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των O δη γών 
Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων 

Κρή της “Ερµής”
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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ O Δ∆Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ 

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 

1.  Η α πό 5.1.1982 ΣΣΕ (Π.Κ. Ει ρην. Η ρα κλεί ου Κρή της 16/1982)
2.  Η α πό 23.9.1982 ΣΣΕ (ΦΕΚ 875/Β/1982)
3.  Η Δ∆Α 128/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 25/Β/1986)
4.  Η α πό 23.3.1989 ΣΣΕ (ΦΕΚ 381/Β/1989)
5.  Η α πό 26.3.1990 ΣΣΕ (Π.Κ. 18/1990)
6.  Η α πό 24.5.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Ερ γα σί ας  Η ρα κλεί ου Κρή της 3/1991)
7.  Η Δ∆Α 22/1992 (Π.Κ. Ε πιθ. Ερ γα σί ας Η ρα κλεί ου Κρή της 2/1992)
8.  Η α πό 23.3.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Ερ γα σί ας Η ρα κλεί ου Κρή της 2/1993)
9.  Η α πό 22.2.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ/σης Ερ γα σί ας Η ρα κλεί ου Κρή της  2/22.3.1994)

(Ι σχύ ει και για το 1995).
10.  Η α πό 12.3.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Εργ. Ν. Η ρα κλεί ου Κρή της 3/28.5.1996)
11.  Η α πό 17.4.1997 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Εργ. Ν. Η ρα κλεί ου Κρή της 4/18.4.1997) 

(Ι σχύ ει και για το έ τος 1998)
12.  Η α πό 27.6.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Εργ. Ν. Η ρα κλεί ου Κρή της 4/99)
13.  Η α πό 29.6.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Εργ. Ν. Η ρα κλεί ου Κρή τη ς 2/2000)
14. Η α πό 1.6.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Εργ. Ν. Η ρα κλεί ου Κρή τη ς 2/19.6.2001) 

(Ισχύει και για το 2002)
15.  Η α πό 23.5.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Εργ. Ν. Η ρα κλεί ου Κρή τη ς 4/6.6.2003)
16. Η α πό 13.4.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πιθ. Εργ. Ν. Η ρα κλεί ου Κρή τη ς 15/4.5.2004) 

(Ισχύει και για το 2005)
17. Η α πό 16.6.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλεί ου Κρή τη ς 8/11.7.2006) 

(Ισχύει και για το 2007)
18. Η α πό 12.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλεί ου Κρή τη ς 7/19.6.2008)
19. Η Δ∆Α 22/2009 (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλεί ου Κρή τη ς 2/21.7.2009) 
20. Η α πό 30.4.2010 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλεί ου Κρή τη ς 3/3.5.2010)(ισχύει και για

το 2011
21. Η από 2.6.2012 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλεί ου Κρή τη ς 19/11.6.2012) 
22. Η από 28.6.2013 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλεί ου Κρή τη ς 13/12.7.2013) 
23. Η από 17.3.2015 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλεί ου Κρή τη ς 2/4.5.2015) 
24. Η από 16.53.2015 ΣΣΕ
25. Η από 28.3.2016 ΣΣΕ 
26. Η από 11.4.2017 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλεί ου Κρή τη ς 1/12.4.2017) 
27. Η από 30.3.2018 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλεί ου Κρή τη ς 2/3.4.2018) 
28. Η από 23.5.2019 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλεί ου Κρή τη ς 1/28.5.2019) 
29. Η από 25.5.2021 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλεί ου Κρή τη ς 1/25.5.2021) 

Β. ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Σύν δε σµος Του ρι στι κών και Τα ξει δι ω τι κών Γρα φεί ων Κρή της
2. Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης
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Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:

Σω µα τεί ο O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της "O ΕΡ ΜΗΣ"                       

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ
Στις δι α τά ξεις αυ τής της ρύθ µι σης υ πά γο νται οι ο δη γοί των Του ρι στι κών 
Λε ω φο ρεί ων οι ο ποί οι ερ γά ζο νται σε ε πι χει ρή σεις του ρι στι κών και τα ξει δι ω τι κών
γρα φεί ων και σε ι δι ο κτή τες του ρι στι κών λε ω φο ρεί ων στην Κρή τη (ΣΣΕ 17.3.2015).

