Ο δη γών
αυ το κι νή των
Δ∆ηµοσίου, ΝΠΔ∆Δ∆ & OΤΑ
O29R10

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ OΔ∆ΗΓΩΩΝ ΑYΤOΚΙΝΗΤΩΩΝ Δ∆ΗΜOΣΙOY, Ν.Π.Δ∆.Δ∆. & O.Τ.Α.
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1. Η 52/1981 απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς (ΦΕΚ 472/Β/1981) - 755/1981
2. Η 109/1982 απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 501/Β/1982) - 758/1982
3. Η 13/1984 απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 182/Β/1984) - 333/1984
4. Η 100/1984 απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (Ειρην.Αθ. 63/1984) - 34/1984
5. Η 39/1985 απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (Ειρην.Αθ. 83/1985) -787/1985
6. Η 34/1986 απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 724/Β/1986) - 1166/1986
7. Η 49/1987 απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 68/Β/1988) - 190/1988
8. Η 39/1988 απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (Ειρην.Αν.178/1988) -92/1989
9. Η 25/1989 απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 523/Β/1989) - 877/1989
10. Η 23/1990 απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (Π.Κ. 14/1990) - 1206/1990
11. Η 16/1991 απόφαση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (Π.Κ. 49/1991) - 961/1991
12. Η από 28.5.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 29/1993)
13. Η από 7.10.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 120/7.10.1993)
14. Η από 20.5.1994 ΣΣΕ ( Π.Κ. Yπ. Εργασίας 55/20.5.1994 )
15. Η από 30.3.1995 ΣΣΕ ( ΠΚ Yπ. Εργασίας 34/31.3.1995)
16. Η από 22.4.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. 16/23.4.1996)
17. Η 14/1997 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 6/22.4.1997)
18. Η 41/1998 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 27/5.7.1998)
19. Η από 11.3.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 9/16.3.1999)
Με την από 24.5.2000 ΣΣΕ επεκτάθηκαν διατάξεις του µισθολογίου των
υπαλλήλων του Δ∆ηµοσίου και τους υπαγόµενους στη παρούσα
21. Η 36/2001 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 28/9.8.2001)
22. Η 38/2002 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 22/1.8.2002)
23. Η 49/2003 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 37/5.8.2003)
24. Η 10/2004 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 4/3.6.2004)
25. Η 25/2005 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 15/16.6.2005)
26. Η από 24.5.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 28/25.5.2006)
27. Η από 25.4.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 28/30.4.2007)
28. Η 37/2008 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 20/2.9.2008)
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20. Η από 24.5.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 34/25.5.2000)
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29. Η 23/2009 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 17/27.7.2009)
30. Η 28.6.2010 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 10/30.6.2010)

Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Από την εργοδοτική πλευρά:
Το Ελληνικό Δ∆ηµόσιο
Από την εργατική πλευρά:
1. Οµοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (ΟΣΜΕ)
2. ΠΟΥΠΑ (η οποία άσκησε παρέµβαση υπέρ της OΣΜΕ) (Δ∆Α 37/2008,
ΣΣΕ 28.6.2010)

Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι οδηγοί των πάσης φύσεως αυτοκινήτων,
που απασχολούνται µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δ∆ικαίου στο Δ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.Δ∆.Δ∆.
και τους O.Τ.Α. που είναι µέλη των Σωµατείων της δυνάµεως της OΣΜΕ και της
παρεµβαίνουσας ΠΟΥΠΑ (ΣΣΕ 28.6.2010).
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Δ∆. ΜΙΣΘOΛOΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Στους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23,
24, 25, 26, 27 παράγρ. 2 και 28 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α’ /23.12.2003), όπως
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96/20.4.2005), του
Ν. 3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α’/7.4.2006), του Ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80/Α’/16.4.2007)
του
Ν.
3670/2008
(ΦΕΚ
117/Α/20.6.2008)
του
Ν.
3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α/15.3.2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του
Ν. 3842/2010 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο τρίτο του Ν. 3845/2010
(ΣΣΕ 28.6.2010).
Oι υπαγόµενοι στο κεφάλαιο Γ’ της παρούσας θα καταταγούν στα µισθολογικά
κλιµάκια της Δ∆Ε κατηγορίας (17-1), όπως ισχύουν σήµερα.
Το καταβαλλόµενο δυνάµει του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 ειδικό επίδοµα
καταργείται και διαµορφώνεται το σχετικό ποσό ως προσωπική διαφορά
σύµφωνα µε το άρθρο 24 παράγρ. 2 Ν. 3205/2003, όπως ισχύει (ΣΣΕ 28.6.2010).
2. Έκτακτη οικονοµική παροχή έτους 2009
Στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 17 του Ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α/5.5.2009). Ειδικότερα χορηγείται σε
αυτούς, για το έτος 2009, εφάπαξ ποσό έκτακτης οικονοµικής παροχής βάση το
ύψος των συνολικών µηνιαίων αποδοχών τους, συµπεριλαµβανοµένων των
πάσης φύσεως επιδοµάτων, πλην οικογενειακής παροχής, που καταβάλλονταν
την 31.12.2008, ως κάτωθι:
α) Για σύνολο µηνιαίων αποδοχών µέχρι χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ, ποσό
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πεντακοσίων (500) ευρώ.
β) Για σύνολο µηνιαίων αποδοχών από χίλια πεντακόσια ένα (1501) ευρώ µέχρι
χίλια επτακόσια (1700) ευρώ, ποσό τριακοσίων (300) ευρώ.
Τα ανωτέρω ποσά δεν υπόκεινται σε καµµία κράτηση, τέλος και φόρο
εισοδήµατος.
Το εφάπαξ ποσό της έκτακτης οικονοµικής παροχής των περιπτώσεων α’ και β’
της παρ.1 του άρθρου 17 του Ν. 3758/2009 θα χορηγηθεί στους δικαιούχους µε
µισθοδοτική κατάσταση, ταυτόχρονα µε την καταβολή του µισθού του
α’ δεκαπενθηµέρου µηνός Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Ποσά που τυχόν
έχουν καταβληθεί µε βάση τον πιο πάνω νόµο συµψηφίζονται µε τα ποσά που
χορηγούνται µε την παρούσα ρύθµιση (Δ∆Α 23/2009).
3. Τα επιδόµατα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα αδείας, καθώς
και η ωριαία αµοιβή για υπερωριακή εργασία, θα υπολογίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 9 του ν. 2470/97 και το άρθρο 15 του ν. 2592/98 αντίστοιχα και την
υπ’ αρ. 2026169/2605/0022/22-4-98 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. (ΣΣΕ 24.5.2000).
4. Oι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε τοµείς εκτός του Δ∆ηµοσίου, ΝΠΔ∆Δ∆ και OΤΑ
(δηλαδή οι υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα) δεν αναγνωρίζονται για τη µισθολογική εξέλιξη (Μ.Κ. και χρονοεπίδοµα) των παραπάνω υπαλλήλων
(ΣΣΕ 24.5.2000).

