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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  �010 88 14 922  � 010 88 15 393   info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 0310 517 128 � 0310 517 119 

 
 

Αθήνα 21 Μαρτίου 1997 
Αριθ.  πρωτ:              539 

 
 

Προς: 
 
1. ΟΥΠΑΕ, 

Μενάνδρου 51 - ΑΘΗΝΑ 

2. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, 

Πειραιώς 4 - ΑΘΗΝΑ 

3. Πανελλαδική Οµοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, 

Πειραιώς 4 - ΑΘΗΝΑ 

4. Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων, 

Πειραιώς 4 - ΑΘΗΝΑ 

5. Ροδιακό Οργανισµό ∆ηµοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟ∆Α), 

Αγ. Ιωάννου 54, ΡΟ∆ΟΣ 

6. Σύνδεσµο Ιδιοκτητών Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 

ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Τέρµα Μακρυγιάννη 

7. Σωµατείο Εργαζοµένων Ιδιοκτητών Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 

ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Τέρµα Μακρυγιάννη 

8. ΚΤΕΛ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Τέρµα Μακρυγιάννη, ΑΓΡΙΝΙΟ 

 

Κοινοποίηση : 
 
1. ΠΟΥΠΑ,  ∆εληγιώργη 26 – ΑΘΗΝΑ 
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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
9/1997 

 

Εθνική Κλαδική Συλλογική Ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας και του 

συγκοινωνιακού φορέα Ρόδου "ΡΟ∆Α" 

 

1. Οι ακόλουθες εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις  

α. Οµοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΟΥΠΑΕ) µε έδρα 

την Αθήνα, νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον Πρόεδρό της κ. Γ. Ορφανίδη και τον 

Γεν. Γραµµατέα κ. Θ. Κορδό, 

β. Πανελλήνια Οµοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, µε έδρα 

την Αθήνα, νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον Γενικό Γραµµατέα κ. Σοφοκλή 

Φάτσιο. 

γ. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, µε έδρα την 

Αθήνα νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον κ. Γεώργιο Πολιτάκο. 

δ. Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων µε 

έδρα την Αθήνα, νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον κ. Άγγελο Βαρβαρούση. 

ε. ∆ηµοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών "ΡΟ∆Α" µε έδρα τη Ρόδο, νόµιµα 

εκπροσωπούµενη από τον εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας 

Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων, Άγγελο Βαρβαρούση. 

στ. Πανελλήνια Οµοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (ΠΟΥΠΑ) µε 

έδρα την Αθήνα, νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον Πρόεδρό της Παν. 

Μπουρζινάκο η οποία παρεµβαίνει υπέρ των απόψεων της ΟΥΠΑΕ σε όλες τις 

διαδικασίες διαπραγµάτευσης µέχρι τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας 

των µελών της περιλαµβανοµένης και της διαιτησίας,  

αποφάσισαν στην κοινή συνάντηση της 4-3-1997 κατά  τη διαδικασία της  

µεσολάβησης, που κινήθηκε µε αίτηση της ΟΥΠΑΕ προς τον Ο.ΜΕ.∆. µε αρ. πρωτ. 

5/7-1-1997 να διακόψουν την µεσολάβηση  και να παραπέµψουν τη ρύθµιση των 

όρων αµοιβής και εργασίας όλων των εργαζοµένων στον κλάδο των αστικών και 

υπεραστικών ΚΤΕΛ όλης της χώρας στη διαδικασία της διαιτησίας, σύµφωνα µε τη 

διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1α του Ν. 1876/90. 
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Με την απόφαση προσφυγής στη διαιτησία  όλοι οι προαναφερόµενοι  αποφάσισαν 

να µε ορίσουν διαιτητή ενόψει της διαπίστωσής τους ότι αδυνατούν να καταλήξουν 

σε συµφωνία κατά τη διαδικασία της µεσολάβησης, στην οποία, η διαιτητής Μαρία 

Ντότσικα, είχα αναδειχθεί ως µεσολαβητής µε κλήρωση την 29-1-1997. 