Δ∆.  ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ Α ΠOΔ∆OΧΕΣ 
(Βασικός Μισθός-Επιδόµατα Oικογενειακά και Προϋπηρεσίας)

1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, αυξάνεται
κατά ποσοστό 1,5% και καθορίζεται στο ποσό των 763,70 ευρώ.

2. Οι βασικές  αποδοχές, ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση και τα έτη
υπηρεσίας του οδηγού, διαµορφώνονται από 1.4.2021 ως εξής :(ΣΣΕ 25.5.2021)

Δ∆ιευκρινίζεται ότι στους παραπάνω πίνακες κλιµακίων συµπεριλαµβάνονται ο
βασικός µισθός και τα παρακάτω επιδόµατα υπολογιζόµενα όλα επί του βασικού
µισθού (ΣΣΕ 17.3.2015).
α. Επίδοµα προϋπηρεσίας 6% για τον νεοπροσλαµβανόµενο
β. Επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας, ως εξής: 

1ο κλιµάκιο 2%
2ο κλιµάκιο 9%
3ο κλιµάκιο 9%
4ο κλιµάκιο 15%
5ο κλιµάκιο και άνω:27%1 

Κλιµάκια Χρόνια
Προϋπηρεσίας

ΑΓΑΜΟΣ ΈΓΓΑΜΟΣ 1 παιδί 2 παιδιά 3 παιδιά

1ο 0-3 824,80 901,20 939,36 977,55 1015,73
2ο 3-6 916,44 992,82 1031,00 1069,19 1107,37
3ο 6-9 954,63 1031 1069,19 1107,37 1145,55
4ο 9-12 1038,63 1115 1153,19 1191,38 1229,57
5ο 12-15 1168,63 1244,83 1283,03 1321,21 1359,40
6ο 15-18 1206,65 1283,03 1321,21 1359,30 1397,58
7ο 18-21 1244,83 1321,21 1359,40 1397,58 1435,76
8ο 21-24 1283,03 1359,40 1397,58 1435,76 1473,95
9ο 24-27 1321,21 1397,58 1435,76 1473,95 1512,13

10ο 27-30 1359,40 1435,76 1473,95 1512,13 1550,32
11ο 30-35 1397,60 1473,95 1512,13 1550,321 1588,50

1. Το 5ο κλιµάκιο και άνω µε την από 13.4.2004 ΣΣΕ είχε καθοριστεί 18% µέχρι 31.3.2004,
22% από 1.4.2004 και 27% από 1.7.2004.
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γ. Επίδοµα τριετιών, σε ποσοστό 5% για κάθε συµπληρωµένη τριετία και µέχρι
10 συνολικά τρετίες (ΣΣΕ 25.5.2021).
Για την καταβολή των επιδοµάτων προϋπηρεσίας, πολυετούς υπηρεσίας και
τριετιών, ως προϋπηρεσία νοείται το σύνολο της προϋπηρεσίας του οδηγού
σε οποιονδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε τα βιβλιάρια
κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή άλλα σχετικά δηµόσια έγγραφα 
(ΣΣΕ 17.3.2015).

δ. Επίδοµα γάµου σε ποσοστό 10%. Το επίδοµα αυτό χορηγείται στους
εγγάµους µισθωτούς, καθώς και στους χήρους και διαζευγµένους, µε τις
προϋποθέσεις του Ν. 1849/89 (ΣΣΕ 17.3.2015).

ε. Επίδοµα παιδιών σε ποσοστό 5% για ένα παιδί, 10% για δυο παιδιά και 15%
για τρία παιδιά, µέχρι την ηλικία των 18 ετών συµπληρωµένων. Εφόσον τα
παιδιά σπουδάζουν σε οποιουδήποτε επιπέδου σχολή (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κ.λπ.), το
επίδοµα αυτό παρατείνεται µέχρι τη συµπλήρωσση των σπουδών τους και
πάντως όχι µετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των 25 ετών και υπό την
πρόσθετη προϋπόθεση ότι τα επιδοτούµενα παιδιά δεν εργάζονται και έχει
γνωστοποιηθεί νόµιµα η συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών στον εργοδότη
(ΣΣΕ 17.3.2015).

