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ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2001 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών  

των πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων όλης της χώρας 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων: 22/22-3-2001 

Στην Αθήνα, σήµερα 20 Μαρτίου 2001 οι υπογράφοντες αφενός: 

α) κος Μανωλόπουλος Ανδρέας, ως νόµιµος εκπρόσωπος της «Γενικής 

Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος». 

β) Κολτσάκης ∆ηµήτριος ως νόµιµος εκπρόσωπος του «Συνδικάτου Χερσαίων 

Εµπορευµατικών Μεταφορών» 

Και αφετέρου 

α) κος Ταταράκης Θεοχάρης, Πρόεδρος και ∆ηµητρόπουλος Βασίλης,  

Γεν. Γραµµατέας αντίστοιχα ως νόµιµοι εκπρόσωποι της «Οµοσπονδίας 

Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων Ελλάδας» (Ο.Υ.Π.Α.Ε) και 

β) κος Τυράκης Ελευθέριος, ως νόµιµος εκπρόσωπος της «Πανελληνίας 

Οµοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων» (Π.Ο.Υ.Π.Α)  

η οποία παρεµβαίνει υπέρ της άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων 

(Ο.Υ.Π.Α.Ε),  

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, για την υπογραφή της παρούσας Εθνικής 

Οµοιοεπαγγελµατικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας συνεφώνησαν τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι οδηγοί των πάσης φύσεως φορτηγών 

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 αυτοκινήτων µεταφοράς 

ασθενών νοσοκοµείων και ιδιωτικών κλινικών όλης της χώρας. 

Άρθρο 2 

Βασικοί Μισθοί 

Οι νόµιµες συνολικές αποδοχές των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, όπως θα 

έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2000, αυξάνονται από 01.01.2001 κατά ποσοστό 3% 
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και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.06.2001, αυξάνονται περαιτέρω από 

01.07.2001 κατά ποσοστό 2%. 

Άρθρο 3 

Επιδόµατα 

1.  Ανθυγιεινής εργασίας 

α) Στους οδηγούς αυτοκινήτων κάθε κατηγορίας και τύπου που απασχολούνται 

σε επιχειρήσεις τσιµεντοποιίας, οδοποιίας - ασφαλιστικά, χαλυβουργίας, 

παραγωγής και µεταφοράς υγραερίων, µεταλλείων, λιγνιτωρυχείων, 

λατοµείων, παραγωγής και µεταφοράς ασβέστη, καθώς και σε επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται σε αποκοµιδή σκουπιδιών- λυµάτων από νοσοκοµεία 

και βιοµηχανικούς χώρους, χορηγείται για κάθε µήνα εργασίας τους επίδοµα 

ανθυγιεινής εργασίας εκ δρχ 6.500. 

β) Επίσης επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ δρχ. 13.500 µηνιαίως, λαµβάνουν οι 

οδηγοί αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί µαλακτήρας σκυροδέµατος 

(βαρέλα) 

2.  Επικίνδυνης Εργασίας 

α) Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων που µεταφέρουν, ανεξαρτήτως 

ωφελίµου φορτίου, πολεµοφόδια και πυροµαχικά ή φυσίγγια, ραδιενεργά 

υλικά ή εξαρτήµατα, εκρηκτικούς µηχανισµούς οποιουδήποτε τύπου και 

συστήµατος, διαλυτικά χρώµατα και καυστική ποτάσα, χορηγείται για κάθε 

µήνα εργασίας τους επίδοµα επικίνδυνης εργασίας εκ δρχ. 13.500. 

β)  Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, που εργάζονται σε ορυχεία, 

λιγνιτωρυχεία, λατοµεία, χωµατουργία, οδοποιία -ασφαλτικά, γαλαρίες-στοές, 

χορηγείται για κάθε µήνα εργασίας τους, επίδοµα επικίνδυνης εργασίας εκ 

δρχ. 13.500. 

γ)  Στους οδηγούς αυτοκινήτων µεταφοράς χρηµάτων, που ανήκουν σε 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, εφόσον χρησιµοποιούν 

χρηµαταποστολές, χορηγείται για κάθε µήνα εργασίας τους επίδοµα 

επικίνδυνης εργασίας εκ. δρχ. 17.500. 

3.  Μεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων (containers) 

α)  Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων που µεταφέρουν ανοιχτά ή κλειστά 

σιδηρά δοχεία, µαζικής συσκευασίας και µεταφοράς υλικών 

(εµπορευµατοκιβώτια – CONTAINERS) χορηγείται για κάθε µήνα εργασίας 

τους, επίδοµα εκ δρχ. 13.500. 
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β)  Οι οδηγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης και του επιδόµατος 

επικίνδυνης εργασίας και του επιδόµατος µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων 

(CONTAINERS) λαµβάνουν το ευνοϊκότερο εξ’ αυτών. 

4.  Ειδικών Μεταφορών 

Στους οδηγούς ειδικών οχηµάτων που µεταφέρουν βαρέα οχήµατα (µπουλντόζες, 

γερανούς, εκσκαφείς και βαρέα χωµατουργικά µηχανήµατα), τα οποία κινούνται 

αργά λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, χορηγείται µηνιαίο επίδοµα εκ δρχ 

15% υπολογιζόµενου επί του βασικού τους µισθού. 