2. Την 4-3-1997 ανέλαβα τα καθήκοντα της διαιτητού και συνέχισα τη διαδικασία 

διαπραγµατεύσεων που διεξήγετο µεταξύ των ανωτέρω οργανώσεων µε βάση τα 

θέµατα που  είχαν τεθεί από την εργατική πλευρά µε την αίτηση της προς τον 

Ο.ΜΕ.∆. µε αρ. πρωτ. 5/7-1-1997. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω  

∆ιαπίστωσα την αδυναµία των µερών να καταλήξουν σε συµφωνία κατά τη 

διαδικασία των απευθείας διαπραγµατεύσεων  της µεσολάβησης και της 

διαιτησίας 

Έλαβα υπόψη µου τα ακόλουθα στοιχεία : 

1. Τα θέµατα που τέθηκαν σε διαπραγµάτευση µε την αρ. πρωτ. 5/7-1-1997 αίτηση 

της εργατικής πλευράς προς τον Ο.ΜΕ.∆. για παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης. 

2. Τα κύρια θέµατα στα οποία επικεντρώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις κατά τη 

διαδικασία της µεσολάβησης και διαιτησίας και τα οποία είναι : 

• Αναπροσαρµογή του επιδόµατος διαχειριστικών λαθών το οποίο είναι 6% µε βάση 

την ∆Α 4/96. 

• Το δραχµικό επίδοµα των οδηγών φορτηγών λεωφορείων το οποίο είναι 600 

δραχµές µε βάση την ∆Α 4/1996. 

• Τον καθορισµό διαλείµµατος στους απασχολούµενους µε χρήση Η/Υ, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα και το Π∆ 398/94 και την οδηγία 90/270 της ΕΟΚ. 

• Την πρόβλεψη χορήγησης συνδικαλιστικής αδείας  και στο Β΄ Αντιπρόεδρο της 

ΟΥΠΑΕ όπως ήδη ισχύει και για τον Α΄ Αντιπρόεδρο  µε βάση τη ΣΣΕ του 1993. 

• Τη χορήγηση εξοφλητικών αποδείξεων  αποδοχών µέχρι την 7η ηµέρα κάθε µήνα 

και προκαταβολή του ηµίσεως των µηνιαίων τακτικών αποδοχών την 15η ηµέρα 

κάθε µήνα. 

• Τη συµβατική διευκρίνιση της εφαρµογής του Ν.2112/1920 σχετικά µε τον 

καθορισµό της αποζηµίωσης απόλυσης των εργαζοµένων στα ΚΤΕΛ όλης της 

χώρας. 
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3. Τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα ΚΤΕΛ ιδίως λόγω της 

ποικιλίας του µεταφορικού έργου και της κερδοφορίας των ΚΤΕΛ στους νοµούς 

της χώρας σε συνδυασµό µε τους ισχύοντες νοµικούς περιορισµούς στη 

διαµόρφωση της τιµής του εισιτηρίου. 

4. Την οικονοµική πολιτική αµοιβών και γενικών όρων εργασίας που διαµόρφωσαν 

τα µέρη κατά καιρούς  καθώς και την ανάλογη πολιτική της ΕΓΣΣΕ 1996-1997, 

τον τρέχοντα πληθωρισµό για το έτος 1997, τις αυξήσεις αποδοχών σε συναφείς 

οικονοµικούς κλάδους και επαγγέλµατα, όπως τους οδηγούς φορτηγών 

αυτοκινήτων όλης της χώρας,( της ΣΣΕ  1997) και τους  οδηγούς  βυτιοφόρων 

αυτοκινήτων όλης της χώρας , ( της ΣΣΕ  1997). 