Όροι καταβολής οικογενειακών επιδοµάτων
Από κάθε µισθωτό, συγχρόνως µε την πρόσληψή του, ο εργοδότης ζητά εγγράφως
την οικογενειακή του κατάσταση και την προϋπηρεσία του ως οδηγού. Εντός δύο
µηνών από την πρόσληψή του υποχρεούται ο εργαζόµενος να προσκοµίσει στον
εργοδότη του τις ληξιαρχικές πράξεις γάµου και γεννήσεως τέκνων, καθώς και τα
πιστοποιητικά προϋπηρεσίας του ως οδηγού, οπότε ο εργοδότης υποχρεούται να
του χορηγεί και έγγραφη βεβαίωση της προσκοµίσεως αυτών.
Σε περίπτωση µη τηρήσεως αυτής της διαδικασίας δε γεννάται δικαίωµα
απολήψεως των σχετικών προσαυξήσεων - επιδοµάτων (ΣΣΕ 17.3.2015).

Ε. ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔ∆ΟΜΑΤΑ (ΣΣΕ 25.5.2021)
Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που υπάγονται στην παρούσσα ρύθµιση
καταβάλλονται επίσης τα ακόλουθα τακτικά επιδόµατα:
α) Εποχιακό επίδοµα σε ποσοστό 7,5% επί του βασικού µισθού, ανερχόµενο σε

57,27 ευρώ. Το  ως άνω επίδοµα καταβάλλεται στους οδηγούς που
απασχολούνται από 1ης Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

β) Επίδοµα φορτοεκφόρτωσης αποσκευών (T/F): 

Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται σύµφωνα µε τον αριθµό των επιβατών και θέσεων
του λεωφορείου, ως εξής: 

Ευρώ
Για mini bus: όσα εκτελούν χρέη ταξί 5
Για λεωφορεία έως 55 θέσεων 11,06
Για διώροφα λεωφορεία 17,00
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Ρητά συµφωνείται ότι, όταν ο εργοδότης διαθέσει το λεωφορείο µε τον οδηγό του
για την πραγµατοποίηση τράνσφερ πελατών τρίτου, υπόχρεος για την καταβολή
της αµοιβής του οδηγού είναι ο εργοδότης του, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει
και να συνυπολογίζει τις αποδοχές αυτές στην εκάστοτε µηνιαία µισθοδοσία του
οδηγού (ΣΣΕ 25.5.2021).

ΣΤ. ΧΡOΝOΣ ΕΡ ΓΑ ΣΙ ΑΣ

Oι παραπάνω µισθοί αφορούν σε πενθήµερη εβδοµαδιαία απασχόληση και σε οκτώ
(8) ώρες εργασίας την ηµέρα. Σε περίπτωση υπέρβασης της 8ωρης ηµερήσιας
απασχόλησης και µέχρι 12 ώρες υπάρχει νόµιµη υπερωριακή εργασία, της οποίας
οι 100 πρώτες ώρες αµείβονται µε το ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά ποσοστό 50%,
ενώ οι υπόλοιπες µε το ωροµίσθιο προσαυξηµένο µε ποσοστό 75%. Η απασχόληση
κατά την 13η ώρα αποτελεί επίσης νόµιµη υπερωρία και αµείβεται µε προσαύξηση
του ωροµισθίου κατά 100%. Η τυχόν απασχόληση πέραν της 13ης ώρας συνιστά
παράνοµη υπερωριακή απασχόληση και ο µισθωτός δικαιούται το καταβαλλόµενο
ωροµίσθιο του προσαυξηµένο κατά 100% (ΣΣΕ 25.5.2021).