5.  Γάµου 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς χορηγείται επίδοµα γάµου, 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου  20 παρ. 2 του  

ν. 1849/89. 

6.  Σχολικών Λεωφορείων 

Στους οδηγούς σχολικών λεωφορείων που υπάγονται στην παρούσα, χορηγείται 

µηνιαίο επίδοµα εκ ποσοστού 17%, υπολογιζόµενου επί του βασικού τους 

µισθού. 

7.  ∆ιαχειριστικών λαθών 

Στους οδηγούς-πωλητές εµφιαλωµένων ποτών και τυποποιηµένων προϊόντων, 

που διενεργούν χρηµατικές συναλλαγές, χορηγείται επίδοµα διαχειριστικών 

λαθών, εκ ποσοστού 10% υπολογιζόµενου επί του βασικού τους µισθού. 

8.  Πάρκινγκ 

Στους οδηγούς που υπάγονται στην παρούσα, οι οποίοι εργάζονται σε χώρους 

στάθµευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ), χορηγείται µηνιαίο επίδοµα εκ ποσοστού 

10%, υπολογιζόµενου επί του βασικού τους µισθού. 

9.  Ενοικίου 

Στους οδηγούς που υπάγονται στην παρούσα, οι οποίοι λόγω της εργασίας τους 

µετακινούνται και διαµένουν για τις ανάγκες αυτής, εκτός της έδρας της 

επιχείρησης και πληρώνουν ενοίκιο στον τόπο που µετακινήθηκαν 

(αποδεικνυοµένου τούτου από µισθωτήριο συµβόλαιο), χορηγείται επίδοµα 

ενοικίου εκ δρχ. 40.000 µηνιαία. 

 

 



 4 

Άρθρο 4 

∆ιάφορες Παροχές και Λοιπές ∆ιατάξεις 

1.  Αποζηµίωση για τροφή 

α)  Στους υπαγοµένους στην παρούσα µισθωτούς, εφόσον κινηθούν σε ακτίνα 

(ευθεία πορεία) πλέον των 275 χιλιοµέτρων, από τον τόπο εκκίνησης, 

χορηγείται ηµερησίως ποσό µέχρι 10.000 δρχ για τροφή, µε αντίστοιχη 

απόδειξη, υπό τον όρο µή διανυκτέρευσης οπότε στην περίπτωση αυτή, 

έχουν εφαρµογή οι ισχύουσες διατάξεις. 

β)  Αν οι ως άνω µισθωτοί κινηθούν εκτός των ορίων της χώρας, καταβάλλεται 

για τροφή για κάθε ηµέρα εργασίας, ποσό δρχ. 12.000. 

2.  Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής 

Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν κατά την πληρωµή της 

µισθοδοσίας την συνδροµή των µελών πρωτοβαθµίων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων και να την αποδίδουν σ’ αυτές. Για να γίνεται η παρακράτηση της 

συνδικαλιστικής συνδροµής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωµατείου προς την 

επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωµατείο το ποσό 

της συνδροµής, την συχνότητα της παρακράτησης (πχ. κάθε µήνα, κάθε 

εξάµηνο) και το οποίο ποσό θα εισπράττεται µε ευθύνη του σωµατείου.  

Η δήλωση πρέπει να επαναλαµβάνεται όταν µεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. 

Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του σωµατείου θα δηλώνουν προς την 

επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδροµής τους, όπως και  

η ανάκληση αυτής της δήλωσης µπορεί να γίνει και µέσω του σωµατείου. 

3.  Συνδικαλιστικές διευκολύνσεις 

Στα µέλη της ∆ιοίκησης της Ο.Υ.Π.Α.Ε. και στα µέλη της ∆ιοίκησης των 

πρωτοβαθµίων σωµατείων αυτής, χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες απουσίας 

µε πλήρεις αποδοχές ως εξής: 

α)  Στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα της Ο.Υ.Π.Α.Ε. για όσο χρόνο 

διαρκεί η θητεία τους. 

β)  Στους Αντιπροέδρους, τον Ταµία και τον Οργανωτικό Γραµµατέα της 

Ο.Υ.Π.Α.Ε., δέκα πέντε (15) ηµέρες το µήνα. 

γ)  Στα υπόλοιπα µέλη της ∆ιοίκησης της Ο.Υ.Π.Α.Ε. δέκα (10) ηµέρες το µήνα. 

δ)  Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα των πρωτοβαθµίων 

σωµατείων, µελών της Ο.Υ.Π.Α.Ε., που τα µέλη τους είναι από 500 και άνω, 

πέντε (5) ηµέρες το µήνα, και άν τα µέλη τους είναι λιγότερα από 500,  
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τρείς (3) ηµέρες το µήνα. 

Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις εξακολουθούν να ισχύουν. 

4.  Ετήσια άδεια µε αποδοχές 

Εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα, που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 

 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη 

και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµερών,  

αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίµων 

ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή  

25 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας 

εργασίας. 

