ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την αµοιβή, τις συνθήκες και τους λοιπούς όρους εργασίας των
Οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών και άλλων αυτοκινήτων του
Νοµού Χανίων
(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Χανίων Κρήτης: 27/19-12-2002)

Στα Χανιά σήµερα την 17η ∆εκεµβρίου 2002, µεταξύ αφενός
του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ «Ο Άγιος
Χριστόφορος» που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης και εκπροσωπείται νόµιµα από
τον Πρόεδρο αυτού κ. Βεργεράκη Αναστάσιο και το Γενικό Γραµµατέα κ.
Μανωλικάκη Ιωάννη
και αφετέρου των οργανώσεων µε την επωνυµία:
1) «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ» που εδρεύει
στα Χανιά Κρήτης και εκπροσωπείται νοµίµως από τον Πρόεδρο αυτού κ. Ιωάννη
Παπαδοµανωλάκη.
2) «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ » που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης και εκπροσωπείται νοµίµως από τον
Πρόεδρο αυτού κ. Μιχαήλ Κουκουράκη.
3) «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΕΤΟΙΜΟΥ

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ

Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης και
εκπροσωπείται νοµίµως από τον Πρόεδρο αυτού κ. Παύλο Χανιωτάκη.
4) «ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ»
που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης και εκπροσωπείται νοµίµως από τον Πρόεδρο
αυτού κ. Γεώργιο Τραχαλάκη.
5) «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» που εδρεύει στην
Αθήνα Φειδίου 13-14 και εκπροσωπείται νοµίµως από τον εξουσιοδοτηµένο κ.
6) «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ» που εδρεύει στην Αθήνα
και εκπροσωπείται νοµίµως από τον εξουσιοδοτηµένο κ. Κων/νο Καρδαµάκη,
συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα, που αφορούν τη σύναψη τοπικής
οµοιοεπαγγελµατικής Σ.Σ.Ε., που ρυθµίζει την αµοιβή, τις συνθήκες και τους λοιπούς
όρους εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών και άλλων αυτοκινήτων του
Νοµού Χανίων.
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Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
Στις διατάξεις της παρούσης ΣΣΕ υπάγονται οι οδηγοί που απασχολούνται στα πάσης
φύσεως φορτηγά αυτοκίνητα, ως και τα αυτοκίνητα των εκπαιδευτηρίων, των
παιδικών σταθµών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων του Ν. Χανίων, για τη
µεταφορά µαθητών, βρεφών προσωπικού και λοιπών προσώπων και αγαθών, καθώς
και σ' αυτά της τσιµεντοποιείας, της ασβεστοποιείας και της µεταφοράς πολτού
ασβέστη και είναι µέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο Άγιος Χριστόφορος».
Άρθρο 2
Βασικός Μισθός
Ο βασικός µηνιαίος µισθός των υπαγοµένων στην παρούσα Οδηγών, όπως είχε
διαµορφωθεί την 31-12-2002 από την ΣΣΕ της 15 Ιανουαρίου 2002 αυξάνεται από
1-1-2003 κατά ποσοστό 4,25%. Ο βασικός µισθός από 1-1-2003 διαµορφώνεται
εποµένως στο ποσό των εξακοσίων επτά και εβδοµήντα οκτώ λεπτών (607,78) ευρώ.
Άρθρο 3
Επιδόµατα
Στους υπαγόµενους στην παρούσα οδηγούς χορηγούνται τα παρακάτω µηνιαία
επιδόµατα, που υπολογίζονται στον ανωτέρω βασικό µισθό:
Α) ΧΡΟΝΟΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ
α) Συµπληρώσεως ενός έτους υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε
εργοδότη σε ποσοστό 6%.
β) Τριετών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία και µέχρι ένδεκα (11) τριετίες.
Για τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη κάθε χρόνος
εργασίας οδηγού αυτοκινήτου σε οποιονδήποτε εργοδότη δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ο χρόνος άσκησης ίδιου επαγγέλµατος ως
οδηγός αυτοκινήτων οποιασδήποτε µορφής και τύπου. Ο χρόνος αυτός
αποδεικνύεται µε βεβαίωση των προηγούµενων εργοδοτών, θεωρηµένη από
την αρµόδια Κοινωνική Επιθεώρηση. Προκειµένου για βεβαίωση χρόνου
ασκήσεως ίδιου επαγγέλµατος αρκεί βεβαίωση της αρµόδιας φορολογικής
αρχής.
γ) Πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ως οδηγού, εφόσον η υπηρεσία
διανύθηκε από 1-3-1982 και εντεύθεν στα παρακάτω ποσά:
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Μετά την συµπλήρωση 2 ετών υπηρεσίας