Τα δύο ρεπό που δικαιούται ο οδηγός κάθε εβδοµάδα χορηγούνται συνεχόµενα και
µε τρόπο που να µην υπερβαίνουν τις έξι (6) συνεχείς ηµέρες απασχόλησης και ρυθ-
µίζονται κατά τρόπο που να µη συµπίπτει η χορήγησή τους στις ίδιες ηµέρες της
εβδοµάδας. Σε καµµία περίπτωση δε δικαιούται ο εργοδότης να χορηγεί σε µηνιαία
βάση, αθροιστικά, το σύνολο των ηµερών εβδοµαδιαίας ανάπαυσης του οδηγού
(ΣΣΕ 25.5.2021).

Ζ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Α πο ζη µί ω ση γεύ µα τος, δεί πνου, δι α νυ κτέ ρευ σης και δι α µο νής στο ε ξω τε ρι κό 
Στους ο δη γούς των του ρι στι κών λε ω φο ρεί ων, κα τα βάλ λε ται:
α) Α πο ζη µί ω ση γεύ µα τος ποσού 11,16 ευρώ, εφ’  όσον οι συνθήκες εργασίας

καθιστούν αδύνατη την εστίαση του µισθωτού στην κατοικία του. Επίδοµα
γεύµατος δικαιούται ο/η οδηγός που απασχολείται κατά το χρονικό διάστηµα
από 11.00 έως 14.30 τουλάχιστον (ΣΣΕ 25.5.2021).

β) Α πο ζη µί ω ση δεί πνου ποσού 11,16 ευρώ, εφ’ ό σον οι συνθήκες ερ γα σί ας 
καθιστούν αδύνατη την εστίαση του µισθωτού στην κατοικία του. 
Επίδοµα δείπνου δικαιούται ο/η οδηγός που απασχολείται κατά το χρονικό
διάστηµα από 20:00 έως 22:00 τουλάχιστον.
Ρη τά συµφωνείται ό τι ο ερ γο δό της έ χει την δι α κρι τι κή ευ χέ ρει α, α ντί των
παραπάνω ε πι δο µά των α’  και β’  να χο ρη γεί αυ τού σιο γεύ µα ή δεί πνο στο 
ί διο ε στι α τό ριο που γευ µα τί ζουν οι ε πι βά τες του λε ω φο ρεί ου ή στο πλη σιέ -
στε ρο ξε νο δο χεί ο, µόνο εφ’ ό σον πρό κει ται για κλει στό γκρουπ ή Κρη τι κή
βρα διά (ΣΣΕ 25.5.2021).

γ) Α πο ζη µί ω ση δι α νυ κτέ ρευ σης, σε πο σο στό ί σο µε το 1/2 του η µε ρο µι σθί ου,
εφ’ ό σον λό γω των συν θη κών ερ γα σί ας ε πι βάλ λε ται η δι α νυ κτέ ρευ ση του
ο δη γού σε τό πο διά φο ρο της κα τοι κί ας του (ΣΣΕ 25.5.2021).
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δ) Α πο ζη µί ω ση για δι α µο νή στο ε ξω τε ρι κό:  Στους ο δη γούς που πραγ µα το ποι -
ούν τα ξί δια στο ε ξω τε ρι κό κα τα βάλ λε ται η µε ρή σια α πο ζη µί ω ση 19,99 ευρώ 
(ΣΣΕ 25.5.2021).

Η.  ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ
α) Για τον  υ πο λο γι σµό των ε πι δο µά των των ε ορ τών Χρι στου γέν νων και Πά σχα,

α δεί ας και ε πι δό µα τος α δεί ας, λαµ βά νε ται υπ’ ό ψη, σύµ φω να µε το νό µο, το
σύ νο λο των τα κτι κών α πο δο χών του µισθω τού.

β) Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται να εκ δί δουν και να χο ρη γούν στους ο δη γούς
α να λυ τι κά ση µειώ µα τα µι σθο δο σί ας (βα σι κός µισθός, ε πι δό µα τα, νυ κτε ρι νά,
Κυ ρι α κές, υ πε ρω ρί ες, κ.λπ.), µε ανάλυση των ωρών απασχόλησης, βάσει της
οποίας εξάγεται η µισθοδοσία.

γ) Εφ’ όσον ο οδηγός κατά την εκτέλεση της εργασίας του ελεγχθεί από
αρµόδια όργανα και ευρεθεί ότι παραβαίνει τις ισχύουσες διατάξεις από
λόγους που αφορούν τον εργοδότη (παράνοµη πρόσβαση σε ξενοδοχεία,
απασχόληση σε ηµέρα ρεπό, κυκλοφορία του οχήµατος χωρίς πιστοποιητικό
ΚΤΕΟ, υπέρβαση ωραρίου κ.λπ.), το σε βάρος του πρόστιµο καθώς και η
εξαγορά της ποινής φυλάκισης που τυχόν του επιβληθεί βαρύνουν
αποκλειστικά τον εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται στην καταβολή των
αντίστοιχων ποσών.

δ) Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί έγκαιρα στον οδηγό, από την
προηγούµενη ηµέρα, το πρόγραµµα της εποµένης, προκειµένου να
προγραµµατίσει και το χρόνο ανάπαυσής του και  να µη βρίσκεται σε συνεχή
ετοιµότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του 24 ώρου (ΣΣΕ 25.5.2021).

ε) Στα PICK UP SERVICES και TF δε φερει καµµία ευθύνη ο οδηγός για απώλεια
πελατών εφόσον αποδεικνύεται η στάση του λεωφορείου στο σηµείο παρα-
λαβής των πελατών από τον ταχογράφο του οχήµατος και το λεωφορείο απο-
χωρεί µετά από τηλεφωνική ενηµέρωση στο γραφείο κίνησης της εργοδό-
τριας εταιρείας ή στον ιδιοκτήτη του λεωφορείου (ΣΣΕ 25.5.2021).

2. Βι βλίο Δ∆ρο µο λο γί ων
Τα βι βλία δρο µο λο γί ων, τα οποία εκδίδονται εις τριπλούν,  θα τη ρού νται µε ε πι -
µέ λει α και συ νέ πει α και σύµφωνα  µε τα οριζόµενα στη σχετική νοµοθεσία, α πό
τα µέ λη των συν δι κα λι στι κών ορ γα νώ σε ων που υ πά γο νται στην πα ρού σα.
Το πε ρι ε χό µε νο των κα τα χω ρή σε ων στα βι βλία αυ τά, ε φό σον φέ ρουν την 
υ πο γρα φή του ερ γα ζό µε νου, α πο τε λεί πλή ρη α πό δει ξη των ω ρών ο δή γη σης ή 
α πα σχό λη σης του ο δη γού. Α πό το βι βλίο αυ τό, α µέ σως µε τά την ε ξά ντλη σή του
και την πα ρά δο σή του µε α πό δει ξη στον ερ γο δό τη, ο τε λευ ταί ος και για χρο νι κό
διά στη µα πέντε ετών υ πο χρε ού ται να χο ρη γεί α ντί γρα φα στον ο δη γό που το 
συ νέ τα ξε, ύ στε ρα α πό αί τη σή του. Τα πα ρα πά νω βι βλία, µε τά την ε ξά ντλη σή
τους και την πα ρα δο σή τους στον ερ γο δό τη, µέ σα σε προ θε σµία τριών µη νών θα
πα ρα δί δο νται στην οι κεί α Ε πι θε ώ ρη ση Ερ γα σί ας (ΣΣΕ 25.5.2021).
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3. Πρό σθε τη ι δι ω τι κή α σφά λι ση

Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται, από 1.9.1999, πέ ραν της υ πο χρε ω τι κής κύ ρι ας και
ε πι κου ρι κής    α σφά λι σης, να α σφα λί σουν τους µι σθω τούς που υ πά γο νται στην
πα ρού σα σε πρό σθε τη ι δι ω τι κή α σφά λι ση για κάθε ατύχηµα κατά την εκτέλεση
της εργασίας (ΣΣΕ 25.5.2021).

4.  Ε πα να πρό σλη ψη- κα ταγ γε λία σύµ βα σης - α πο ζη µί ω ση (ΣΣΕ 25.5.2021)
Oι ερ γο δό τες  οι ο ποί οι α πα σχο λούν ο δη γούς µε σύµ βα ση ο ρι σµέ νου χρό νου κα -
τά την θε ρι νή πε ρί ο δο, υ πο χρε ού νται να ε πα να προ σλά βουν τους ί δους ο δη γούς
και κα τά τη νέα του ρι στι κή πε ρί ο δο, ε φό σον ο ερ γα ζό µε νος ει δο ποιή σει 
έγ γρα φα τον ερ γο δό τη του, µέ χρι το τέ λος Φε βρου α ρί ου ό τι ε πι θυ µεί να ερ γα -
σθεί και κα τά τη νέα πε ρί ο δο.
Στην πε ρί πτω ση κα τά την ο ποί α ο ο δη γός δεν υ πο βάλ λει γρα πτή δή λω ση ή που
µε τά τη δή λω σή του τον κα λέ σει ο ερ γο δό της στη δι εύ θυν ση κα τοι κί ας που του
δή λω σε και δεν πα ρου σι α σθεί µέ σα σε πέ ντε (5) η µέ ρες  για να α να λά βει υ πη ρε -
σία, χά νει κά θε δι καί ω µα για ε πα να πρό σλη ψη και α πο ζη µί ω ση.
Η γρα πτή δή λω ση του ερ γα ζό µε νου προς τον ερ γο δό τη του, ό τι ε πι θυ µεί να 
ερ γα σθεί  κα τά τη νέα του ρι στι κή πε ρί ο δο, γί νε ται µέ σω του συµ βαλ λό µε νου 
ερ γα τι κού σω µα τεί ου, στο ο ποί ο εί ναι µέ λος, µε έ ντυ πες δη λώ σεις που ε κτυ πώ -
νο νται απ’  αυ τό. 
Ε άν ο ο δη γός υ πο βάλ λει τη γρα πτή δή λω ση της προη γού µε νης πα ρα γρά φου και
ο ερ γο δό της του δη λώ σει εγ γρά φως την άρ νη σή του ή δεν του α πα ντή σει
έγγραφα µέ χρι τις 15 του Μαρτίου ό τι δέ χε ται ή α πορ ρί πτει την πρό τα ση για ε -
πα να πρό σλη ψη, έ χει υ πο χρέ ω ση να του κα τα βάλ λει α πο ζη µί ω ση απόλυσης, για
την ε ξεύ ρευ ση της ο ποί ας ε φαρ µό ζο νται α νά λο γα οι δι α τά ξεις  του Ν.2112/1920.
Η επαναπρόσληψη των οδηγών τη νέα τουριστική περίοδο συντελείται
υποχρεωτικά το αργότερο µέχρι την 1η Μαίου κάθε έτους και η λήξη της
απασχόλησης στο τέλος της τουριστικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση µετά
τη συµπλήρωση των απαιτούµενων ηµερών εργασίας για την επιδότηση του
οδηγού από τον ΟΑΕΔ∆ τη χειµερινή περίοδο.
Τό σο κα τά τη διάρ κει α της θε ρι νής πε ριό δου, ό σο και κα τά τη νε κρή πε ρί ο δο,
α πό λυ ση ερ γα σθέ ντος κα τά την προη γού µε νη πε ρί ο δο χω ρεί µό νον κα τό πιν 
κα τα βο λής της νο µί µου α πο ζη µιώ σε ως. Η α πο ζη µί ω ση υ πο λο γί ζε ται βά σει του
µέ σου ό ρου των α πο δο χών της προη γού µε νης πε ριό δου ερ γα σί ας. Στην κα ταγ -
γε λία θα υ πο λο γί ζε ται ως χρό νος ερ γα σί ας, ο λό κλη ρος ο χρό νος που δι α νύ θη κε
α πό την πρό σλη ψη στον ί διο ερ γο δό τη.
Στους ο δη γούς του ρι στι κών λε ω φο ρεί ων που έ χουν συ µπλη ρώ σει τις νό µι µες
πρου πο θέ σεις για λή ψη πλή ρους συ ντά ξε ως γή ρα τος και α πο χω ρούν α πό την
ερ γα σία, εί τε οι κει ο θε λώς εί τε µη ε πα να προ σλαµ βα νό µε νοι α πό τον ερ γο δό τη,
κα τά τα ο ρι ζό µε να στην παρ. 1 του  άρ θρου αυ τού, εί τε α πο µα κρυ νό µε νοι α πό
τον ερ γο δό τη για το λό γο της πλή ρους συ ντα ξι ο δο τή σε ως λό γω γή ρα τος, κα τα -
βάλ λε ται α πο ζη µί ω ση ί ση µε το 40% της α πο ζη µιώ σε ως του Ν. 2112/20, η ο ποί α
θα κα τα βάλ λε το στην πε ρί πτω ση α προ ει δο ποιή του κα ταγ γε λί ας της συµ βά σε ως 
ερ γα σί ας από τον ερ γο δό τη, βάσει του τελευταίου συνολικού χρόνου υπηρεσίας
του οδηγού στον ίδιο εργοδότη, εφαρµοζοµένης αναλογικά της διατάξεως του
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άρθρου 5 του Ν. 435/76.
5.  Πα ρα κρά τη ση της συν δι κα λι στι κής συν δρο µής

Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται να πα ρα κρα τούν την συν δι κα λι στι κή συν δρο µή των
µισθωτών, η ο ποί α για το έτος 2015 α νέρ χε ται στο πο σό των ογδόντα (80) ευρώ,
ετήσια, και να την α πο δίδουν στο σω µα τεί ο την 31η Αυ γού στου εκάστου έ τους
(ΣΣΕ 25.5.2021).

6.  Η µέ ρα αρ γί ας
O ρί ζε ται ως η µέ ρα αρ γί ας η 9η Μαί ου, ε ορ τή του Α γί ου Χρι στο φό ρου, πο λιού -
χου του Σω µα τεί ου (ΣΣΕ 25.5.2021).

7.  Σύ στα ση Ε πι τρο πής
Συ στή νε ται Ε πι τρο πή, α πο τε λού µε νη α πό δύο εκ προ σώ πους της ερ γα τι κής
πλευ ράς και δύο εκ προ σώ πους της ερ γο δο τι κής πλευ ράς, η ο ποί α θα ε ξε τά σει
τα προ σό ντα που πρέ πει να δι α θέ τουν οι ο δη γοί των του ρι στι κών λε ω φο ρεί ων. 
Το µέ ρος που θα α να λά βει την πρω το βου λία γνω στο ποι εί στο άλ λο µέ ρος τους
εκ προ σώ πους του και το κα λεί σε συ νά ντη ση το νω ρί τε ρο σε 20 η µέ ρες µε τά την
κοι νο ποί η ση της πρό σκλη σης.
Εφόσον τα µέρη συµφωνήσουν για τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι
οδηγοί των Τουριστικών λεωφορείων, θα εκδίδεται ειδική βεβαίωση οδηγού
τουριστικού λεωφορείου, η οποία θα υπογράφεται από τις συµβαλλόµενες στην
παρούσα οργανώσεις (ΣΣΕ 25.5.2021).

8. Για τους υπαγόµενους στη ρύθµιση αυτή οδηγούς, έχουν εφαρµογή όλοι οι
θεσµικοί όροι των ΕΓΣΣΕ, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε ευνοϊκότερους
όρους που έχουν καθιερωθεί µε τις προηγούµενες αντίστοιχες ΣΣΕ και Δ∆Α του
επαγγέλµατος (ΣΣΕ 25.5.2021).

9. Αρ χή ευ νοϊ κό τε ρης ρύθ µι σης. Δ∆ι α τή ρη ση ρυθ µί σε ων
Α πο δο χές ανώτερες και ό ροι ερ γα σί ας ευνοϊκότεροι α πό αυ τούς που ρυθ µί ζο -
νται µε τη ρύθ µι ση αυ τή ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν (ΣΣΕ 25.5.2021).
Όροι συλλογικών συµβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας και
όροι που ρυθµίζονται µε νόµους, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις
ή έθιµα και δεν τροποποιούνται ρητώς µε την παρούσα, διατηρούνται σε ισχύ
(ΣΣΕ 25.5.2021).


