Παρασκευή δηµιουργεί προβλήµατα στη λειτουργία των εταιρειών µεταφοράς. 

Λοιποί εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς δεν παρέστησαν, παρ’ ότι 

προσκλήθηκαν νοµίµως και εγγράφως. 

Σε απάντηση στα ανωτέρω, ο εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς (ΟΥΠΑΕ)  

κ. ∆ηµητρόπουλος υποστήριξε ότι: 

-  νόµιµα η ΟΥΠΑΕ προσέφυγε στη ∆ιαιτησία, αφού απεδέχθη την Πρόταση του 

Μεσολαβητή ως ύστατη συµβιβαστική λύση, προκειµένου να υπογραφεί ΣΣΕ, 

την οποία δεν απεδέχθησαν οι εργοδοτικές οργανώσεις.  

-  ως προς τη γενική αύξηση, αποδέχεται την Πρόταση, βελτιωµένη όµως κατά 

ένα ποσοστό, λόγω της επίπτωσης των µέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση και 
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λόγω των δυσοίωνων προβλέψεων της Ε.Ε. για την εξέλιξη του πληθωρισµού 

το έτος 2005. 

-  ως προς τα επιµέρους θέµατα της υπό συζήτηση ρύθµισης: 

  Για το επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, είχε ζητηθεί 

από τους εργαζόµενους αύξηση των τριετιών (του επιδόµατος πολυετίας) 

και αντί να γίνει αυτό, ο Μεσολαβητής προχώρησε σε διορθώσεις των 

κλιµακώσεων στο επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας. Το θέµα αυτό επαφίεται 

στην κρίση της ∆ιαιτητού.  

  Για το πεδίο ισχύος της Απόφασης, ζήτησε να είναι όµοιο µε αυτό της 

προηγούµενης ρύθµισης (20/2004 ∆Α) 

  Για το επίδοµα ζεύξης-απόζευξης διευκρίνισε ότι διεκδικούσαν 25 ευρώ 

γιατί αυτό ήταν ιδιαίτερα χαµηλό και υπήρχε άτυπη συµφωνία µε την 

άλλη πλευρά να δίνονται σε αυτά (τα χαµηλά επιδόµατα) υψηλότερες 

αυξήσεις, µάλιστα στο Πρακτικό Μεσολάβησης ο εκπρόσωπος του ΣΧΕΜ 

είχε δεχθεί το ποσό των 15 ευρώ. Η ΟΥΠΑΕ εµµένει στη διεκδίκηση των 

25 ευρώ. 

  Για το επίδοµα φόρτωσης-εκφόρτωσης αυτοκινούµενων οχηµάτων 

δήλωσε ότι µε τις εταιρείες µεταφοράς αυτοκινούµενων οχηµάτων όπως 

η Hellenic Logistics, Πανταζάκος, Ελευθεράκος κ.λπ. είχε συζητηθεί το 

θέµα µε τον ΣΕΟΦΑΕ (πρωτοβάθµιο σωµατείο-µέλος της ΟΥΠΑΕ), η 

αύξηση για τους οδηγούς που κάνουν αυτή την επίπονη εργασία, οι 

οποίοι πριν την αλλαγή του µισθολογίου έπαιρναν περισσότερα. Είχε 

συµφωνηθεί να παίρνουν 80 ευρώ, αλλά δεν προσκοµίστηκαν 

εξουσιοδοτήσεις (των εν λόγω εταιρειών), λόγω παρέµβασης του ΣΧΕΜ. 

Τελικώς, δέχονται το ποσόν των 50 ευρώ. 

  Για το εργοταξιακό επίδοµα, κατέθεσε την ΣΣΕ Τεχνικών Εταιρειών και 

υποστήριξε ότι η περίπτωση αυτή δεν καλύπτεται από το επίδοµα 

επικίνδυνης εργασίας των ρυθµίσεων για τα φορτηγά, διότι το επίδοµα 

εργοταξίου δεν αφορά στη µεταφορά, αλλά στην εργασία µέσα στο ίδιο 

το εργοτάξιο, που δεν αναφέρεται ούτε καλύπτεται από το επίδοµα 

επικίνδυνης εργασίας.  

  Για την αµοιβή πρόσθετης εργασίας των οδηγών-πωλητών κατέθεσε την 

αντίστοιχη ρύθµιση (ΣΣΕ) που υπογράφει ο ΣΒΒΕ-µέλος του ΣΕΒ σε 

τοπικό επίπεδο, θεωρεί το αίτηµα δίκαιο και εύλογο, γιατί υπάρχουν 

µεγάλες αδικίες ως προς τις αποδοχές τους και γιατί πρόκειται για σαφώς 

ορισµένη εργασία, επιπλέον των χρηµατικών συναλλαγών για τις οποίες 
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δίνεται το διαχειριστικό επίδοµα. 

-  κατά τα λοιπά, αποδέχεται τις ρυθµίσεις που πρότεινε ο Μεσολαβητής, ως 

ελάχιστη βάση. Ζητεί δε οι αυξήσεις να είναι από την 1.1.2005  

Οι παριστάµενοι από τις παρεµβαίνουσες εργατικές οργανώσεις ΠΟΥΠΑ και 

ΠΟΣΕΜ εκπρόσωποι, κ.κ. ΤΥΡΑΚΗΣ και ∆ΑΒΙΟΣ, δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τις 

διεκδικήσεις και τις θέσεις της ΟΥΠΑΕ.  

στ.  Την τελική εξέλιξη του πληθωρισµού σε µέσα επίπεδα για το έτος 2004, (2,9%) 

καθώς και τις πλέον πρόσφατες διαθέσιµες εκτιµήσεις για την εξέλιξή του κατά το 

έτος 2005. Οι εκτιµήσεις αυτές αναφέρουν πληθωρισµό πάνω από 3,3%, σε µέσα 

επίπεδα έτους, σύµφωνα µε εκτίµηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτές οι 

εκτιµήσεις επιβαρύνονται περαιτέρω από τις αναµενόµενες πληθωριστικές 

επιπτώσεις των συνεχών αυξήσεων στις τιµές του πετρελαίου και από τα έκτακτα 

µέτρα στο επίπεδο των εµµέσων φόρων, ιδίως των συντελεστών ΦΠΑ, που έλαβε 

η Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση δηµοσιονοµικών προβληµάτων.  

Αναφορικά µε το αίτηµα της εργατικής πλευράς για ανάλογη βελτίωση των 

αυξήσεων της πρότασης Μεσολαβητή, έκρινα σκόπιµο να µην αποτιµήσω πλήρως 

και εκ των προτέρων τις παραπάνω επιπτώσεις στον πληθωρισµό και να µην 

τροποποιήσω αναλόγως την Πρόταση Μεσολαβητή, η οποία προφανώς δεν 

µπορούσε να τις λάβει υπ’ όψιν, αφού τα έκτακτα µέτρα της Κυβέρνησης 

ελήφθησαν την 1-4-2005 και η Πρόταση Μεσολάβησης κατατέθηκε στις  

17-3-2005. Ειδικά για φέτος δεν µπορούµε να γνωρίζουµε µε ασφάλεια τις 

επιπτώσεις αυτών των µέτρων στην πορεία και την τελική εξέλιξη του 

πληθωρισµού για το έτος 2005, σε µέσα επίπεδα.  

Είναι όµως εύλογο τα µέρη να συνεκτιµήσουν τις εξελίξεις αυτές εκ των υστέρων, 

κατά τη διαπραγµάτευση της επόµενης ΣΣΕ, οπότε θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα 

των επιπτώσεών τους και στις επιχειρήσεις και στην τελική πορεία του ∆ΤΚ έτους 

2005 σε µέσα επίπεδα. Άλλωστε είναι πιθανόν να υπάρξουν πρόσθετες 

διορθωτικές ρυθµίσεις για το θέµα αυτό, στο επίπεδο της νέας ΕΓΣΣΕ.  

ζ.  Τις αυξήσεις και τις γενικότερες ρυθµίσεις της ΕΓΣΣΕ για τα έτη 2004-2005, οι 

οποίες αφορούν, βεβαίως, στα ελάχιστα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων 

σε όλη τη χώρα. Βάσει της ΕΓΣΣΕ 2004-2005, προβλέπονται για το έτος 2005 

αύξηση 2,2% από την 1.1.2005 και επιπλέον αύξηση 3,3% από την 1.9.2005.  

Οι παραπάνω αυξήσεις εκφράζουν τη γενικότερη συναντίληψη των κοινωνικών 

συνοµιλητών του ιδιωτικού τοµέα για τα πλαίσια εξέλιξης των αποδοχών των 

µισθωτών στο σύνολο της χώρας και για τον τρόπο διανοµής του παραγωγικού 

πλεονάσµατος. Ειδικότερα, οι αυξήσεις αυτές θεωρείται ότι καλύπτουν τον 
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προβλεπόµενο πληθωρισµό έτους 2005 + (ως πραγµατική αύξηση) µια 

βελτιωµένη συµµετοχή των εργαζοµένων στη σηµαντική αύξηση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ έτους 2004, ώστε να διασφαλίζεται η πορεία «πραγµατικής 

σύγκλισης» µε τις χώρες Ε.Ε.-15. 

η.  Ότι η Πολιτεία, µε τον πρόσφατο φορολογικό νόµο, θέσπισε φορολογικά κίνητρα 

και ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις, που έχουν ως αποτέλεσµα τη σταδιακή 

µείωση, έως και 30% στην τριετία, αρχής γενοµένης από το τρέχον έτος, των 

φορολογικών τους υποχρεώσεων επί του συνόλου των κερδών. Αντίθετα  

για τους µισθωτούς, ιδίως για όσους θα δηλώσουν ετήσιο εισόδηµα άνω των 

11.000 ευρώ, ήδη από την 1-1-2005, ο φόρος που θα παρακρατείται από τις 

αποδοχές θα είναι µεγαλύτερος, λόγω της νέας µη τιµαριθµοποιηµένης 

φορολογικής κλίµακας, αλλά και της µείωσης από 2,5% σε 1,5% της έκπτωσης 

φόρου λόγω παρακράτησης.  

θ.  Ότι µε την 20/2004 ∆Α θεσπίστηκε νέο, απλοποιηµένο µισθολόγιο για τους 

υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς. Προκειµένου να αποφευχθούν ακραίες 

περιπτώσεις υπερβολικών αυξήσεων, είχε ορισθεί, µε το άρθρο 4 αυτής, 

µεταβατική αφαίρεση αποδοχών, στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν κατέβαλε 

επίδοµα ειδικών συνθηκών ή κατέβαλε τέτοιο επίδοµα στο ποσό των 32 ευρώ.  

Το κόστος των λοιπών ρυθµίσεων, που κρίθηκε αναγκαίο να συµπεριληφθούν 

στην Πρόταση Μεσολαβητή, δεν αφήνει περιθώρια να συµπεριληφθεί εφέτος 

κατάργηση της εν λόγω µεταβατικής διάταξης, παράλληλα µε την κατάργηση του 

επίσης µεταβατικού όρου Β1 του άρθρου 5 (επίδοµα εξοµάλυνσης µισθολογικών 

διαφορών), στην Πρόταση Μεσολαβητή, ούτε και στην παρούσα Απόφαση. 

Ωστόσο, δεν είναι σκόπιµο τέτοιες µεταβατικές διατάξεις να διατηρούνται επί 

µακρόν και να παγιώνονται. Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να αντιµετωπιστεί 

η εν λόγω εκκρεµότητα στην επόµενη διαπραγµάτευση των µερών, ώστε να 

εφαρµοστεί πλήρως και οµαλά το νέο µισθολόγιο που θεσπίστηκε µε την 20/2004 

∆Α.  

ι.  Ότι, µετά την αλλαγή του µισθολογίου των υπαγοµένων στην παρούσα, αρκετά 

επιδόµατά τους έχουν εκφραστεί σε σταθερά ποσά σε ευρώ, αντί να 

υπολογίζονται σε ποσοστά επί των βασικών τους µισθών, όπως συνέβαινε στο 

παρελθόν. Το νέο απλοποιηµένο µισθολόγιο της 20/2004 ∆Α µετέτρεψε αρκετά 

ποσοστιαία επιδόµατα σε επιδόµατα σταθερά σε ευρώ, όχι βεβαίως µε σκοπό 

αυτά να «παγώσουν», αλλά για να µην αυξηθούν υπερβολικά λόγω αλλαγής του 

µισθολογίου, κάτι που αναπόφευκτα θα συνέβαινε, εάν αυτά είχαν διατηρηθεί ως 

ποσοστιαία, υπολογιζόµενα επί των αυξηµένων νέων βασικών µισθών.  

Είναι εποµένως εύλογο να αναπροσαρµοσθούν ορισµένα από αυτά, ακόµα και σε 
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ποσοστά υψηλότερα της γενικής αύξησης των βασικών µισθών, ανάλογα µε το 

αρχικό ποσό τους, αλλά και µε τη φύση του κάθε επιδόµατος, ώστε να 

ανταποκρίνονται στοιχειωδώς στον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν.  

ια.  Ότι οι αυξήσεις των βασικών µισθών των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών 

είναι σκόπιµο να χορηγηθούν σε δύο δόσεις, κατά τρόπον ώστε και η ταµειακή 

επιβάρυνση της εργοδοτικής πλευράς για το σύνολο του έτους να µην είναι 

υπέρµετρη, και οι µισθωτοί να λάβουν σχετικά βελτιωµένο ποσοστό αύξησης των 

νοµίµων αποδοχών τους, ώστε να διαµορφώσουν συγκριτικά καλύτερους 

τελικούς µισθούς.  

ιβ.  Ότι, πράγµατι, η ρύθµιση του άρθρου 3 παρ. δ της Πρότασης Μεσολαβητή για 

την αύξηση και για τη γενικότερη αναµόρφωση του επιδόµατος πολυετούς 

υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη επιβαρύνει σηµαντικά το κόστος της νέας 

ρύθµισης για το έτος 2005. Κρίνω ότι η προτεινόµενη τροποποίηση του εν λόγω 

επιδόµατος πρέπει να απαλειφθεί και το επίδοµα να παραµείνει στα ποσά και µε 

τη διάρθρωση που ορίστηκε µε την 20/2004 ∆Α, ώστε να υπάρξει περιθώριο 

κόστους, για την τροποποίηση-βελτίωση λοιπών επιδοµάτων σε ευρώ και για την 

εισαγωγή των νέων επιδοµάτων, που περιέχονται στην Πρόταση Μεσολαβητή. 

ιγ.  Ότι, στο άρθρο 4 παρ. 10 της 19/2001 ∆Α, (Αποζηµίωση για πρόσθετη εργασία), 

που εξακολουθεί να ισχύει για τους υπαγόµενους στην παρούσα, ορίζεται ρητώς 

ότι «στους οδηγούς που υπάγονται στην παρούσα, οι οποίοι εκτός του κύριου 

καθήκοντός τους, της οδήγησης, προσφέρουν πρόσθετες εργασίες, καταβάλλεται 

πρόσθετη αποζηµίωση σύµφωνα µε το νόµο (άρθρο 659 Α.Κ.)».  

Παράλληλα, οι διατάξεις της από 16-7-2003 ΣΣΕ «Για τους όρους αµοιβής και 

εργασίας των οδηγών-πωλητών εµφιαλωµένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των 

βοηθών αυτών» (∆.Ε.Ν. Τόµος 59/2003, τ.χ. 1415, σελ. 1532-1534), ειδικά δε η 

παρ. 4 αυτής, αναφέρουν ότι «στους ανωτέρω οδηγούς-πωλητές χορηγούνται, 

πέραν των οριζόµενων στις εκάστοτε ΣΣΕ και ∆Α για τους οδηγούς φορτηγών 

κ.λπ. όλης της χώρας, λόγω των επί πλέον του οδηγού αυτοκινήτου 

παρεχόµενων υπ’ αυτών υπηρεσιών τους (οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά 

στην παρ. 2 της ως άνω τοπικής οµοιοεπαγγελµατικής ΣΣΕ), χορηγούνται: 

α)  στον εκάστοτε βασικό µηνιαίο µισθό προσαύξηση 101,50 ευρώ και  

β)  διαχειριστικό επίδοµα 10%, ενώ στον προσαυξηµένο κατά τα ανωτέρω 

βασικό µισθό υπολογίζονται και όλα τα λοιπά επιδόµατα των παραπάνω 

εργαζοµένων.  

Τα παραπάνω οδήγησαν τον Μεσολαβητή να εξειδικεύσει στην Πρότασή του το 

άρθρο 4 παρ. 10 της 19/2001 ∆Α για την αµοιβή πρόσθετης εργασίας ειδικά των 
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οδηγών-πωλητών, κατ’ αναλογία µε τα ισχύοντα στην ως άνω τοπική ΣΣΕ των 

οδηγών-πωλητών.  

Επειδή όµως η παρούσα συλλογική ρύθµιση είναι εθνικής εµβέλειας και ορίζει 

κατώτατα, χωρίς να αποκλείει την ύπαρξη ευνοϊκότερων αυτής τοπικών 

ρυθµίσεων, είναι εύλογο να τροποποιηθεί στο σηµείο αυτό η Πρόταση 

Μεσολαβητή,  

-  µε αποσαφήνιση της έννοιας του οδηγού-πωλητή, ώστε να εφαρµοστεί 

οµαλά η διάταξη, µε τη διευκρίνηση ότι τα καθήκοντα που περιγράφονται ως 

πρόσθετα αντικείµενα του οδηγού πωλητή πρέπει να ασκούνται αθροιστικά. 

-  µε περιορισµό του αρχικά προταθέντος ελάχιστου µηνιαίου ποσού των  

120 ευρώ στα 65 ευρώ, µε ρητή διευκρίνιση ότι το εν λόγω ποσό καλύπτει 

αποκλειστικά την πρόσθετη εργασία της πώλησης και όχι το σκέλος της 

κάλυψης διαχειριστικών-λογιστικών λαθών για τις διενεργούµενες από τον 

οδηγό-πωλητή συναλλαγές. Το τελευταίο καλύπτεται ήδη από το 

διαχειριστικό επίδοµα του όρου Β4 του άρθρου 5 της 20/2004 ∆Α, µε τις 

προϋποθέσεις που αυτό εκάστοτε χορηγείται στους υπαγόµενους στην 

παρούσα µισθωτούς.  

ιδ.  Ότι όντως η κλαδική ΣΣΕ Τεχνικών Εταιρειών προβλέπει επίδοµα εργοταξίου σε 

ποσοστό 10% επί του βασικού µισθού κάθε κλιµακίου, ανάλογα µε την 

υπηρεσία/προϋπηρεσία του εργαζόµενου. Στην κωδικοποίηση των ως άνω ΣΣΕ 

προβλέπεται, πάντως, ότι το επίδοµα αυτό συµψηφίζεται µε καταβαλλόµενες 

αποδοχές υπέρτερες των νοµίµων.  

ιε.  Ότι ο Σύνδεσµος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, παρ’ ότι ήδη 

συγκαταλέγεται στους υπαγόµενους στις προηγούµενες ∆.Α. του 2002, 2003, 

2004 φορείς, για λόγους που αναλυτικά εξηγήθηκαν στο σηµείο θ του Σκεπτικού 

των 14/2002 και 20/2004 ∆Α, εµού της ιδίας, η οποία του κοινοποιήθηκε στο 

πλήρες κείµενό της επί αποδείξει, εξακολούθησε µε επιστολή του στο 

Μεσολαβητή να ζητεί, για τους αυτούς λόγους όπως και στο παρελθόν, την 

εξαίρεσή του από τη Μεσολάβηση, εποµένως και από τη ∆ιαιτησία και από το 

πεδίο ισχύος της παρούσας Απόφασης.  

Ο Σύνδεσµος Ιδρυτών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων όντως συµµετέχει στη 

διαπραγµάτευση και συµβάλλεται στη ΣΣΕ του τοµέα των Υπηρεσιών, η οποία 

καλύπτει και οδηγούς εκπαιδευτηρίων. Όπως όµως επανειληµµένως έχω 

σηµειώσει, το γεγονός αυτό δεν αναιρεί το δικαίωµα των οδηγών 

εκπαιδευτηρίων-µελών της ΟΥΠΑΕ να καλυφθούν από την υπό συζήτηση 

οµοιοεπαγγελµατική ρύθµιση, που κατ’ αρχήν δεσµεύει µόνον τα µέλη των εδώ 
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ενεχοµένων οργανώσεων, όσο αυτή δε συρρέει µε κλαδική ΣΣΕ, που να καλύπτει 

την ίδια ειδικότητα και να έχει κηρυχθεί υποχρεωτική. Στην τελευταία περίπτωση, 

ασφαλώς θα υπερισχύσουν της παρούσας, σύµφωνα µε το νόµο (άρθρο 10 παρ.2 

του Ν. 1876/90), οι διατάξεις κλαδικής ΣΣΕ που θα αφορούν ειδικά στους 

οδηγούς των εκπαιδευτηρίων, ακόµα και εάν αυτές είναι δυσµενέστερες.  

Με βάση τα παραπάνω θεωρώ ότι εξακολουθεί να µην υφίσταται βάσιµος και 

νόµιµος λόγος, ούτε προέκυψαν νέα δεδοµένα κατά το τρέχον έτος, ώστε να 

εξαιρεθούν από το πεδίο ισχύος και τις ρυθµίσεις της προς έκδοση ∆.Α. οι 

εργοδότες-µέλη του Συνδέσµου Ιδρυτών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, οι οποίοι θα 

απασχολούν ειδικά οδηγούς-µέλη της ΟΥΠΑΕ.  

ιστ.  Ότι, όπως και κατά το παρελθόν έχω σηµειώσει (20/2004 ∆Α, σηµείο ιδ του 

σκεπτικού) δε θεωρώ σύννοµη την πρόσκληση από την εργατική πλευρά 

επιχειρησιακών (λ.χ. ΕΛΠΑ) και τοπικών εργοδοτικών φορέων (λ.χ. εργοδοτικοί 

φορείς ∆υτ. Κρήτης, Ν. Χανίων ή και ΣΒΒΕ), προκειµένου αυτοί να υπαχθούν 

άµεσα στην παρούσα, στο µέτρο που ήδη συµµετέχουν και επί σειρά ετών 

υπάγονται σε αυτήν οι πλέον αρµόδιοι εργοδοτικοί φορείς πανελλαδικής 

εµβέλειας. Οι προαναφερθέντες τοπικοί κ.λπ. φορείς, δεσµεύονται από την 

παρούσα ∆.Α, µέσω των φορέων που είναι αρµόδιοι να τους εκπροσωπούν, να 

διαπραγµατεύονται και να συνάπτουν την παρούσα ρύθµιση σε πανελλαδικό 

επίπεδο.  

ιζ.  Ότι, κατά τα λοιπά, τα υλικά των οικείων φακέλων, τα επιχειρήµατα και οι 

γενικότερες προτάσεις και αντιπροτάσεις των µερών κατά τη διαδικασία της 

∆ιαιτησίας, δεν τεκµηριώνουν την ανάγκη ουσιώδους τροποποίησης των 

µισθολογικών και των λοιπών ρυθµίσεων της Πρότασης Μεσολαβητή.  

ιη.  Τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας, τους όρους αµοιβής και 

εργασίας των εργαζοµένων των ίδιων ή συναφών επαγγελµάτων ή κλάδων 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, καθώς και την αδήριτη ανάγκη να 

λειτουργήσουν οµαλά οι εργασιακές σχέσεις στο πεδίο ισχύος της παρούσας 

ρύθµισης, µε την εγκαθίδρυση κλίµατος εµπιστοσύνης, συνεννόησης και 

εργασιακής ειρήνης µεταξύ των ενεχόµενων στην παρούσα συλλογική διαφορά 

µερών 

ιθ.  Ότι, κατά το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 1876/90, σε συνδυασµό µε την 

ΑΠ223/2001, η Απόφαση που θα εκδοθεί θα ισχύσει από τις 4-1-2005, δηλαδή 

από την εποµένη της υποβολής της Αίτησης για παροχή υπηρεσιών 

Μεσολάβησης, ενώ οι επιµέρους ρυθµίσεις της, εφόσον αυτό δηλώνεται ρητά, 

µπορούν να ισχύσουν από την 1-1-2005.  
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Για τους λόγους αυτούς, 

επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ  

αφ’ ενός  

-  της Οµοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΟΥΠΑΕ) και 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΟΥΠΑ και ΠΟΣΕΜ, που άσκησαν παρέµβαση 

υπέρ των απόψεων αυτής  

και των εργοδοτικών οργανώσεων: 

-  Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος 

Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών  

-  Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών-Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος 

-  Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 

(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) 

-  Σύνδεσµος ΑΕ και ΕΠΕ 

-  Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορ/κών Μεταφορών 

-  Σύνδεσµος Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Φορτηγών Ανατρεποµένων Αυτοκινήτων  

-  Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών ετοίµου σκυροδέµατος 

-  Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών εταιρειών και ΕΠΕ 

-  Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών, 

-  Σύνδεσµος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων 

αφ’ ετέρου, 

και που αφορά στους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως 

φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, οι οποίοι απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη της 

χώρας, 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι οδηγοί των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. 

αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων για τη µεταφορά των µαθητών 

και νηπίων, των αυτοκινήτων για τη µεταφορά προσωπικού επιχειρήσεων, 

εκµεταλλεύσεων και εργασιών γενικά, καθώς και των οδηγών-πωλητών όλης της 

χώρας. 



 12

Άρθρο 2  

Βασικός Μισθός 

Ο βασικός µισθός των παραπάνω στο άρθρο 1 αναφεροµένων µισθωτών, όπως 

είχε διαµορφωθεί στις 31-12-2004 µε βάση το άρθρο 2 της ∆.Α. 20/2004, ορίζεται 

από µεν την 1η Ιανουαρίου 2005 στο ποσό των 740,00 ευρώ, από δε την  

1η Σεπτεµβρίου 2005 στο ποσό των 763,00 ευρώ. 

Άρθρο 3  

Επιδόµατα σε ευρώ του άρθρου 5 παρ. Β της 20/2004 ∆Α. 

α.  Το επίδοµα ζεύξης ή απόζευξης ρυµουλκών οχηµάτων του όρου Β6 του άρθρου 5 

της 20/2004 ∆Α, αυξάνεται από την 1-1-2005 στο ποσό των 15,00 ευρώ 

µηνιαίως.  

β.  Το επίδοµα φόρτωσης-εκφόρτωσης αυτοκινουµένων οχηµάτων του όρου Β7 

άρθρου 5 της 20/2004 ∆Α, αυξάνεται από την 1-1-2005 στο ποσό των 48,00 

ευρώ µηνιαίως. 

γ.  Το επίδοµα διανοµής µικροκιβωτίων κ.λπ. του όρου Β11 άρθρου 5 της 20/2004 

∆Α, αυξάνεται από την 1-1-2005 στο ποσό των 35,00 ευρώ µηνιαίως. 

δ.  Ο όρος Β9 του άρθρου 5 της 20/2004 ∆Α, που αφορά στο Επίδοµα επικίνδυνης 

εργασίας και µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων (CONTAINERS), αναδιατυπώνεται 

ως ακολούθω ς:  

ι)  Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων ανεξαρτήτως ωφελίµου φορτίου που 

µεταφέρουν πολεµοφόδια και πυροµαχικά ή φυσίγγια, ραδιενεργά υλικά ή 

εξαρτήµατα, εκρηκτικούς µηχανισµούς οποιουδήποτε τύπου και συστήµατος, 

διαλυτικά χρώµατα και καυστική ποτάσα, καθώς και στους οδηγούς 

φορτηγών αυτοκινήτων που εργάζονται σε τεχνικές εταιρείες γενικά και σε 

ορυχεία, λιγνιτωρυχεία, λατοµεία, χωµατουργικές-οδοποιητικές και 

ασφαλτικές εργασίες, γαλαρίες-στοές, καθώς και σε αυτοκίνητα µεταφοράς 

άµµου, χώµατος και σκυροδέµατος (Βαρέλες), χορηγείται για κάθε µήνα 

εργασίας τους, επίδοµα επικίνδυνης εργασίας 44,00 ευρώ.  

ιι)  Ισόποσο µε το ανωτέρω επίδοµα (44,00 ευρώ) χορηγείται, για κάθε µήνα 

εργασίας τους, και στους οδηγούς αυτοκινήτων που µεταφέρουν ανοιχτά ή 

κλειστά σιδηρά δοχεία µαζικής συσκευασίας και µεταφοράς υλικών 

(CONTAINERS).  

Οδηγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης και του επιδόµατος επικίνδυνης 

εργασίας και του επιδόµατος µεταφοράς Containers, λαµβάνουν µόνον το ένα  

εξ αυτών. 
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ε.  Το µηνιαίο επίδοµα διαχειριστικών λαθών του όρου Β4 του άρθρου 5 της 20/04 

∆Α, ορίζεται, από την 1-9-2005, σε ποσοστό 8%, υπολογιζόµενο επί του βασικού 

µισθού.  

Άρθρο 4  

Επίδοµα Εργοταξίου 

Στους οδηγούς που εργάζονται µέσα στους χώρους εργοταξίων τεχνικών έργων 

χορηγείται, για όσο χρόνο εργάζονται στους χώρους αυτούς, ειδικό µηνιαίο επίδοµα 

εργοταξίου, σε ποσοστό 10% επί του βασικού τους µισθού. Το επίδοµα αυτό 

συµψηφίζεται µε τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές υπέρτερες των νοµίµων. 

Άρθρο 5  

Αµοιβή Πρόσθετης Εργασίας Οδηγών-πωλητών 

α)  Οδηγοί -πωλητές κατά την έννοια της παρούσας θεωρούνται οι οδηγοί οι οποίοι, 

πέραν της οδήγησης ως κύριου αντικειµένου της εργασίας τους, έχουν και τα 

ακόλουθα καθήκοντα:  

-  παραλαβής από το εργοστάσιο ή την αποθήκη της επιχείρησης στην οποία 

απασχολούνται αυτοκινήτου αυτής, µε φορτίο αποτελούµενο από 

τυποποιηµένα προϊόντα ή εµφιαλωµένα ποτά,  

-  περιόδευσης µε το αυτοκίνητο σε προκαθοριζόµενα από την επιχείρηση 

σηµεία της πόλης ή της υπαίθρου,  

-  πώλησης σε επιχειρήσεις του τοµέα κάθε οδηγού-πωλητού ποσοτήτων 

τυποποιηµένων προϊόντων ή εµφιαλωµένων ποτών και ταυτόχρονης 

παράδοσης αυτών στους αγοραστές,  

-  έκδοσης των οικείων τιµολογίων και είσπραξης του τµήµατος ή µέρους αυτού 

ή ποσού έναντι παλαιότερης οφειλής, µε την έκδοση σχετικής απόδειξης ή µε 

τη σχετική σηµείωση στο τιµολόγιο,  

-  παραλαβής επιστρεφοµένων από τους πελάτες κενών ειδών συσκευασίας µε 

τη χορήγηση σχετικής απόδειξης,  

-  τήρησης του λογαριασµού της ηµέρας για τις πωληθείσες ποσότητες, τα 

εισπραχθέντα ποσά και τα επιστρεφόµενα κενά είδη συσκευασίας,  

-  απόδοσης του λογαριασµού κατά τη λήξη της καθ’ ηµέρα εργασίας στον 

αρµόδιο της επιχείρησης. 

Οι ανωτέρω οδηγοί θεωρούνται οδηγοί-πωλητές και στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες οι πωλήσεις πραγµατοποιούνται από τις επιχειρήσεις µε το σύστηµα 

προτιµολογηµένων προπωλήσεων ή τηλεπωλήσεων, κατά την κρίση των 
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επιχειρήσεων.  

β)  Στους οδηγούς που υπάγονται στην παρούσα µε την ειδικότητα του οδηγού-

πωλητή, στους οποίους µε εντολή του εργοδότη τους ανατίθενται, επιπλέον της 

οδήγησης και καθήκοντα πωλητού των προϊόντων που µεταφέρουν, 

καταβάλλεται κατά µήνα τέτοιας απασχόλησης πρόσθετη αµοιβή, πέραν των 

όσων ορίζονται στην παρούσα Απόφαση. Η εν λόγω πρόσθετη αµοιβή:  

-  καθορίζεται µε ελεύθερη συµφωνία µεταξύ των µερών, µε ελάχιστο ποσό 

65,00 ευρώ µηνιαίως  

-  δε συµψηφίζεται µε το διαχειριστικό επίδοµα του όρου Β4 του άρθρου 5 της 

20/2004 ∆Α, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 παρ. ε της παρούσας 

Απόφασης.  

Άρθρο 6  

Συνδικαλιστικές ∆ιευκολύνσεις 

Το εδάφιο δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 της ∆Α 19/2001, όπως συµπληρώθηκε µε το 

άρθρο 11 της ∆Α 14/2002, τροποποιείται από την 1-7-2005 και διαµορφώνεται ως 

εξής: 

«Στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους, στο Γενικό Γραµµατέα και στον Ταµία των 

πρωτοβαθµίων οργανώσεων-µελών της Ο.Υ.Π.Α.Ε, των οποίων τα εγγεγραµµένα 

µέλη είναι πάνω από 500, χορηγείται συνδικαλιστική άδεια µε πλήρεις αποδοχές µέχρι 

πέντε (5) ηµέρες το µήνα.  

Εάν τα εγγεγραµµένα µέλη των παραπάνω οργανώσεων είναι λιγότερα από 500, η 

άδεια αυτή περιορίζεται σε τρεις (3) ηµέρες για κάθε µήνα. 

Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 1264/1982 έχει εφαρµογή και 

προκειµένου περί των οδηγών-µελών των διοικήσεων των δευτεροβαθµίων 

οργανώσεων των οδηγών Π.Ο.Υ.Π.Α και Π.Ο.Σ.Ε.Μ. που άσκησαν παρέµβαση στην 

συλλογική αυτή διαφορά εργασίας καθώς και στις διοικήσεις των πρωτοβαθµίων 

οργανώσεων-µελών τους, σύµφωνα µε τους ορισµούς του νόµου αυτού». 

Άρθρο 7  

Θεσµικές ∆ιατάξεις της ΕΓΣΣΕ 

Όλες οι θεσµικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ όπως ισχύουν σήµερα µετά την υπογραφή της 

ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-5, εφαρµόζονται και για τους υπαγοµένους στην παρούσα 

µισθωτούς, εφόσον είναι ευνοϊκότερες.  
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Άρθρο 8  

Πίνακες Αποδοχών  

Οι συνηµµένοι πίνακες αποδοχών των µισθωτών που υπάγονται στην παρούσα ∆.Α 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής  

Άρθρο 9  

∆ιατήρηση ∆ιατάξεων 

α.  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι µη τροποποιούµενες µε την 

παρούσα διατάξεις της ∆Α 20/2004, καθώς και των οµοίων ρυθµίσεων όλων των 

προηγουµένων ετών . 

β.  Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν µε την 

εφαρµογή της παρούσας δε µειώνονται και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δε 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 10  

Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει στις 4-1-2005, εκτός των περιπτώσεων που 

ρητώς ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις της. 

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης: 

Αθήνα, 25 Απριλίου 2005  

Η ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Συνηµµένα: Πίνακες αποδοχών της 1/1/2005 και της 1/9/2005 (σελ. 2). 



Ο∆ΗΓΟΙ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ο∆ΗΓΟΙ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑ  ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΡΙΕΤΙΩΝ ΓAΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ 2 ΕΤΗ 5 ΕΤΗ 10 ΕΤΗ 15 ΕΤΗ 20 ΕΤΗ

∆Α 9/2005       ΠΑΙ∆Ι ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ΜΕ 1 ΠΑΙ∆Ι ΜΕ 2 ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ 3 ΠΑΙ∆ΙΑ
       
             

0-6-6-10-10-13-
1/1/2005 16-16-18-22-25- 1/1/2005 1/1/2005 1/1/2005 1/1/2005 1/1/2005
31/8/2005 27-31-34-36-42% 10% 5% 25 ευρώ 15 ευρώ 31/8/2005 31/8/2005 31/8/2005 31/8/2005 31/8/2005

  0- 1 740,00 0,00 74,00 37,00 25,00 15,00 765,00 829,00 851,00 888,00 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1- 2 740,00 44,40 74,00 37,00 25,00 15,00 809,40 873,40 895,40 932,40 969,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2- 3 740,00 44,40 74,00 37,00 25,00 15,00 809,40 873,40 895,40 932,40 969,40 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3- 5 740,00 74,00 74,00 37,00 25,00 15,00 839,00 903,00 925,00 962,00 999,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  5- 6 740,00 74,00 74,00 37,00 25,00 15,00 839,00 903,00 925,00 962,00 999,00 10,00 40,00 0,00 0,00 0,00
  6- 9 740,00 96,20 74,00 37,00 25,00 15,00 861,20 925,20 947,20 984,20 1.021,20 10,00 40,00 0,00 0,00 0,00
  9-10 740,00 118,40 74,00 37,00 25,00 15,00 883,40 947,40 969,40 1.006,40 1.043,40 10,00 40,00 0,00 0,00 0,00
  10-12 740,00 118,40 74,00 37,00 25,00 15,00 883,40 947,40 969,40 1.006,40 1.043,40 10,00 40,00 85,00 0,00 0,00
 12-15 740,00 133,20 74,00 37,00 25,00 15,00 898,20 962,20 984,20 1.021,20 1.058,20 10,00 40,00 85,00 0,00 0,00
 15-18 740,00 162,80 74,00 37,00 25,00 15,00 927,80 991,80 1.013,80 1.050,80 1.087,80 10,00 40,00 85,00 120,00 0,00
 18-20 740,00 185,00 74,00 37,00 25,00 15,00 950,00 1.014,00 1.036,00 1.073,00 1.110,00 10,00 40,00 85,00 120,00 0,00
 20-21 740,00 185,00 74,00 37,00 25,00 15,00 950,00 1.014,00 1.036,00 1.073,00 1.110,00 10,00 50,00 85,00 120,00 175,00
 21-24 740,00 199,80 74,00 37,00 25,00 15,00 964,80 1.028,80 1.050,80 1.087,80 1.124,80 10,00 50,00 85,00 120,00 175,00
 24-27 740,00 229,40 74,00 37,00 25,00 15,00 994,40 1.058,40 1.080,40 1.117,40 1.154,40 10,00 50,00 90,00 120,00 175,00
 27-30 740,00 251,60 74,00 37,00 25,00 15,00 1.016,60 1.080,60 1.102,60 1.139,60 1.176,60 10,00 50,00 110,00 130,00 190,00
 30-33 740,00 266,40 74,00 37,00 25,00 15,00 1.031,40 1.095,40 1.117,40 1.154,40 1.191,40 20,00 70,00 110,00 150,00 200,00
 33-35 740,00 310,80 74,00 37,00 25,00 15,00 1.075,80 1.139,80 1.161,80 1.198,80 1.235,80 20,00 70,00 120,00 150,00 200,00

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ: Πλέον των πιο πάνω αποδοχών χορηγούνται κατά περίπτωση και τα παρακάτω επιδόµατα  όπως αυτά προβλέπονται από τις συλλογικές ρυθµίσεις των οδηγών.   
                                                       1) Επίδοµα ειδικών µεταφορών: 92 €/µήνα                                                                                                                                                                                                                                   
                                                       2) Επίδοµα σχολικών λεωφορείων: 96 €/µήνα
                                                       3) Επίδοµα ειδικών συνθηκών οδηγών φορτηγών άνω των 25 τόνων ή ρυµουλκούµενων ανεξαρτήτως τονάζ : 20 €/µήνα 
                                                       4) Επίδοµα ζεύξης ή απόζευξης ρυµουλκών οχηµάτων : 15 €/µήνα,
                                                       5) Επίδοµα  φόρτωσης - εκφόρτωσης αυτοκινούµενων οχηµάτων(αυτοκινητάµαξες): 48 €/µήνα, 
                                                       6) α.Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 21 €/µήνα
                                                            β.Ειδικά για τους οδηγούς φορτηγών µεταφοράς σκυροδέµατος (βαρέλες) : 44 €/µήνα
                                                        7) Επίδοµα διανοµής µικροκιβωτίων, µικροδεµάτων, αναψυκτικών, ποτών κ.λ.π. :35 €/µήνα,
                                                        8) α. Επίδοµα επικίνδυνης εργασίας: 44 €/µήνα
                                                             β). Επίδοµα µεταφοράς  (Containers): 44 €/µήνα
                                                       9) Επίδοµα µεταφοράς χρηµάτων (χρηµαταποστολές) επιχειρήσεων παροχής ασφαλείας: 41 €/µήνα
                                                       10) Επίδοµα πρόσθετης εργασίας οδηγών - πωλητών: 65 €/µήνα
                                                       11) Επίδοµα ενοικίου: 123 €/µήνα
                                                       12) Επίδοµα  ειδικής εργασίας: 15 €/µήνα
                                                       13) Επίδοµα εργοταξίου τεχνικών έργων:  10% επί του βασικού µισθού, για όσο διάστηµα απασχολούναι οι οδηγοί σε εργοτάξια    
                                                               τεχνικών έργων: 74 €/µήνα.
                                                        14)Επιδοµα διαχειριστικών λαθών: 60 €/µήνα

Σελίδα, 1



Ο∆ΗΓΟΙ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ο∆ΗΓΟΙ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑ  ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΡΙΕΤΙΩΝ ΓAΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ 2 ΕΤΗ 5 ΕΤΗ 10 ΕΤΗ 15 ΕΤΗ 20 ΕΤΗ

∆Α 9/2005       ΠΑΙ∆Ι ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ΜΕ 1 ΠΑΙ∆Ι ΜΕ 2 ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ 3 ΠΑΙ∆ΙΑ
       
             

0-6-6-10-10-13-
Από 1/9/2005 16-16-18-22-25- Από 1/9/2005 Από 1/9/2005 Από 1/9/2005 Από 1/9/2005 Από 1/9/2005

27-31-34-36-42% 10% 5% 25 ευρώ 15 ευρώ

  0- 1 763,00 0,00 76,30 38,15 25,00 15,00 788,00 854,30 877,45 915,60 953,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1- 2 763,00 45,78 76,30 38,15 25,00 15,00 833,78 900,08 923,23 961,38 999,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2- 3 763,00 45,78 76,30 38,15 25,00 15,00 833,78 900,08 923,23 961,38 999,53 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3- 5 763,00 76,30 76,30 38,15 25,00 15,00 864,30 930,60 953,75 991,90 1.030,05 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  5- 6 763,00 76,30 76,30 38,15 25,00 15,00 864,30 930,60 953,75 991,90 1.030,05 10,00 40,00 0,00 0,00 0,00
  6- 9 763,00 99,19 76,30 38,15 25,00 15,00 887,19 953,49 976,64 1.014,79 1.052,94 10,00 40,00 0,00 0,00 0,00
  9-10 763,00 122,08 76,30 38,15 25,00 15,00 910,08 976,38 999,53 1.037,68 1.075,83 10,00 40,00 0,00 0,00 0,00
  10-12 763,00 122,08 76,30 38,15 25,00 15,00 910,08 976,38 999,53 1.037,68 1.075,83 10,00 40,00 85,00 0,00 0,00
 12-15 763,00 137,34 76,30 38,15 25,00 15,00 925,34 991,64 1.014,79 1.052,94 1.091,09 10,00 40,00 85,00 0,00 0,00
 15-18 763,00 167,86 76,30 38,15 25,00 15,00 955,86 1.022,16 1.045,31 1.083,46 1.121,61 10,00 40,00 85,00 120,00 0,00
 18-20 763,00 190,75 76,30 38,15 25,00 15,00 978,75 1.045,05 1.068,20 1.106,35 1.144,50 10,00 40,00 85,00 120,00 0,00
 20-21 763,00 190,75 76,30 38,15 25,00 15,00 978,75 1.045,05 1.068,20 1.106,35 1.144,50 10,00 50,00 85,00 120,00 175,00
 21-24 763,00 206,01 76,30 38,15 25,00 15,00 994,01 1.060,31 1.083,46 1.121,61 1.159,76 10,00 50,00 85,00 120,00 175,00
 24-27 763,00 236,53 76,30 38,15 25,00 15,00 1.024,53 1.090,83 1.113,98 1.152,13 1.190,28 10,00 50,00 90,00 120,00 175,00
 27-30 763,00 259,42 76,30 38,15 25,00 15,00 1.047,42 1.113,72 1.136,87 1.175,02 1.213,17 10,00 50,00 110,00 130,00 190,00
 30-33 763,00 274,68 76,30 38,15 25,00 15,00 1.062,68 1.128,98 1.152,13 1.190,28 1.228,43 20,00 70,00 110,00 150,00 200,00
 33-35 763,00 320,46 76,30 38,15 25,00 15,00 1.108,46 1.174,76 1.197,91 1.236,06 1.274,21 20,00 70,00 120,00 150,00 200,00

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ: Πλέον των πιο πάνω αποδοχών χορηγούνται κατά περίπτωση και τα παρακάτω επιδόµατα όπως αυτά προβλέπονται από τις συλλογικές ρυθµίσεις των οδηγών.          
                                                       1) Επίδοµα ειδικών µεταφορών: 92 €/µήνα
                                                       2) Επίδοµα σχολικών λεωφορείων: 96 €/µήνα
                                                       3) Επίδοµα ειδικών συνθηκών οδηγών φορτηγών άνω των 25 τόνων ή ρυµουλκούµενων ανεξαρτήτως τονάζ : 20 €/µήνα 
                                                       4) Επίδοµα ζεύξης ή απόζευξης ρυµουλκών οχηµάτων : 15 €/µήνα,
                                                       5) Επίδοµα  φόρτωσης - εκφόρτωσης αυτοκινούµενων οχηµάτων(αυτοκινητάµαξες): 48 €/µήνα, 
                                                       6) α.Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 21 €/µήνα
                                                            β.Ειδικά για τους οδηγούς φορτηγών µεταφοράς σκυροδέµατος (βαρέλες) : 44 €/µήνα
                                                        7) Επίδοµα διανοµής µικροκιβωτίων, µικροδεµάτων, αναψυκτικών, ποτών κ.λ.π. :35 €/µήνα,
                                                        8) α. Επίδοµα επικίνδυνης εργασίας: 44 €/µήνα
                                                             β). Επίδοµα µεταφοράς  (Containers): 44 €/µήνα
                                                       9) Επίδοµα µεταφοράς χρηµάτων (χρηµαταποστολές) επιχειρήσεων παροχής ασφαλείας: 41 €/µήνα
                                                       10) Επίδοµα πρόσθετης εργασίας οδηγών - πωλητών: 65 €/µήνα
                                                       11) Επίδοµα ενοικίου: 123 €/µήνα
                                                       12) Επίδοµα  ειδικής εργασίας: 15 €/µήνα
                                                       13) Επίδοµα εργοταξίου τεχνικών έργων:  10% επί του βασικού µισθού, για όσο διάστηµα απασχολούναι οι οδηγοί σε εργοτάξια    
                                                               τεχνικών έργων: 76,30 €/µήνα..
                                                        14)Επιδοµα διαχειριστικών λαθών: 8% επί του βασικού µισθού:61,05 €/µήνα..
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