2%

Μετά την συµπλήρωση 5 ετών υπηρεσίας

9%

Μετά την συµπλήρωση 10 ετών υπηρεσίας

15%

Μετά την συµπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας

22%

Μετά την συµπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας

27%

Μετά την συµπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας

32%

Β) ΓΑΜΟΥ 10%
Το επίδοµα αυτό χορηγείται σε όλους τους έγγαµους µισθωτούς, καθώς και
στους άγαµους γονείς, στους χήρους-ες και στους διαζευγµένους-ες.
Γ) ΠΑΙ∆ΙΩΝ σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί και µέχρι τρία παιδιά, ηλικίας µέχρι
20 ετών, εφόσον είναι άγαµα και δεν εργάζονται, ύστερα από σχετική υπεύθυνη
δήλωση των ασκούντων τη µέριµνα γονέων τους σύµφωνα µε το Ν. 1599/86.
Σε περίπτωση σπουδών το επίδοµα αυτό εξακολουθεί να χορηγείται µέχρι
συµπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας των παιδιών. Η συνέχιση των
σπουδών βεβαιώνεται µε βεβαίωση του ∆/ντη της Σχολής που φοιτά το παιδί
(ανωτάτης, ανωτέαρας, ΙΕΚ, κ.λ.π.). Σε περίπτωση παιδιού µε σωµατική ή
πνευµατική αναπηρία το επίδοµα αυτό καταβάλλεται εφ' όρου ζωής έπειτα από
σχετική βεβαίωση κρατικού Νοσοκοµείου.
∆) ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
α) Σε όσους οδηγούν φορτηγά αυτοκίνητα ωφέλιµου φορτίου πάνω από 2
µέχρι και 6 τόνους, καταβάλλεται ειδικό επίδοµα που ανέρχεται σε είκοσι
οκτώ (28) ευρώ.
β) Σε όσους οδηγούν φορτηγά αυτοκίνητα ωφέλιµου φορτίου πάνω από 6
τόνους

και

άνω

ή

απορριµµατοφόρα

αυτοκίνητα

και

αυτοκίνητα

εκκενώσεως βόθρων ανεξαρτήτως ωφέλιµου φορτίου, καταβάλλεται ειδικό
επίδοµα που ανέρχεται σε σαράντα εννέα (49) ευρώ.
γ) Σε όσους οδηγούν φορτηγά ρυµουλκά, αρθρωτά, ηµιρυµουλκούµενα
(επικαθήµενα, ανεξαρτήτως τονάζ), καταβάλλεται ειδικό επίδοµα που
ανέρχεται σε πενήντα πέντε (55) ευρώ.
δ) Στους οδηγούς που συνοδεύουν το αυτοκίνητο τους ανεξαρτήτως τύπου και
τονάζ που µεταφέρεται µε οχηµαταγωγό πλοίο χορηγούνται για κάθε
µεταφορά από και προς τα Χανιά, καταβάλλεται ειδικό επίδοµα που ανέρχεται
σε δέκα τρία (13) ευρώ.
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ε) οι οδηγοί που εργάζονται Σάββατο σε γαλακτοκοµικά και ευπαθή προϊόντα
αµείβονται µε τα εκάστοτε ισχύοντα στην εργατική νοµοθεσία.
στ) Σε όσους οδηγούν φορτηγά αυτοκίνητα µεταφοράς εµφιαλωµένων ποτών,
φιαλών υγραερίου καθώς και στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων
ανεξαρτήτως τονάζ που ανήκουν σε εµποροβιοτεχνικές επιχειρήσεις και
στους οδηγούς σχολικών λεωφορείων χορηγούνται δέκα έξι (16) ευρώ.
ζ)

Στους οδηγούς, (supermarket, γαλακτοκοµικών επιχειρήσεων και διακίνησης
εµφιαλωµένων ποτών) που παρέχουν πρόσθετη εργασία εισπράξεως
χρηµάτων ή εκδόσεως αποδεικτικών παραλαβής χρηµάτων ή συλλογής
συσκευασιών προϊόντων (συλλογή κενών), χορηγείται πέραν των κατά
περίπτωση παραπάνω δραχµικών επιδοµάτων, πρόσθετο επίδοµα τριάντα ένα
(31) ευρώ κάθε µήνα. Σε περίπτωση που ο οδηγός απασχοληθεί κατά τη
διάρκεια του µήνα σε φορτηγά αυτοκίνητα διαφόρων τύπων και τονάζ που
δικαιολογούν διαφορετικά επιδόµατα κατά τις παραπάνω περιπτώσεις των
επιδοµάτων ειδικών συνθηκών, καταβάλλεται το επίδοµα µιας των παραπάνω
περιπτώσεων που εµπίπτει στις περισσότερες µέρες εργασίας του µισθωτού
στο συγκεκριµένο µήνα.

Ε) ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στους οδηγούς που οδηγούν αυτοκίνητα γενικά (ανεξαρτήτως τονάζ) ρυµουλκά,
αρθρωτά, ηµιρυµουλκούµενα (επικαθήµενα) ή φορτηγά επί των οποίων
λειτουργεί µαλακτήρας σκυροδέµατος (µπετονιέρα ) ή φορτηγά αυτοκίνητα που
µεταφέρουν χωµατουργικά ή λατοµικά προϊόντα ή απορριµµατοφόρα αυτοκίνητα
και αυτοκίνητα εκκενώσεως βόθρων, καταβάλλονται σαράντα έξι (46) ευρώ.
Άρθρο 4
Ηµέρες Αργίας
Στους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα και εργάζονται κατά τις επίσηµες
αργίες του Β∆ 748/66, καθώς και τις εορτές : 1η Ιανουαρίου, Καθαρά ∆ευτέρα,
Μεγάλη Παρασκευή, 26η ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου, καταβάλλεται προσαύξηση 75%
επί του 1/25ου του συνολικού µισθού τους.
Άρθρο 5
Ετήσια Άδεια µε Αποδοχές
Στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς που έχουν συµπληρώσει δέκα (10)
µήνες συνεχόµενης εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει ετήσια άδεια
ανάπαυσης µε πλήρεις αποδοχές. Περαιτέρω στους υπαγόµενους στην παρούσα
µισθωτούς που έχουν συµπληρώσει δέκα (10) χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη ή
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δώδεκα (12) χρόνια εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε
ειδικότητα ή σχέση εργασίας, χορηγείται άδεια αναπαύσεως µε αποδοχές τριάντα
εργάσιµων ηµερών, αν εργάζονται µε 6ήµερη εβδοµαδιαία εργασία ή 25 εργάσιµων
ηµερών, αν εργάζονται µε 5θήµερη εβδοµαδιαία εργασία.
Άρθρο 6
Όροι Υγιεινής και Ασφάλειας
Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων λατοµείων ανεξαρτήτως του είδος του
υλικού, στους οδηγούς επιχειρήσεων χωµατουργικών εργασιών, αυτοκινήτων
µεταφοράς σκυροδέµατος χορηγείται ηµερησίως γάλα σε ποσότητα 410 γραµµαρίων
περίπου. Στους οδηγούς χορηγείται κάθε χρόνο µια στολή (φόρµα) εργασίας. Στους
οδηγούς