5.  Άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών 

Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης 

αποχώρησης της µητέρας, ή εναλλακτικά του πατέρα, για τη φροντίδα των 

παιδιών, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Ε.Ε. του 1993 έχουν και οι θετοί 

γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών. 

6.  Άδεια γέννησης τέκνου 

Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε 

αποδοχές, χωρίς να συµψηφίζεται στην κανονική άδεια. 

7.  Άδεια για ασθένεια εξαρτώµενων µελών: 

Η άδεια του άρθρου 7 του ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων 

παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ’ έτος εφόσον ο/η εργαζόµενος/η 

έχει τρία παιδιά και πάνω. 

8.  Αποδοχές ασθένειας ή ατυχήµατος στο εξωτερικό 

Σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήµατος (πλήν του ατυχήµατος που έγινε όταν ο 

οδηγός ήταν σε κατάσταση µέθης ή υπό την επήρεια άλλων ουσιών) κατά το 

χρόνο της εργασίας του, όταν ο οδηγός βρίσκεται εκτός των ορίων της χώρας,  

ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει στο ακέραιο τις αποδοχές του 

µισθωτού, τα έξοδα διαµονής του και τα έξοδα επαναπατρισµού. 

9.  Χρησιµοποίηση δεύτερου οδηγού 

Σε περίπτωση ταξιδιού του οδηγού εκτός της Ελληνικής Επικράτειας,  

θα εφαρµόζονται οι νόµοι και οι σχετικές οδηγίες της ΕΟΚ για τη χρησιµοποίηση 

και δεύτερου οδηγού. 
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10.  Πρόσθετη εργασία 

Στους οδηγούς που υπάγονται στην παρούσα, οι οποίοι εκτός του κύριου 

καθήκοντός τους, την οδήγηση, προσφέρουν πρόσθετες εργασίες, καταβάλλεται 

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

11.  Βιβλίο δροµολογίων 

Για τους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς, είναι υποχρεωτική η τήρηση 

του βιβλίου δροµολογίων. 

12.  Συµψηφισµός µισθού 

Απαγορεύεται ο συµψηφισµός του οφειλόµενου µισθού στο µισθωτό µε 

απαίτηση του εργοδότη κατ’ αυτού. 

13.  Καθήκοντα οδηγού 

Οι υπαγόµενοι στην παρούσα µισθωτοί έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν πριν 

την έναρξη της εργασίας τους, το όχηµα τους (λάδια, νερό, αέρας στα ελαστικά) 

και να συµπληρώνουν τις τυχόν ελλείψεις. 

Επίσης έχουν υποχρέωση να καθαρίζουν την καµπίνα του αυτοκινήτου και να 

πλένουν τους υαλοπίνακες (τζάµια) αυτού. 

Παράλληλα πρέπει να φροντίζει να έχει µαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

(άδεια αυτοκινήτου, άδεια οδήγησης, (Ρ) ρυµουλκούµενου, φορτωτικές, 

ασφάλεια, ΚΤΕΟ, βιβλίο δροµολογίων) ενώ θα πρέπει να ενηµερώνει πάντα τον 

εργοδότη του (όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες) για ότι συµβαίνει κατά την ώρα 

της εργασίας του (βλάβη, καθυστέρηση λόγω φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή άλλα 

γεγονότα). 

Ο οδηγός απαγορεύεται να πίνει κατά την ώρα της εργασίας του αλκοολούχα 

ποτά. Ο οδηγός δεν πρέπει να κινεί το αυτοκίνητο χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα 

(άδεια, ασφάλεια, ΚΤΕΟ, βιβλίο δροµολογίων, ταχογράφους) καθώς επίσης όταν 

αυτό έχει προβλήµατα κυκλοφορίας (όπως φθαρµένα ελαστικά, φρένα, σύστηµα 

διεύθυνσης, προβληµατικές νταλίκες χωρίς (Ρ) κλπ). 

Ο οδηγός δεν υποχρεούται να πλένει το αυτοκίνητο, να το γρασάρει και εν γένει 

να κάνει οποιαδήποτε επισκευή, αλλά µόνο να επιβλέπει γι’ αυτές. 

Ο οδηγός δεν επιτρέπεται να ανοίγει πόρτες από CONTAINERS, απουσιάζοντος 

του παραλήπτη. 
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Άρθρο 5 

∆ιατήρηση Όρων και Αρχή Ευνοϊκότερης Ρύθµισης 

1.  Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές, στο σύνολό τους, ανώτερες από αυτές που 

προκύπτουν από την παρούσα και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι για τους 

εργαζόµενους δεν µειώνονται και δεν τροποποιούνται. 

2.  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι µη αντικείµενοι στην παρούσα 

ρύθµιση όροι εργασίας της υπ’ αριθµ. 11/2000 ∆.Α. και των προηγουµένων 

συλλογικών ρυθµίσεων. 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 01.01.2001. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗ Γ.Σ.Ε.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Υ.Π.Α.Ε. 

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟ Σ.Χ.Ε.Μ. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Υ.Π.Α. 
 ΤΥΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

 