5. Το υπόµνηµα της εργατικής πλευράς της 11.3.1997 στο στάδιο της ∆ιαιτησίας 

6. Το υπόµνηµα της εργοδοτικής πλευράς της 12-3-1997 στο στάδιο της ∆ιαιτησίας 

7. Τη συµφωνία των µερών για αναπροσαρµογή των αποδοχών των εργαζοµένων από 

1-1-1997.χωρίς συµφωνία όµως ως προς το ύψος των αυξήσεων. Με βάση τα 

ανωτέρω σηµεία 3 έως 6 οδηγούµαι στην εκτίµηση ότι είναι εύλογο να 

αναπροσαρµοστούν οι αποδοχές των εργαζοµένων για το 1997 σε µέσο ποσοστό 

6,14% και σε δύο δόσεις ήτοι 4% και 4% για το πρώτο και δεύτερο εξάµηνο  του  

1997 καθώς και στην εύλογη  δραχµική αναπροσαρµογή κατά 200 δραχµές του 

επιδόµατος οδηγών  λεωφορείων χωρίς εισπράκτορα και κατά 1% του επιδόµατος 

διαχειριστικών λαθών, ενόψει του ειδικού φόρτου εργασίας των συγκεκριµένων 

εργαζοµένων. 

8. Το γεγονός ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΟΥΠΑ και ΟΥΠΑΕ είναι 

πολυάριθµες και τούτο δικαιολογεί την χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας και για 

τον Β Αντιπρόεδρο, όµοιας µε εκείνη του Α΄ Αντιπροέδρου, όπως καθορίσθηκε µε 

τη ΣΣΕ 1993.  Στο  ζήτηµα αυτό επέµεινε η εργατική πλευρά και έδειξε κατανόηση 

η εργοδοτική κατά τις διαπραγµατεύσεις, τα µέρη όµως συµφώνησαν το κόστος 

των αποδοχών για τις συνδικαλιστικές άδειες να βαρύνει τα γενικά έξοδα του 

ΚΤΕΛ όπου εργάζεται ο δικαιούχος συνδικαλιστής . 

9. Την νοµική αµφιβολία σχετικά µε την υπαγωγή των ΚΤΕΛ στον κύκλο των 

επιχειρήσεων του αρ. 2 παρ. 2 του ΑΝ 173/ 1967 για τους οποίους ισχύει 

περιορισµός του ανωτάτου ορίου αποζηµίωσης απόλυσης του Ν.2112/1920 και το 

οποίο έχει ορισθεί σε 1.500.000 δραχµές µε το άρθρο 33 του Ν.1876/90. Η 

αµφιβολία αυτή κρίθηκε µε την Α.Π. 1315/1996 τµ. Β (∆ΕΝ 53 1997, σελ. 13) και 
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παραπέµφθηκε προς περαιτέρω κρίση στην Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου. Τα 

µέρη συζήτησαν το θέµα και συνεκτίµησαν την σχετική παλαιά νοµολογία 

 (Ολ. Αρ. Π. 314/62, ΑΠ 166/69, 249/74, ΑΠ 129/89 τµ. Β, ΑΠ 586/94 τµ. Β) 

καθώς και τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του κράτους αρ. 509/1991 Α 

τµ. της 25-7-1991, και τα  έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας (Αρ. Πρωτ. 

1437/20-3-1992, ∆/νση ∆2 τµ. ∆ και αρ. πρωτ. 1500/28-5-1996 Γεν. ∆ιεύθυνση 

Όρων Εργασίας) από όπου προκύπτει ότι τα ΚΤΕΛ δεν υπάγονται στη διάταξη του 

άρθρου 2 παρ. 2 του ΑΝ 173/67, επειδή είναι "Ιδιωτικές επιχειρήσεις µη 

επιχορηγούµενες από το κράτος που λειτουργούν µε ιδιότυπο νοµικό καθεστώς 

κοινής διοικήσεως και διαχείρισης περισσοτέρων ανεξαρτήτων επιχειρήσεων" (Γν. 

Νοµ. Συµ. Κράτους 509/91) και ειδικότερα "λειτουργούν µε µορφή οργανισµών που 

επιδιώκουν την οργάνωση της λεωφορειακής συγκοινωνίας και την εξυπηρέτηση του 

κοινού, καθώς και την επίτευξη οικονοµικού κερδοσκοπικού αποτελέσµατος υπέρ 

των ιδιοκτητών λεωφορείων" (ΑΠ 586/1994 τµ. Β).  

