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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των  

Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005) 

Στην Αθήνα την 23η Ιουνίου 2005, ενώπιον του ∆ιαιτητή του Οργανισµού 

Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆.) Άγγελου Ζησιµόπουλου, οι παρακάτω 

αναφερόµενοι, αφενός  

Κων/νος Ξύδης, Πρόεδρος και Βασίλης ∆ηµητρόπουλος, Γεν. Γραµµατέας της 

Οµοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων Ελλάδος  

και αφετέρου  

Αλέξανδρος Γασπαράτος, Πρόεδρος επί θεµάτων τουριστικών λεωφορείων και 

Ευστάθιος Σκρέτας της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Επιχειρήσεων 

Τουρισµού,  

Κων/νος Παλασκόνης, Πρόεδρος της Γενικής Πανελλαδικής Οµοσπονδίας 

Πούλµαν και  

Μιχαήλ Ζορπίδης, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Τουρισµού Βορείου Ελλάδος,  

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν την υπογραφή 

ΣΣΕ, µε τους εξής όρους:  

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στην παρούσα ΣΣΕ υπάγονται οι οδηγοί των Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) 

όλης της χώρας.  

Άρθρο 2  

Βασικός Μισθός 

1.  Ο βασικός µισθός των µισθωτών του άρθρου 1 της παρούσας, όπως είχε 

διαµορφωθεί στις 31-3-2005, βάσει της 9/2004 ∆.Α, καθορίζεται από 1-4-2005  

σε 700 ευρώ.  

2.  Οι αποδοχές του πίνακα του άρθρου 2 της ∆Α 9/2004 διαµορφώνονται  

από 1-4-2005 όπως παρακάτω: 
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ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΜΕ  

ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ 1 παιδί 2 παιδιά 3 παιδιά

1 0-3 700,00 769,89 804,84 839,79 874,73 

2 3-6 775,19 845,08 880,03 914,98 949,92 

3 6-9 806,96 876,85 912,86 947,81 982,75 

4 9-12 878,97 948,86 984,87 1019,82 1054,76 

5 12-15 910,74 980,63 1016,64 1051,59 1086,53 

6 15-18 964,75 1035,70 1070,65 1105,60 1140,54 

7 18-21 998,64 1069,59 1104,54 1139,48 1174,43 

8 21-24 1030,41 1100,30 1135,25 1170,20 1205,14 

9 24-27 1096,07 1165,96 1200,91 1235,85 1270,80 

10 27-30 1127,84 1197,73 1232,68 1267,62 1302,57 

11 30-33 1161,72 1231,62 1266,56 1301,51 1336,46 

3.  Στις αποδοχές του Πίνακα που αναφέρεται στην παρ. 2 ανωτέρω, έχουν 

ενσωµατωθεί όλα τα επιδόµατα, γάµου, παιδιών, υπηρεσίας και προϋπηρεσίας 

στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες, που προβλέπονται από τις σχετικές ρυθµίσεις 

του επαγγέλµατος. Από την ενσωµάτωση αυτή εξαιρούνται µόνο τα επιδόµατα 

εκείνα που καθορίζονται ρητά σε επόµενα άρθρα της παρούσας ΣΣΕ. 

4.  Τα ενσωµατωµένα στον εν λόγω πίνακα επιδόµατα έχουν υπολογιστεί σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας της 

12.10.1993 και αναπροσαρµοστεί µε τα ποσοστά αυξήσεων των Σ.Σ.Ε. και ∆Α 

από το έτος 1994 έως και της ΣΣΕ αυτής.  

5.  Με δεδοµένο ότι στα παραπάνω µισθολογικά κλιµάκια έχει ενσωµατωθεί το 

επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας από το 1982 µέχρι σήµερα (ποσοστό 22%),  

το υπόλοιπο ποσοστό 5% µέχρι τη συµπλήρωση ποσοστού 27%, που οφείλεται 

σύµφωνα µε την από 5-6-1992 ΣΣΕ, θα ενσωµατωθεί στο βασικό µισθό που θα 

διαµορφωθεί την 1-4-2007, στα κλιµάκια µε υπηρεσία 25 χρόνια και πάνω. 

6.  Στις αποδοχές του πίνακα που αναφέρονται στις στήλες µε παιδί ή παιδιά 

υπάγονται οι οδηγοί των οποίων το παιδί ή παιδιά είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών 

συµπληρωµένων και, εφόσον σπουδάζουν σε τεχνολογικά, ανώτατα ή ανώτερα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή σε δηµόσια ΙΕΚ, κάτω των 25 ετών συµπληρωµένων. 

7.  Η κατάταξη των µισθωτών σε µισθολογική βαθµίδα του πίνακα της παραγράφου 

2 του άρθρου τούτου γίνεται µε βάση τα επιδόµατα των προηγουµένων 
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παραγράφων, για τα οποία οι προϋποθέσεις γνωστοποιούνται από τον µισθωτό 

στον εργοδότη µε γραπτή δήλωση του Νόµου 1599/86 και µε τις σχετικές 

ληξιαρχικές πράξεις γάµου, γέννησης παιδιών και προϋπηρεσίας, που 

προσκοµίζονται και παραδίδονται µε απόδειξη (επίσης από το µισθωτό στον 

εργοδότη) µέσα σε δύο µήνες από την ηµέρα γνωστοποίησης. Από τη 

γνωστοποίηση αρχίζει και η χορήγηση των αποδοχών που αντιστοιχούν στα 

δηλούµενα επιδόµατα. 

Άρθρο 3  

Προϋπηρεσία 

1.  Ειδικά για οδηγούς µε πρόσληψη από 1ης Ιανουαρίου 1994 και µετά, η κατάταξη 

σε µισθολογικά κλιµάκια του πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της 

παρούσας γίνεται µε βάση την προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε 

εργοδότη µε την ειδικότητα του επαγγελµατία οδηγού αυτοκινήτου.  

2.  Η προϋπηρεσία της προηγουµένης παραγράφου γνωστοποιείται στον εργοδότη 

µε υπεύθυνη δήλωση του µισθωτού σε έντυπο του Ν. 1599/1986 ή και µε τα 

σχετικά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας προηγουµένων εργοδοτών, κατά τη 

διαδικασία της τελευταίας παραγράφου του προηγούµενου άρθρου.  

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται και εδώ τα οριζόµενα στο προηγούµενο άρθρο της 

ΣΣΕ αυτής.  

3.  Χρόνοι προϋπηρεσίας οδηγού που µέχρι σήµερα έχουν αναγνωριστεί από τους 

εργοδότες εξακολουθούν να ισχύουν.  

Άρθρο 4  

Ώρες Εργασίας 

1.  Οι αποδοχές του πίνακα του άρθρου 2 της παρούσας για το έτος 2005 αφορούν 

σε πενθήµερη εβδοµαδιαία απασχόληση κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της µε αριθµό 51266/75 Αποφάσεως του Υπ. Εργασίας, όπως ισχύει σήµερα, και 

της ∆Α 38/85, οι οποίες και ρυθµίζουν κατά τη διάρκεια της παρούσας, σε 

συνδυασµό µε τους αντίστοιχους όρους των προηγουµένων οµοίων Σ.Σ.Ε. και 

∆Α, τις ώρες εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση και την πενθήµερη εβδοµαδιαία 

εργασία των υπαγοµένων στη ∆Α αυτή οδηγών και συγκεκριµένα εργασία (8) 

ώρες ηµερησίας οδήγησης, 40 ώρες εβδοµαδιαίως και συνολική απασχόληση 

µέχρι (13) ώρες ηµερησίως, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις παραπάνω 

ρυθµίσεις. Ενόψει των ρυθµίσεων του Ν.2874/2000 καθορίζεται περαιτέρω η 

αµοιβή για κάθε ώρα απασχόλησης πέραν των 40 ωρών εβδοµαδιαίως όπως 

ειδικότερα ρυθµίζεται στο άρθρο 4 παρ. 2,3,4 και 5 του παραπάνω Νόµου. 
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2.  Επίσης διατηρείται µε την παρούσα κυλιόµενο ρεπό εβδοµαδιαίας αναπαύσεως 

δηλαδή, εάν συµπέσει απασχόληση και κατά τις ηµέρες εβδοµαδιαίας 

αναπαύσεως, δικαιούται ο εργοδότης να χορηγεί πλέον, σε µηνιαία βάση 

αθροιστικά, το σύνολο των ηµερών εβδοµαδιαίας αναπαύσεως που στερήθηκε  

ο οδηγός.  