Ε. ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ
Στους υπαγόµενους στη παρούσα ρύθµιση χορηγούνται τα εξής επιδόµατα:

2. Επίδοµα συζύγου οριζόµενο σε 35,22 ευρώ που χορηγείται µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Ν. 2470/97, όπως ισχύει σήµερα
(Δ∆Α 49/2003).
3. Επίδοµα τέκνων που χορηγείται σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 12 του
Ν. 2470/97 και µε τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος αυτός, όπως
ισχύει σήµερα (Δ∆Α 49/2003).
4. Επίδοµα βαρέων αυτοκινήτων - ρυµουλκών
Από 6.1.2009 αυξάνεται το χορηγούµενο επίδοµα βαρέων αυτοκινήτων ρυµουλκών κατά 5 ευρώ και διαµορφώνεται από τα 85 ευρώ στα 90 (ενενήντα)
για τους οδηγούς που απασχολούνται :
1. Σε βαρέα αυτοκίνητα ωφελίµου φορτίου άνω των 6 τόννων.
2. Σε βυτιοφόρα αυτοκίνητα εκκενώσεως βόθρων και αποκοµιδής απορριµάτων
ανεξαρτήτως ωφελίµου φορτίου και του χρόνου ηµερησίας και εβδοµαδιαίας
εργασίας σ’ αυτά και
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1. Χρόνου υπηρεσίας που ορίζεται σύµφωνα µε την παράγρ. 1 του άρθρου 8 του
Ν. 2470/97. Για τον υπολογισµό του επιδόµατος αυτού λαβµάνεται υπ’ όψη ο
χρόνος υπηρεσίας ως οδηγών αυτοκινήτων σε οποιαδήποτε Yπηρεσία του
Δ∆ηµοσίου, των OΤΑ και των ΝΠΔ∆Δ∆ και µε οποιαδήπτε σχέση εργασίας ιδιωτικού
ή δηµοσίου δικαίου (Δ∆Α 49/2003).
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3. Σε βαρέα αυτοκίνητα ρυµουλκά µετά ρυµουλκουµένων, που (οι οδηγοί) είναι
όµως κάτοχοι αντιστοίχων πτυχίων ή αδειών (Δ∆Α 23/2009).