αυτοκινήτων

µεταφοράς

σκυροδέµατος

χορηγούνται

επιπλέον

ένα

αδιάβροχο για τους χειµερινούς µήνες και ένα ζευγάρι γάντια εργασίας. Τα είδη αυτά
ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη και αντικαθίστανται αν φθαρούν και προ
παρελεύσεως του έτους.
Άρθρο 7
Άδεια Γάµου
Στους οδηγούς που υπάγονται στην παρούσα και που συνάπτουν γάµο, χορηγείται
πρόσθετη άδεια γάµου µε αποδοχές µιας εβδοµάδας. Η άδεια αυτή δεν συµψηφίζεται
µε αυτή του ΑΝ 539/45, όπως ισχύει σήµερα.
Άρθρο 8
Συνδικαλιστική Συνδροµή
1. Εργοδότες που απασχολούν κατά την αρχή κάθε έτους πάω από 10 µισθωτούς
µέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
«Ο Άγιος Χριστόφορος», υποχρεούνται κατά την εξόφληση των αποδοχών τους
στο τέλος κάθε µήνα ή οποτεδήποτε γίνεται εξόφληση των δεδουλευµένων
αποδοχών να παρακρατούν τις συνδροµές των εργαζοµένων προς το Σωµατείο
και να τις αποδίδουν σ' αυτό µέσα σε 10 µέρες. Το ύψος της συνδροµής και
αρµόδιο όργανο εισπράξεως αυτής θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τη διοίκηση
της συνδικαλιστικής οργάνωσης, στην οποία ανήκει και η οποία θα ενηµερώνει µε
έγγραφο της κάθε υπόχρεο εργοδότη.
2. Εργαζόµενοι µέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Ο Άγιος Χριστόφορος» που
δεν επιθυµούν την παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής , δικαιούνται µε
δήλωσή τους, απευθυνόµενη στην επιχείρηση στην οποία απασχολούνται, να
ζητήσουν την παύση αυτής της παρακρατήσεως από τον επόµενο της δηλώσεως
µήνα.
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Άρθρο 9
Αναλυτική Απόδειξη
Επιχειρήσεις δεσµευόµενες από την απόφαση αυτή, υποχρεούνται κατά την
εξόφληση των αποδοχών των εργαζόµενων, να χορηγούν εξοφλητικές αποδείξεις,
στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι κάθε είδους αποδοχές χωριστά
(π.χ. βασικές αποδοχές, προσαυξήσεις υπερωριών, Κυριακών, κ.λ.π.), καθώς
και οι κρατήσεις που αναλογούν σε αυτές υπέρ των ασφαλιστικών οργανισµών
(Φ.Μ.Υ., χαρτόσηµα, κ.λ.π.).
Άρθρο 10
Ισχύς Λοιπών ∆ιατάξεων
1. Συλλογικές ρυθµίσεις που δεν τροποποιούνται ρητά µε την απόφαση αυτή,
εξακολουθούν να ισχύουν, περιλαµβανοµένης της ρύθµισης για την εβδοµάδα
σαράντα (40) ωρών µε συνεχιζόµενες ηµέρες ανάπαυσης, όπως κρίθηκε από την
απόφαση του ∆.∆.∆. Χανίων αριθ. 14/1989.
2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε αυτή τη ΣΣΕ ή ευνοϊκότεροι
όροι

εργασίας

που

προβλέπονται

από

νόµους,

διατάγµατα,

Υπουργικές

αποφάσεις, ΣΣΕ ή ∆.Α., Κανονισµούς Εργασίας, έθιµα, κ.λ.π., καθώς και οι όροι
ατοµικών συµβάσεων εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την
απόφαση αυτή δεν µειώνονται και ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν
τροποποιούνται.
Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Η έναρξη της ισχύος της παρούσας ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2003.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
«Ο ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ –
ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡ∆ΑΜΑΚΗΣ
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