Άρθρο 5  

Άλλα Επιδόµατα 

1.  Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων οι οποίοι εκτελούν τουριστικό  

έργο (τουριστικές µεταφορές) χορηγείται εποχιακό επίδοµα εκ ποσοστού 7%.  

Το ως άνω επίδοµα χορηγείται από 1ης Μαΐου µέχρι 31ης  Οκτωβρίου εκάστου 

ηµερολογιακού έτους, υπολογιζόµενου επί του βασικού µισθού του άρθρου 2 της 

παρούσας.  

2.  Στους οδηγούς που εκτελούν εκδροµές εντός της Ελλάδας καταβάλλονται  

26 ευρώ για φαγητό και το πολύ µέχρι δύο γεύµατα την ηµέρα εφόσον τα 

γεύµατα αυτά δεν εξασφαλίζονται µε VOUCHER από τον ιδιοκτήτη του 

λεωφορείου ή τον οργανωτή της εκδροµής.  

3.  Για τους οδηγούς εκτός των συνόρων της Ελλάδας το ποσό αυτό ανέρχεται σε 36 

ευρώ και καταβάλλεται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της προηγουµένης 

παραγράφου.  

4.  Επιπλέον του ποσού του προηγουµένου εδαφίου του παρόντος άρθρου, στους 

οδηγούς που πραγµατοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό καταβάλλεται ποσό 23 ευρώ 

την ηµέρα, εφόσον διανυκτερεύουν στην αλλοδαπή. 

5.  Στους οδηγούς που εκτελούν φορτοεκφόρτωση αποσκευών καταβάλλονται  

0,35 ευρώ για κάθε άτοµο του οποίου την φορτοεκφόρτωση αποσκευών εκτελεί 

ο οδηγός. Από 1-4-2006 το ποσό αυτό αναπροσαρµόζεται σε 0,38 ευρώ.  

Ο πραγµατικός σε κάθε περίπτωση συνολικός αριθµός των ατόµων τούτων, που 

εξυπηρετούνται από τον οδηγό, αυξάνεται πλασµατικά κατά πέντε (5) άτοµα για 

τα οποία ο οδηγός λαµβάνει την αντίστοιχη αµοιβή της φορτοεκφόρτωσης των 

αποσκευών.  

6.  Στους οδηγούς διώροφων τουριστικών λεωφορείων καταβάλλεται, από την  

1-4-2005, επίδοµα 4,5% επί του παραπάνω στο άρθρο 2 της ΣΣΕ αυτής 

οριζοµένου βασικού µισθού.  

Άρθρο 6  

Νυχτερινά - Κυριακές 

Οι προσαυξήσεις που προβλέπονται για νυκτερινή και για κατά Κυριακή εργασία ως 
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πρόσθετες αµοιβές, µαζί µε την αστική ποινή για υπερωριακή απασχόληση των 

οδηγών που υπάγονται στην παρούσα δεν έχουν συγχωνευθεί στις αποδοχές του 

πίνακα του άρθρου 2 της παρούσας, αλλά εξακολουθούν να καταβάλλονται εφόσον 

παρέχεται τέτοια εργασία, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της Εργατικής 

Νοµοθεσίας και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.  

Άρθρο 7  

Τελικές ∆ιατάξεις 

Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες ή ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι 

για τους εργαζοµένους από αυτούς που ορίζονται παραπάνω µε την παρούσα, δε 

µειώνονται ούτε τροποποιούνται. 

Άρθρο 8  

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από την 1η Απριλίου 2005, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Υ.Π.Α.Ε.) 

ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Π.Ο.Ε.Τ.) 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΥ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΡΕΤΑΣ 
 ΓΙΑ ΤΗ  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΠΟΥΛΜΑΝ 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΑΣΚΟΝΗΣ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Τ.Β.Ε.) 

 ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΠΙ∆ΗΣ 

 