     Η συζήτηση και διαπραγµάτευση µε βάση αυτά τα δεδοµένα δεν οδήγησε τα µέρη 

σε συµβατικού χαρακτήρα διευθέτηση της µεταξύ τους νοµικής  διαφοράς, όπως 

προκύπτει από τα έγγραφα-υποµνήµατα που κατέθεσαν κατά το στάδιο της 

διαιτησίας, ώστε να καταλήξουν σε µορφή καθορισµού όρων λειτουργίας και 

λήξης  των ατοµικών συµβάσεων εργασίας κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 

2 του Ν.1876/90. Η οικονοµική κρίση την οποία διέρχονται πολλά ΚΤΕΛ ενίσχυε 

τους δισταγµούς της εργοδοτικής πλευράς ενώ η εργατική πλευρά ισχυρίσθηκε ότι 

είναι σαφής η έννοια του νόµου και η οικονοµική επιβάρυνση των ΚΤΕΛ από τις 

αποζηµιώσεις απόλυσης µικρού αριθµού εργαζοµένων ανά ΚΤΕΛ ετησίως είναι 

εξαιρετικά µικρή. 

    Έτσι τα µέρη δεν επέτυχαν να ορίσουν συµβιβαστικά ανώτατο όριο αποζηµίωσης 

απόλυσης διάφορο εκείνου, το οποίο προκύπτει από την εφαρµογή του Α.Ν. 

173/67 και άρθρο 1  του Ν.2112/20, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 

του Ν.4558/1930 και  όπως πρότεινε η διαιτητής.  Ουσιαστικά η εργατική και η 

εργοδοτική πλευρά επέµειναν στην αναµονή της  δικαστικής κρίσης του νοµικού 

ερωτήµατος από την Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου.  Κατόπιν αυτών παρέλκει η 

ρύθµιση του θέµατος µε την απόφαση αυτή λόγω του κανονιστικού χαρακτήρα, 

που θα έχει η σχετική ρύθµιση και της επίπτωσής της στο ισχύον νοµικό πλαίσιο 

σύµφωνα και µε τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 και 3 του Ν.1876/90, αφού το 
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όλο νοµικό θέµα φέρεται σε κρίση ενώπιον του Αρείου Πάγου και µάλιστα στο 

αµεσότατο µέλλον.  

Η  απόφαση µου έχει ως εξής : 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στους όρους της απόφασης αυτής υπάγεται το προσωπικό κίνησης- διοίκησης- 

διαχείρισης και το υπηρετικό προσωπικό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, όλης 

της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων και του προσωπικού εν γένει του Ροδιακού 

Οργανισµού ∆ηµοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟ∆Α). 

 

Άρθρο 2 

Μισθολογικά 

α. Οι συνολικές νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων που υπάγονται στην απόφαση 

αυτή όπως έχουν διαµορφωθεί την 31-12-1996 µε βάση την ∆Α 4/1996 

αυξάνονται απο 1-1-1997 σε ποσοστό 4%.  Οι αποδοχές αυτές όπως θα 

διαµορφωθούν την 30-6-1997 µε βάση την ανωτέρω αύξηση αυξάνονται απο 

1.7.1997 σε ποσοστό 4%. 

β. Οι αποδοχές των εργαζοµένων θα προκαταβάλλονται κατά το ήµισυ την 15η ηµέρα 

κάθε µήνα και θα εξοφλούνται έως την 7η ηµέρα του επόµενου µήνα µε χορήγηση 

κατάλληλης απόδειξης. 

 

Άρθρο 3 

Επιδόµατα  

α. Το επίδοµα οδηγών λεωφορείων χωρίς εισπράκτορα, ορίζεται σε 800δρχ για κάθε 

ηµέρα απασχόλησης. 

β. Το επίδοµα διαχειριστικών λαθών το οποίο χορηγείται στους ταµίες, στους 

βοηθούς τους, και στους υπαλλήλους που απασχολούνται µε τη διαχείριση 

χρηµάτων καθώς και στους εισπράκτορες ορίζεται σε ποσοστό 7% και 

υπολογίζεται στο βασικό µισθό που χορηγείται στους εργαζόµενους από 1-7-1997. 
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Άρθρο 4  

Συνδικαλιστικές άδειες   

Οι συνδικαλιστικές άδειες που ρυθµίσθηκαν µε το άρθρο 3 παρ 3 της ΣΣΕ της 29-3-

1993( Π.Κ. Υπ. Εργασίας 10/2-4-93) θα επιβαρύνουν τα γενικά έξοδα του ΚΤΕΛ στο 

οποίο απασχολείται ο δικαιούχος εργαζόµενος και στο Β. Αντιπρόεδρο της ΟΥΠΑΕ 

και της ΠΟΥΠΑ  χορηγείται συνδικαλιστική άδεια εννέα (9) ηµερών κατά µήνα.  

Κατόπιν αυτού η προαναφερόµενη ρύθµιση διατυπώνεται κωδικοποιηµένα ως εξής: 

" α. Σε κάθε ένα από τα ακόλουθα µέλη του Προεδρείου της ΟΥΠΑΕ  Πρόεδρο,   Α 

Αντιπρόεδρο, Β. Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Ταµία) χορηγείται 

συνδικαλιστική άδεια εννέα (9) ηµερών το µήνα µε πλήρεις αποδοχές. 

β. Σε κάθε ένα από τα λοιπά µέλη της διοίκησης της ΟΥΠΑΕ χορηγείται 

συνδικαλιστική άδεια τριών (3) ηµερών το µήνα µε πλήρεις αποδοχές. 

γ. Λοιπές συνδικαλιστικές άδειες των µελών της διοίκησης της ΟΥΠΑΕ καθώς και οι 

άδειες µελών των διοικήσεων των πρωτοβάθµιων σωµατείων που ανήκουν στη 

δύναµή της διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1264/82. 

δ. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων α. και β. εφαρµόζονται και για τα µέλη της 

διοίκησης της ΠΟΥΠΑ µε την αναλογία (1/3) που προβλέπεται από το άρθρο 17 

παρ 3 του Ν. 1264/82 για την αµέσως επόµενη και πλέον αντιπροσωπευτική 

συνδικαλιστική οργάνωση. 

ε. Οι αποδοχές των εργαζοµένων στους οποίους χορηγείται συνδικαλιστική άδεια 

σύµφωνα µε τα ανωτέρω, βαρύνει τα γενικά έξοδα του ΚΤΕΛ στο οποίο 

απασχολείται ο δικαιούχος συνδικαλιστής. 

στ. Ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για το ίδιο θέµα που ισχύουν δεν θίγονται ούτε 

µεταβάλλονται. " 

Άρθρο 5 

Λειτουργικό ∆ιάλειµµα Εργαζοµένων µε χρήση Η/Υ 

     Η χορήγηση και εφαρµογή του λειτουργικού διαλείµµατος για τους εργαζόµενους 

που χρησιµοποιούν Η/Υ στα ΚΤΕΛ καθορίζεται µε ειδική συµφωνία µεταξύ της 

διοίκησης του συγκεκριµένου ΚΤΕΛ και του αντιπροσωπευτικότερου 

επιχειρησιακού σωµατείου στο ΚΤΕΛ αυτό µε βάση τις ειδικές συνθήκες εργασίας 

και τους όρους που καθορίζονται µε το Π.∆. 398/94 στα πλαίσια της οδηγίας  

90/270 της ΕΟΚ. 
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Άρθρο 6 

Γενική ρύθµιση 

1. Όροι συλλογικών ρυθµίσεων ( συλλογικών συµβάσεων, ∆ιαιτητικών Αποφάσεων) 

και κάθε είδους λοιπές όµοιες ρυθµίσεις, που αφορούν τους όρους αµοιβής και 

εργασίας του προσωπικού αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ όλης της χώρας και 

του συγκοινωνιακού φορέα Ρόδου " ΡΟ∆Α", οι οποίοι δεν καταργούνται ή 

τροποποιούνται µε την απόφαση αυτή εξακολουθούν να ισχύουν. 

2. Τυχόν ανώτερες καταβαλλόµενες αποδοχές στο σύνολό τους και ευνοϊκότεροι όροι 

εργασίας δεν µειώνονται ούτε µεταβάλλονται. 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής  αρχίζει από 8-1-1997 µε την εξαίρεση των 

αναπροσαρµογών αυξήσεων, µισθών και επιδοµάτων για τα οποία ισχύουν τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 2 και 3. 

 

 

 

Η ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 

 

 

  

 

 