ΣΤ. ΠΑΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Εφαρµογή θεσµικών διατάξεων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Στους υπαγόµενους στην παρούσα οδηγούς εφαρµόζονται οι θεσµικές διατάξεις
των ΕΓΣΣΕ σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1876/90 επιφυλασσόµενων των
διατάξεων για την ετήσια άδεια και την άδεια γάµου (Δ∆Α 25/2005).
2. Άδεια γάµου
Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή σε περίπτωση
γάµου, χορηγείται άδεια γάµου πέντε (5) εργασίµων ηµερών και άδεια λόγω
θανάτου συγγενούς προσώπου Α’ και Β’ βαθµού συγγένειας δύο (2) εργασίµων
ηµέρων µε πλήρεις αποδοχές. Οι ηµέρες αδείας αυτές δε συµψηφίζονται µε τις
ηµέρες κανονικής αδείας των εργαζοµένων όπως αυτή καθορίζεται
(Δ∆Α 25/2005).
3. Ετήσια άδεια
Όσον αφορά στη χορήγηση κανονικής άδειας και ειδικών αδειών, εκτείνονται
και έχουν ανάλογη εφαρµογή στους υπαγοµένους στο άρθρο 1 της παρούσας
µισθωτούς οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 2839/2000 και των παρ.
6 και 7 του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004 (Δ∆Α 37/2008).
Η ετήσια άδεια µε αποδοχές καταβάλλεται σύµφωνα µε τον ισχύοντα
δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.
α) Εργαζόµενοι που συµπληρώνουν δηµόσια πραγµατική υπηρεσία ενός (1)
έτους, δικαιούνται κανονική άδεια απουσίας µε αποδοχές, η διάρκεια της
οποίας ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες αν ακολουθούν εβδοµάδα
πέντε (5) εργασίµων ηµερών και είκοσι τέσσερις (24) εργάσιµες ηµέρες αν
ακολουθούν εβδοµάδα έξι (6) εργασίµων ηµερών.
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β) Ο χρόνος της κανονικής αδείας επαυξάνεται κατά µία εργάσιµη ηµέρα για
κάθε έτος απασχόλησης και µέχρι τη συµπλήρωση του ανωτάτου ορίου των
είκοσι πέντε (25) ή τριάντα (30) εργασίµων ηµερών προκειµένου για
πενθήµερη ή εξαήµερη εβδοµάδα εργασίας, αντίστοιχα.
γ) Δ∆εκαπέντε (15) ηµέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά,
εφ’ όσον το ζητήσει ο εργαζόµενος, από 15 Μαίου έως 31 Οκτωβρίου.
Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει σε Υπηρεσίες οι οποίες έχουν καθοριστεί µε
απόφαση του οικείου υπουργού και κατά την περίοδο αυτή βρίσκονται στην
αιχµή της λειτουργίας τους ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση. Όταν µε
αίτηση του εργαζοµένου ολόκληρη η άδεια χορηγείται εκτός από την περίοδο
αυτή, προσαυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. Η προσαύξηση αυτή
δε χορηγείται όταν ο εργαζόµενος κάνει χρήση της κανονικής του άδειας
κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα (Δ∆Α 25/2005).
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4. Παροχές σε είδος
Στους οδηγούς που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή χορηγούνται κάθε χρόνο δύο
φόρµες εργασίας (Δ∆Α 37/2008).
Δ∆ιαφορές αποδοχών
Τα ποσά της προσωπικής διαφοράς αποδοχών που τυχόν προέκυψαν από την
εφαρµογή της Δ∆Α 36/2001, δε συµψηφίζονται µε τις κάθε είδους αυξήσεις που
προκύπτουν από την εφαρµογή της παρούσας ρύθµισης αλλά διατηρούνται στο
ίδιο ύψος και για το έτος 2002 (Δ∆Α 38/2002).
Oι προκύπτουσες από τη ρύθµιση αυτή αµοιβές θα χορηγούνται από 1.1.2002 σε
ευρώ σύµφωνα µε τα παραπάνω, µετατρεπόµενες µε την ισοτιµία 1 ευρώ προς
340,75 δρχ. µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο (Δ∆Α 38/2002).
Στους υπαγόµενους στην ρύθµιση αυτή µισθωτούς θα χορηγηθούν και οι λοιπές
µισθολογικές παροχές που προβλέπονται στον Ν. 2873/2000 και αφορούν το
έτος 2002 (Δ∆Α 38/2002).
Τυχόν καταβαλλόµενες στο σύνολό τους κατά την 31.12.2008 αποδοχές
ανώτερες σε σύγκριση µε τις αποδοχές της ρύθµισης αυτής διατηρούνται ως
προσωπική διαφορά. Στην παραπάνω σύγκριση δε συµπεριλαµβάνεται το ποσό
του κινήτρου αποδόσεως (πριµ παραγωγικότητας) που τυχόν καταβάλλεται
στους µισθωτούς της παρούσας (Δ∆Α 23/2009).
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της 37/2008 Δ∆Α καθώς και
των προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων που δεν τροποποιούνται ή
καταργούνται µε την παρούσα (Δ∆Α 23/2009).
6. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 90 του Ν. 3842/2010 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο τρίτο του
Ν. 3845/2010, ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας, που ορίζονται µε ατοµική
σύµβαση εργασίας και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται
από την ισχύουσα νοµοθεσία (νόµους, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές
αποφάσεις) προγενέστερες συλλογικές ρυθµίσεις (σσε ή δα), που δεν
καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητώς µε τους όρους της παρούσας
εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 28.6.2010).
7. Κατά τα λοιπά υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010 όπως αυτός
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του Ν. 3842/2010 και συµπληρώθηκε µε το
άρθρο τρίτο του Ν. 3845/2010 εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της Δ∆Α 23/2009,
καθώς και όλων των προηγούµενων οµοίων συλλογικών ρυθµίσεων, εφόσον δεν
τροποποιούνται µε την παρούσα (ΣΣΕ 28.6.2010).
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5. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης

