των ο δη γών
φορ τη γών κ.λπ. αυ το κι νή των
όλης της χώρας
O30R10
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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ OΔ∆ΗΓΩΩΝ ΦOΡΤΗΓΩΩΝ ΚΛΠ. ΑYΤOΚΙΝΗΤΩΩΝ ΤΩΩΝ ΠΑΣΗΣ
ΦYΣΕΩΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΩΝ OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1. H 87/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 456/Β/3.8.1981)
2. H 92/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 484/Β/14.8.1981) - 821/1981
3. H 107/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 501/Β/21.7.1982)-757/1982
4. H 12/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 182/Β/26.3.1984) - 334/1984
5. H 99/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (Πρ. Ειρ. Αθην. 62/23.11.1984) - 33/1985
6. H 40/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (Πρ. Ειρ.Αθ. 84/24.7.1985) - 788/1985
7. H 45/1986 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 724/Β/27.10.1986)-147/1987
8. H 48/1987 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 68/Β/5.2.1988) - 189/1988
9. H 30/1988 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (Π.Κ. Ειρην. Αθηνών 177/21.12.1988) - 833/1989
10. H 26/1989 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 23/Β/29.6.1989) - 833/1989
11. H 24/1990 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 45/23.10.1990) - 1207/90
12. H 25/1991 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 65/25.7.1991) - 923/1991
13. H από 9.4.1992 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 29/23.4.1992) - 564/1992
14. H από 28.4.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 24/20.5.1993)
15. H από 11.4.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 48/26.5.1994)
16. H από 2.3.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 37/6.4.1995)
17. Η από 4.4.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 17/24.4.1996)
18. Η από 4.3.1997 ΣΣΕ (Π. Κ. Yπ. Εργασίας 17/4.4.1997)
19. Η από 12.6.1998 ΣΣΕ (Π. Κ. Yπ. Εργασίας 46/2.7.1998)
20. Η 4/1999 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 2/29.3.1999)
22. Η 19/2001 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 13/15.6.2001)
23. Η από 30.3.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 22/22.3.2001)
24. Η 14/2002 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 6/1.7.2002)
25. Η 15/2003 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 13/19.5.2003)
26. Η 20/2004 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 11/14.7.2004)
27. Η 9/2005 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 1/4.5.2005)
28. Η 14/2006 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 7/16.6.2006)
29. Η από 11.4.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 33/9.5.2007)
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21. Η 11/2000 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 8/27.4.2000)
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30. Η 15/2008 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 8/19.6.2008)
31. Η 11/2009 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 5/27.5.2009)
32. Η 37/2010 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 24/7.10.2010)

Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Από την εργοδοτική πλευρά1:
1. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΓΣΕΑΕ)
2. Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών (ΣΧΕΜ)
3. Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)
4. Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
5. Πανελλήνια Ενωση Δ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών - Εργοληπτών Δ∆ηµοσίων
Έργων (ΠΕΔ∆ΜΕΔ∆Ε)
6. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος
(ΓΣΕΒΕΕ)
7. Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.
8. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.).
9. Σύνδεσµος Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Φορτηγών Ανατρεπόµενων Αυτοκινήτων (Δ∆Α 15/2008)
10. Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Ετοίµου Σκυροδέµατος
11. Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
12. Σύνδεσµος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
13. Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ) (Δ∆Α 37/2010)
Από την εργατική πλευρά:
1. Oµοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (OΣΜΕ)
2. Πανελλήνιος Oµοσπονδία Yπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (ΠOYΠΑ)
3. Πανελλήνια Oµοσπονδία Συνδικάτων Εργατουπαλλήλων Μεταφορών
(ΠOΣΕΜ) (Δ∆Α 15/2008).
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Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ
Στις διατάξεις της ρύθµισης αυτής υπάγονται οι οδηγοί των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων για την µεταφορά των
µαθητών και νηπίων, των αυτοκινήτων για την µεταφορά προσωπικού επιχειρήσεων,
εκµεταλλεύσεων και εργασιών γενικά, καθώς και οι οδηγοί - πωλητές όλης της
χώρας (Δ∆Α 37/2010).

1. Την από 11.4.2007 ΣΣΕ υπέγραψαν από εργοδοτικής πλευράς οι υπ’ αριθµ. 1,2,3 και 6
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Δ∆. ΚΑΘOΡΙΣΜOΣ ΒΑΣΙΚOY ΜΙΣΘOY
1. Βασικοί µισθοί
Ο βασικός µισθός των υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων, όπως είχε
διαµορφωθεί
στις 31.12.2008 µε βάση το άρθρο 2 της Δ∆Α 15/2008
(Π.Κ. 8/19.6.2008), αυξάνεται µε την παρούσα από 1.1.2009 κατά 2,5% και, µετά από
στρογγυλοποίηση στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, διαµορφώνεται στο ύψος
των 949 ευρώ, όπως δε θα διαµορφωθεί την 30.6.2009, αυξάνεται εκ νέου από
1.7.2009 κατά 2,5% και µετά από στρογγυλοποίηση στην αµέσως επόµενη ακέραιη
µονάδα, διαµορφώνεται στο ύψος των 973 ευρώ (Δ∆Α 11/2009).
Ο βασικός µηνιαίος µισθός των υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων, όπως είχε
διαµορφωθεί στις 31.12.2009 µε βάση το άρθρο 2 της Δ∆Α 11/2009 (ΠΚ 5/27.5.2009),
εξακολουθεί να καταβάλλεται (Δ∆Α 37/2010).
Προσαρµογή αποδοχών (Δ∆Α 20/2004)
α) Εργοδότες που απασχολούν οδηγούς σε αυτοκίνητα µικρού ωφελίµου φορτίου
κάτω των τεσσάρων τόννων ή σε αυτοκίνητα γενικά για την οδήγηση των
οποίων δεν προβλέπονταν από τη Δ∆Α 15/2003 και τις όµοιες ρυθµίσεις των
προηγούµενων ετών η καταβολή επιδόµατος ειδικών συνθηκών, δικαιούνται από
την 1.1.2004 να αφαιρούν από το σύνολο των αποδοχών των οδηγών τους
αυτών, που προκύπτουν από τους συνηµµένους στην παρούσα ρύθµιση Πίνακες
Συνολικών Αποδοχών, ποσό πενήντα (50,00) ευρώ για κάθε µήνα πλήρους
απασχολήσεως, επειδή υψηλότερο αυτού ποσό έχει ήδη ενσωµατωθεί στον νέο
διαµορφωθέντα από 1.1.2004 βασικό τους µισθό (Δ∆Α 20/2004).

Ε. ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ
Στους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα και πληρούν τις αντίστοιχες
προϋποθέσεις χορηγούνται από την 1.1.2004 τα παρακάτω επιδόµατα :
Υπολογισµός επιδοµάτων
Τα ποσοστιαία επιδόµατα τα οποία δικαιούνται οι υπαγόµενοι στην παρούσα
εργαζόµενοι δυνάµει την 15/2008 Δ∆Α και των προηγουµένων οµοίων συλλογικών
ρυθµίσεων, υπολογίζονται επί των νέων βασικών µισθών του άρθρου 2 της
παρούσας, ενώ τα επιδόµατα που ορίζονται σε σταθερό ποσό ευρώ αυξάνονται
οµοίως κατά τις ως άνω αντίστοιχες ηµεροµηνίες αύξησης των βασικών µισθών µε
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β Εργοδότες που απασχολούν οδηγούς σε αυτοκίνητα µικρού ωφελίµου φορτίου
από τεσσάρων µέχρι και 6 τόννων, για την οδήγηση των οποίων προβλεπόταν
από το άρθρο 3 της 15/2003 Δ∆Α η καταβολή επιδόµατος ειδικών συνθηκών στο
ποσό των 32 ευρώ, δικαιούνται από την 1.1.2004 να αφαιρούν από το σύνολο
των αποδοχών των οδηγών τους αυτών, που προκύπτουν από τους συνηµµένους
στην παρούσα Πίνακες Συνολικών Αποδοχών, ποσό είκοσι πέντε (25,00) ευρώ για
κάθε µήνα πλήρους απασχολήσεως, επειδή υψηλότερο αυτού ποσό έχει ήδη
ενσωµατωθεί στον νέο διαµορφωθέντα από 1.1.2004 βασικό τους µισθό
(Δ∆Α 20/2004).
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τα ως άνω οριζόµενα ποσοστά αυξήσεων (Δ∆Α 11/2009).
Α. Ποσοστιαία επιδόµατα. Τα ποσοστιαία επιδόµατα των µισθωτών που υπάγονται
στην παρούσα ρύθµιση, τα οποία προβλέπονται από τις προηγούµενες όµοιες
συλλογικές ρυθµίσεις, χορηγούνται από 1.1.2004 µε τις ίδιες προϋποθέσεις που
χορηγούνταν µέχρι τις 30.12.2003 και υπολογίζονται από την 1.1.2004 επί των
νέων βασικών µισθών που ορίζονται µε την παρούσα, καταργουµένου, από την
ίδια ηµεροµηνία, κάθε διαφορετικού τρόπου υπολογισµού των επιδοµάτων
αυτών, καθώς και κάθε άλλου ποσοστιαίου επιδόµατος που ίσχυε βάσει των
προηγουµένων οµοίων ρυθµίσεων (Δ∆Α 20/2004).
α. Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, το οποίο
υπολογίζεται, ως ποσοστό του βασικού µηνιαίου µισθού, ανάλογα µε τα έτη
υπηρεσίας/προϋπηρεσίας του µισθωτού, ως ακολούθως :
-

6% για όσους έχουν συµπληρώσει ένα (1) χρόνο υπηρεσίας/προϋπηρεσίας.

-

10% για όσους έχουν συµπληρώσει τρία (3) χρόνια.

-

13% για όσους έχουν συµπληρώσει έξι (6) χρόνια.

-

16% για όσους έχουν συµπληρώσει εννέα (9) χρόνια.

-

18% για όσους έχουν συµπληρώσει δώδεκα (12) χρόνια.

-

22% για όσους έχουν συµπληρώσει δέκα πέντε (15) χρόνια.

-

25% για όσους έχουν συµπληρώσει δέκα οκτώ (18) χρόνια.

-

27% για όσους έχουν συµπληρώσει είκοσι ένα (21) χρόνια.

-

31% για όσους έχουν συµπληρώσει είκοσι τέσσερα (24) χρόνια.

-

33% για όσους έχουν συµπληρώσει είκοσι επτά (27) χρόνια.

-

36% για όσους έχουν συµπληρώσει τριάντα (30) χρόνια και

-

42% για όσους έχουν συµπληρώσει
υπηρεσίας/προϋπηρεσίας.2 (Δ∆Α 20/2004).

τριάντα

τρία

(33)

χρόνια
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β. Επίδοµα γάµου, σε ποσοστό 10%, για τους εγγάµους. Το επίδοµα αυτό
χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγµένους-ες και άγαµους γονείς (άρθρο
20 του Ν. 1849/89) (Δ∆Α 20/2004).
γ. Επίδοµα παιδιών, σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί και ανεξαρτήτως αριθµού
παιδιών, χορηγούµενο κατά τα λοιπά µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι
προηγούµενες όµοιες ρυθµίσεις για τους υπαγόµενους στην παρούσα
µισθωτούς (Δ∆Α 20/2004). “ των µεν αρρένων µέχρι συµπληρώσεως του 18ου
έτους της ηλικίας των, των δε θηλέων ανεξαρτήτως ηλικίας, εφ’ όσον τυγχάνουν
άγαµα. Εις περίπτωσιν σπουδών των αρρένων η επιδότησις παρατείνεται τόσα έτη
όσα είναι τα κατά νόµον απαιτούµενα κατά σχολήν προς περάτωσιν των σπουδών.
2. Σηµείωση :
Για όσους έχουν συµπληρώσει 33 χρόνια υπηρεσίας/προϋπηρεσίας, το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας σε
οποιονδήποτε εργοδότη σύµφωνα µε την αρθ. 3 της Δ∆Α 14/2002 είναι 41% και όχι 42% όπως αναφέρεται
προφανώς εκ παραδροµής στη Δ∆Α 20/2004.
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O απαιτούµενος χρόνος προς αποπεράτωσιν των σπουδών εν εκάστη σχολή θα αποδεικνύεται δια βεβαιώσεως χορηγουµένης υπό ταύτης.
Το ως άνω επίδοµα τέκνων δεν δύναται να είναι κατώτερον του υπό του
Λογαριασµού Oικογενειακών Επιδοµάτων του OΑΕΔ∆ παρεχοµένου δια την αυτήν
αιτίαν και δια τον αυτόν αριθµόν τέκνων, ανεξαρτήτως εάν εξ άλλης αιτίας δικαιούται ή όχι τοιούτου επιδόµατος υπό του OΑΕΔ∆ έκαστος µισθωτός”.
(Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 92/81).
Τα ανωτέρω επιδόµατα καταβάλλονται στους δικαιούχους από την πρόσληψή τους,
εφ’ όσον αυτοί υποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά οικογενείας και προϋπηρεσίας.
Εάν τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν επιδοθούν στον εργοδότη µέχρι το τέλος του
πρώτου µηνός εργασίας τους, η καταβολή των επιδοµάτων αρχίζει από την πρώτη
του µηνός που έπεται της υποβολής των οικείων πιστοποιητικών (Δ∆Α 20/2004).
δ. Επίδοµα Δ∆ιαχειριστικών λαθών
Στους οδηγούς πωλητές εµφιαλωµένων ποτών και τυποποιηµένων προϊόντων και
που διενεργούν χρηµατικές συναλλαγές, χορηγείται επίδοµα διαχειριστικών
λαθών 60,00 ευρώ. Το επίδοµα αυτό αντικαθιστά το αντίστοιχο εκ ποσοστού 10%
του άρθρου 3 παράγρ. 7 της 19/2001 Δ∆Α (Δ∆Α 20/2004).
Το µηνιαίο επίδοµα διαχειριστικών λαθών του όρου Β4 του άρθρου 5 της
20/2004 Δ∆Α, ορίζεται, από την 1.9.2005, σε ποσοστό 8%, υπολογιζόµενο επί του
βασικού µισθού (Δ∆Α 9/2005).
ε. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές
αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε
καθόλη τη χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών
Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του
επιδόµατος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου µέχρι την 31η
Δ∆εκεµβρίου κάθε έτους.

Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισό και σε 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων
περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της ΕΓΣΣΕ ετών 2010-2011-2012
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης :14/16.7.2010).
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών
εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους
τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών
υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ (Δ∆Α 37/2010).
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Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
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Β. Επιδόµατα σε ποσά ευρώ. Πέραν των ποσοστιαίων επιδοµάτων, στους
υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς χορηγούνται, από την 1.1.2004 και τα
ακόλουθα επιδόµατα σε ευρώ, καταργουµένων αντιστοίχως και από την ίδια
ηµεροµηνία, όλων των ποσοστιαίων επιδοµάτων και των επιδοµάτων σε ευρώ, τα
οποία χορηγούντο για τον ίδιο λόγο στους υπαγόµενους στην παρούσα
µισθωτούς, βάσει προηγουµένων οµοίων ρυθµίσεων:
α) Επίδοµα πολυετούς εργασίας στον ίδιο εργοδότη
Στους οδηγούς αυτοκινήτων που υπάγονται στην παρούσα, οποιουδήποτε τύπου
και ωφελίµου φορτίου, χορηγείται από την 1.1.2004 επίδοµα πολυετούς
υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ως εξής:
i. 10,00 ευρώ για όσους έχουν συµπληρώσει δύο (2) χρόνια εργασίας στον ίδιο
εργοδότη. Το επίδοµα αυτό αυξάνεται σε 20,00 ευρώ για όσους από τους
παραπάνω µισθωτούς έχουν συµπληρώσει συνολική εργασία, στον ίδιο και σε
άλλους εργοδότες, πάνω από τριάντα (30) χρόνια
ii. 40,00 ευρώ για όσους έχουν συµπληρώσει πέντε (5) χρόνια εργασίας στον
ίδιο εργοδότη. Το επίδοµα αυτό αυξάνεται σε 50,00 ευρώ για όσους από τους
παραπάνω µισθωτούς έχουν συνολική υπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη
πάνω από είκοσι (20) χρόνια και σε 70,00 ευρώ για όσους έχουν
συµπληρώσει τριάντα χρόνια συνολικής εργασίας, στον ίδιο και σε άλλους
εργοδότες.
iii. 85,00 ευρώ για όσους έχουν συµπληρώσει δέκα (10) χρόνια εργασίας στον
ίδιο εργοδότη. Το επίδοµα αυτό αυξάνεται σε 90,00 ευρώ, για όσους από
τους παραπάνω µισθωτούς έχουν συµπληρώσει είκοσι τέσσερα (24) χρόνια,
σε 110,00 ευρώ, για όσους έχουν συµπληρώσει είκοσι επτά (27) χρόνια και σε
120,00 ευρώ για όσους έχουν συµπληρώσει τριάντα τρία (33) χρόνια
συνολικής εργασίας, στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες.
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iv. 120,00 ευρώ για όσους έχουν συµπληρώσει δέκα πέντε (15) χρόνια εργασίας
στον ίδιο εργοδότη. Το επίδοµα αυτό αυξάνεται σε 130,00 ευρώ για όσους
από τους παραπάνω µισθωτούς έχουν συµπληρώσει συνολική εργασία είκοσι
επτά (27) χρόνων και σε 150,00 ευρώ για όσους έχουν συµπληρώσει τριάντα
τρία (33) χρόνια συνολικής εργασίας, στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες.
v. 175, 00 ευρώ για όσους έχουν συµπληρώσει είκοσι (20) χρόνια εργασίας στον
ίδιο εργοδότη. Το επίδοµα αυτό αυξάνεται σε 190,00 ευρώ για όσους από
τους παραπάνω µισθωτούς έχουν συµπληρώσει συνολική εργασία είκοσι
επτά (27) χρόνων και σε 200,00 ευρώ για όσους έχουν συµπληρώσει συνολική
εργασία τριάντα χρόνων και πάνω, στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες
(Δ∆Α 20/2004).
β) Επίδοµα εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών
Χορηγούνται 25,00 ευρώ µηνιαίως για τους άγαµους µισθωτούς και 15,00 ευρώ
µηνιαίως για τους έγγαµους χωρίς παιδιά µισθωτούς (Δ∆Α 20/2004).
γ) Επίδοµα Ειδικών µεταφορών
Στους οδηγούς οχηµάτων που µεταφέρουν βαρέα οχήµατα (µπουλντόζες,
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γερανούς, εκσκαφείς και βαρέα χωµατουργικά µηχανήµατα), τα οποία κινούνται
αργά λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, χορηγείται µηνιαίο επίδοµα 92,00
ευρώ. Το επίδοµα αυτό αντικαθιστά το αντίστοιχο εκ ποσοστού 15% του άρθρου
3 παράγρ. 4 της 19/2001 Δ∆Α (Δ∆Α 20/2004).
δ) Επίδοµα Σχολικών λεωφορείων
Στους οδηγούς σχολικών λεωφορείων, χορηγείται µηνιαίο επίδοµα 96,00 ευρώ.
Το επίδοµα αυτό αντικαθιστά το αντίστοιχο εκ ποσοστού 17% του άρθρου 3
παράγρ. 6 της Δ∆Α 19/2001 (Δ∆Α 20/2004).
ε) Επίδοµα ειδικών συνθηκών
Χορηγείται επίδοµα ειδικών συνθηκών ειδικώς και αποκλειστικά στους οδηγούς
φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίµου φορτίου πάνω από 25 τόννους, καθώς και
στους οδηγούς ρυµουλκών αυτοκινήτων ανεξαρτήτως ωφελίµου φορτίου, στο
ποσό των 20,00 ευρώ µηνιαίως (Δ∆Α 20/2004).
στ)Επίδοµα ζεύξης ή απόζευξης ρυµουλκών οχηµάτων
Σε περίπτωση κατά την οποία για την εκτέλεση της εργασίας τους οι οδηγοί που
οδηγούν ρυµουλκά ή ηµιρυµουλκά αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως ωφελίµου φορτίου,
διενεργούν µε εντολή του εργοδότη τους καθηµερινά ζεύξεις ή αποζεύξεις
διαφόρων τύπων ρυµουλκόµενων οχηµάτων που ανήκουν στον ίδιο εργοδότη, το
επίδοµα ειδικών συνθηκών, προσαυξάνεται για κάθε µήνα τέτοιας εργασίας κατά
11,00 ευρώ (Δ∆Α 20/2004).
Το επίδοµα ζεύξης ή απόζευξης ρυµουλκών οχηµάτων του όρου Β6 του άρθου
5 της 20/2004 Δ∆Α, αυξάνεται από την 1.1.2005 στο ποσό των 15,00 ευρώ
µηνιαίως (Δ∆Α 9/2005).
ζ) Επίδοµα φόρτωσης και εκφόρτωσης αυτοκινητούµενων οχηµάτων
Στην περίπτωση φόρτωσης και εκφόρτωσης αυτοκινητουµένων οχηµάτων επί
των ρυµουλκών (αυτοκινητάµαξες) από τον ίδιο οδηγό του ρυµουλκού, µε
εντολή του εργοδότη του, χορηγείται πρόσθετο επίδοµα 44,00 ευρώ
(Δ∆Α 20/2004).
Το επίδοµα φόρτωσης-εκφόρτωσης αυτοκινουµένων οχηµάτων του όρου Β7
του άρθρου 5 της 20/2004 Δ∆Α, αυξάνεται από την 1.1.2005 στο ποσό των 48,00
ευρώ µηνιαίως (Δ∆Α 9/2005).
α. Στους οδηγούς αυτοκινήτων κάθε κατηγορίας και τύπου που απασχολούνται σε
επιχειρήσεις τσιµεντοποιίας, χαλυβουργίας, παραγωγής ή µεταφοράς
υγραερίων, µεταλλείων, λατοµείων, ορυχείων-λιγνιτωρυχείων παραγωγής ή µεταφοράς ασβέστη, επιχειρήσεις οδοποιϊας-ασφαλτικών και χωµατουργικών
εργασιών, καθώς και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποκοµιδή
απορριµάτων και λυµάτων από νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κλινικές και
βιοµηχανικούς χώρους, χορηγείται για κάθε µήνα εργασίας επίδοµα ανθυγιεινής
εργασίας 21,00 ευρώ.
β. Στους οδηγούς αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί µαλακτήρας
σκυροδέµατος (βαρέλα), χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας που
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η) Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας
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ανέρχεται σε 44,00 ευρώ µηνιαίως (Δ∆Α 20/2004).
γ. Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται από τις προηγούµενες
ρυθµίσεις, χορηγείται από 1.9.2008 και στους οδηγούς κάθε κατηγορίας και
τύπου
αυτοκινήτων
που
απασχολούνται
σε
επιχειρήσεις
που
δραστηριοποιούνται στη µεταφορά ραδιενεργών υλικών ή εξαρτηµάτων και
χηµικών (Δ∆Α 15/2008).
θ) Επίδοµα Επικίνδυνης εργασίας και µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων
(containers)
Ο όρος δ του άρθρου 3 της 9/2005 Δ∆Α, που αφορά στο Επίδοµα επικίνδυνης
εργασίας και µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων (containers), αναδιατυπώνεται
ως εξής :
i) Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων ανεξαρτήτως ωφελίµου φορτίου
που µεταφέρουν πολεµοφόδια και πυροµαχικά ή φυσίγγια, ραδιενεργά υλικά
ή εξαρτήµατα, εκρηκτικούς µηχανισµούς οποιουδήποτε τύπου και
συστήµατος, διαλυτικά χρώµατα και καυστική ποτάσα, καθώς και στους
οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων που εργάζονται σε τεχνικές εταιρείες γενικά
και σε ορυχεία, λιγνιτωρυχεία, λατοµεία, χωµατουργικές-οδοποιητικές και
ασφλατικές εργασίες, γαλαρίες-στοές, καθώς και σε αυτοκίνητα µεταφοράς
ζώντων ζώων, άµµου, χώµατος και σκυροδέµατος (Βαρέλες), χορηγείται για
κάθε µήνα εργασίας τους, επίδοµα επικίνδυνης εργασίας 44,00 ευρώ
(Δ∆Α 14/2006).
ii) Για τους κατόχους διπλώµατος ADR, εφ’ όσον αυτοί δικαιούνται σύµφωνα µε
τα ανωτέρω επίδοµα επικίνδυνης εργασίας, το εν λόγω επίδοµα
προσαυξάνεται από 1.7.2006 κατά 6 ευρώ µηνιαίως.
iii) Επίδοµα ισόποσο µε το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας (44,00 ευρώ)
χορηγείται, για κάθε µήνα εργασίας τους, και στους οδηγούς αυτοκινήτων
που µεταφέρουν ανοικτά ή κλειστά σιδηρά δοχεία µαζικής συσκευασίας και
µεταφοράς υλικών (Containers).
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Οδηγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης και του επιδόµατος
επικίνδυνης εργασίας και του επιδόµατος µεταφοράς (Containers),
λαµβάνουν µόνον το ένα εξ αυτών. Εαν αυτοί είναι κάτοχοι διπλώµατος ADR,
λαµβάνουν το υψηλότερο εκ των δύο επιδοµάτων (Δ∆Α 14/2006).
iv) Το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας που προβλέπεται από τις προηγούµενες
ρυθµίσεις, χορηγείται από 1.9.2008 στους οδηγούς κάθε κατηγορίας και
τύπου αυτοκινήτων που µεταφέρουν ογκόλιθους µαρµάρου ή εν γένει
πετρωµάτων (Δ∆Α 15/2008).
ι) Επίδοµα µεταφοράς χρηµάτων
Στους οδηγούς αυτοκινήτων χρηµαταποστολών που ανήκουν σε επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας χορηγείται για κάθε µήνα εργασίας τους 41,00
ευρώ (Δ∆Α 20/2004).
ια) Επίδοµα διανοµής µικροκιβωτίων, αναψυκτικών, ποτών κ.λπ.
Στους οδηγούς µικρών φορτηγών αυτοκινήτων κάτω από τέσσερις τόννους
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ωφελίµου φορτίου, που κινούνται εντός αστικών περιοχών όλης της χώρας για
τη διανοµή µικροκιβωτίων, µικροδεµάτων, αναψυκτικών, ποτών, οικιακών κ.λπ.
συσκευών και άλλων αναλωσίµων ή µη αγαθών και χωρίς τη βοήθεια βοηθού
εργάτη, χορηγείται για κάθε µήνα εργασίας επίδοµα 32 ευρώ (Δ∆Α 20/2004).
Το επίδοµα διανοµής µικροκιβωτίων κ.λπ. του όρου Β11 άρθρου 5 της 20/2004
Δ∆Α, αυξάνεται από την 1.1.2005 στο ποσό των 35,00 ευρώ µηνιαίως (Δ∆Α 9/2005).
ιβ) Επίδοµα Ενοικίου
Στους οδηγούς που υπάγονται στην παρούσα, οι οποίοι λόγω της εργασίας τους
µετακινούνται και διαµένουν για τις ανάγκες αυτής, εκτός της έδρας της
επιχειρήσεως και καταβάλλουν ενοίκιο στον τόπο που µετακινήθηκαν
αποδεικνυοµένου τούτου από µισθωτήριο συµβόλαιο, χορηγείται επίδοµα
ενοικίου 123,00 ευρώ το µήνα (Δ∆Α 20/2004).
ιγ) Επίδοµα ειδικής εργασίας
Το επίδοµα ειδικής εργασίας του όρου Β13 της Δ∆Α 20/2004 αναδιατυπώνεται ως
εξής:
“Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων που µεταφέρουν αδρανή υλικά, άχυρα,
αµµοχάλικα, µπάζα και πάσης φύσεως απορρίµατα, τα οποία είναι υποχρεωµένοι
να τα σκεπάζουν µε επικάλυµµα κινούµενο µε το χέρι, αναρριχώµενοι στα πλαϊνά
του οχήµατος, χορηγείται για καθε µήνα εργασίας τους ειδικό επίδοµα 15,00
ευρώ” (Δ∆Α 14/2006).
ιδ) Επίδοµα εργοταξίου
Το επίδοµα ειδικής εργασίας του άρθρου 4 της Δ∆Α 9/2005 αναδιατυπώνεται και
ισχύει ως εξής:
“Στους οδηγούς που εργάζονται στους χώρους εργοταξίων τεχνικών έργων ή
εργοταξίων λατοµικών-µεταλλευτικών εργασιών χορηγείται, για όσο χρόνο
απασχολούνται µέσα στους χώρους αυτούς και ανεξάρτητα έαν ο εργοδότης
τους είναι τεχνική ή λατοµική ή µεταλλευτική εταιρεία ή εργολάβος, ειδικό
µηνιαίο επίδοµα εργοταξίου, σε ποσοστό 10% επί του βασικού τους µισθού. Το
επίδοµα αυτό συµψηφίζεται µε τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές υπέρτερες των
νοµίµων.
-

για µεν τις µεταλλευτικές και λατοµικές εργασίες εφαρµόζεται ο ορισµός του
εργοταξίου σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 1 εδαφ. γ της 11/5η/Φ/17402
Απόφασης του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του 1984
(Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών, ΦΕΚ 931/Β/30.12.84),
σύµφωνα µε τον οποίο “εργοτάξιο” είναι το µέρος των µεταλλευτικών ή
λατοµικών εργασιών για εντοπισµό ή εκµετάλλευση κοιτασµάτων που
αναπτύσσονται σε περιορισµένη τοπική έκταση και αποτελεί υποδιαίρεση
έργου ή τοµέα ή τµήµατος ή είναι ένα µικρό έργο, εφ’ όσον διαθέτει
αυτοδυναµία και αυτοτέλεια, για τις εργασίες του οποίου ορίζεται ένας
υπεύθυνος και δεν επιδέχεται υποδιαίρεση”,
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Για την εφαρµογή της παρούσας:
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-

για δε τα εργοτάξια τεχνικών και οικοδοµικών έργων, εφαρµόζεται ο ορισµός
του εργοταξίου µε βάση το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΔ∆ 305/96
(ΦΕΚ 212/Α/29.8.96), σύµφωνα µε τον οποίο προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο
είναι κάθε εργοτάξιο όπου πραγµατοποιούνται εργασίες οικοδοµικές ή/και
πολιτικού µηχανικού και γενικά εκτελείται τεχνικό έργο, λ.χ. εκσκαφές,
χωµατουργικές
εργασίες,
κατασκευές,
συναρµολόγηση
και
αποσυναρµολόγηση προκατασκευασµένων στοιχείων, διαµόρφωση ή
εξοπλισµός µετατροπές, ανακαινίσεις, επισκευές, διαλύσεις, κατεδαφίσεις,
έκτακτη συντήρηση, τακτική συντήρηση, εργασίες βαφής και καθαρισµού
κ.λπ. (Δ∆Α 14/2006).

ιε) Αµοιβή πρόσθετης εργασίας οδηγών - χειριστών γερανών
Στους οδηγούς που εργάζονται σε αυτοκίνητα που φέρουν γερανούς, είτε
διάφορα υδραυλικά συστήµατα φόρτωσης - εκφόρτωσης και πρέσσες, και είναι
κάτοχοι ειδικής άδειας, όπου απαιτείται, εφ’ όσον χειρίζονται οι ίδιοι και µε
εντολή του εργοδότη τους τα ανωτέρω για τη φόρτωση - εκφόρτωση των
µεταφεροµένων εµπορευµάτων, χορηγείται από 1.7.2006 πρόσθετη αµοιβή, η
οποία καθορίζεται στο ποσό των 15,00 ευρώ µηνιαίως (Δ∆Α 14/2006).
Το επίδοµα χειριστού, που χορηγείται σε όσους οδηγούς εργάζονται σε
αυτοκίνητα που φέρουν γερανούς, είτε διάφορα υδραυλικά συστήµατα
φόρτωσης-εκφόρτωσης (αλυσιδάκια) και πρέσες, εφόσον χειρίζονται οι ίδιοι και
µε εντολή του εργοδότη τους τα ανωτέρω για τη φόρτωση-εκφόρτωση των
µεταφερόµενων εµπορευµάτων, ορίζεται από 1.1.2007 σε 18 ευρώ και από
1.9.2007 αναπροσαρµόζεται σε 22 ευρώ (ΣΣΕ 11.4.2007).
ιστ)Καθήκοντα και αµοιβή πρόσθετης εργασίας Οδηγών-πωλητών
α. Οδηγοί-πωλητές κατά την έννοια της παρούσας θεωρούνται οι οδηγοί οι
οποίοι, πέραν της οδήγησης ως κυρίου αντικειµένου της εργασίας τους,
έχουν και τα ακόλουθα καθήκοντα :
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Παραλαβής από το εργοστάσιο ή την αποθήκη της επιχείρησης στην οποία
απασχολούνται αυτοκινήτου αυτής, µε φορτίο αποτελούµενο από
τυποποιηµένα προϊόντα ή εµφιαλωµένα ποτά.
Περιόδευσης µε το αυτοκίνητο σε προκαθοριζόµενα από την επιχείρηση
σηµεία της πόλης ή της υπαίθρου.
Πώλησης σε επιχειρήσεις του τοµέα κάθε οδηγού-πωλητού ποσοτήτων
τυποποιηµένων προϊόντων ή εµφιαλωµένων ποτών και ταυτόχρονης
παράδοσης αυτών στους αγοραστές.
Έκδοσης των οικείων τιµολογίων και είσπραξης του τιµήµατος ή µέρους
αυτού ή ποσού έναντι παλαιότερης οφειλής, µε την έκδοση σχετικής
απόδειξης ή µε τη σχετική σηµείωση στο τιµολόγιο.
Παραλαβής επιστρεφοµένων από τους πελάτες κενών ειδών συσκευασίας µε
τη χορήγηση σχετικής απόδειξης.
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Τήρησης του λογαριασµού της ηµέρας για τις πωληθείσες ποσότητες, τα
εισπραχθέντα ποσά και τα επιστρεφόµενα κενά είδη συσκευασίας.
Απόδοσης του λογαριασµού κατά τη λήξη της καθ’ ηµέρα εργασίας στον
αρµόδιο της επιχείρησης.
Οι ανωτέρω οδηγοί θεωρούνται οδηγοί - πωλητές και στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες οι πωλήσεις πραγµατοποιούνται από τις επιχειρήσεις µε το
σύστηµα προτιµολογηµένων προπωλήσεων ή τηλεπωλήσεων, κατά την κρίση
των επιχειρήσεων.
β. Στους οδηγούς που υπάγονται στην παρούσα µε την ειδικότητα του οδηγούπωλητή, στους οποίους µε εντολή του εργοδότη τους ανατίθενται, επί πλέον
της οδήγησης και καθήκοντα πωλητού των προϊόντων που µεταφέρουν,
καταβάλλεται κατά µήνα τέτοιας απασχόλησης πρόσθετη αµοιβή, πέρα των
όσων ορίζονται στην παρούσα ρύθµιση. Η εν λόγω πρόσθετη αµοιβή:
-

Καθορίζεται µε ελεύθερη συµφωνία µεταξύ των µερών, µε ελάχιστο ποσό
65,00 ευρώ µηνιαίως.

-

Δ∆ε συµψηφίζεται µε το διαχειριστικό επίδοµα του όρου Β4 του άρθρου 5
της 20/2004 Δ∆Α, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 της παράγρ. ε
της παρούσας ρύθµισης (Δ∆Α 9/2005).

ιζ) Αποζηµίωση για τροφή
α) Στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς, εφ’ όσον κινηθούν σε ακτίνα
(ευθεία πορεία) πλέον των 275 χιλιοµέτρων, από τον τόπο εκκίνησης,
χορηγείται ηµερησίως ποσό µέχρι 40 ευρώ για τροφή, µε αντίστοιχη
απόδειξη, υπό τον όρο µη διανυκτέρευσης, οπότε στην περίπτωση αυτή
έχουν εφαρµογή οι ισχύουσες διατάξεις (Δ∆Α 15/2008).
β) Αν οι ως άνω µισθωτοί κινηθούν εκτός των ορίων της χώρας, καταβάλλεται
για τροφή για κάθε ηµέρα εργασίας, ποσό 50 ευρώ (Δ∆Α 15/2008).

ΣΤ. Δ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. Καθιερώνεται εβδοµάδα πέντε εργασίµων ηµερών στους εργαζόµενους που
υπάγονται στη ρύθµιση αυτή. Oι ηµέρες αναπαύσεως είναι συνεχόµενες.
Ειδικά για τους εργαζόµενους σε βιοµηχανίες ισχύει η µε αριθ. 25/83 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών µε τις αναφερόµενες σ’ αυτή διακρίσεις και προϋποθέσεις (Απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 40/85).
β. O χρόνος εργασίας κατά εβδοµάδα των µισθωτών που αφορά η απόφαση
αυτή µειώνεται από 41 σε 40 ώρες.
Oι αποδοχές των εργαζοµένων, παρά τον περιορισµό των ωρών εργασίας
τους, δεν µειώνονται (Δ∆Α 12/1984).

12

OΔ∆ΗΓΩΩΝ ΦOΡΤΗΓΩΩΝ

1. Πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασία και ωράριο εργασίας
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2. Καθήκοντα οδηγού
Η παράγρ. 13 του άρθρου 4 της από 30.3.2001 ΣΣΕ και της 19/2001 Δ∆Α
(καθήκοντα οδηγού) διαµορφώνεται ως εξής :
α) Oι υπαγόµενοι στην παρούσα µισθωτοί έχουν της υποχρέωση να ελέγχουν
πριν τη έναρξη της εργασίας τους το όχηµά 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.
β) Παράλληλα ο οδηγός πρέπει να φροντίζει να έχει µαζί του τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (άδεια αυτοκινήτου, άδεια οδήγησης, (Ρ) ρυµουλκούµενου,
φορτωτικές, ασφάλεια, ΚΤΕO, βιβλίο δροµολογίων) ενώ θε 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).
γ) O οδηγός απαγορεύεται να πίνει κατά την ώρα της εργασίας του αλκοολούχα
ποτά.
δ) O οδηγός δεν πρέπει να κινεί το αυτοκίνητο χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα
(άδεια, ασφάλεια, ΚΤΕO, βιβλίο δροµολογίων, ταχογράφους) καθώς επίσης
όταν αυτό έχει προβλήµατα κυκλοφορίας (όπως φθαρµένα ελαστικά, φρένα,
σύστηµα διεύθυνσης, προβληµατικές νταλίκες χωρίς (Ρ) κ.λπ.)
ε) O οδηγός δεν υποχρεούται να πλένει το αυτοκίνητο, να το γρασσάρει και εν
γένει να κάνει οποιαδήποτε επισκευή, αλλά µόνο να επιβλέπει γι’ αυτές.
στ)O οδηγός δεν επιτρέπεται να ανοίγει πόρτες από containers, απουσιάζοντος
του παραλήπτη (Δ∆Α 19/2001 και ΣΣΕ 30.3.2001).
ζ) Η φόρτωση και η εκφόρτωση των αυτοκινήτων ψυγείων γίνεται από εργάτες
φορτοεκφορτωτές, ο δε οδηγός δεν είναι υποχρεωµένος να εισέρχεται στο
θάλαµο - ψυγείο όταν αυτός λειτουργεί. Yποχρεούται όµως, µετά το τέλος
της φόρτωσης, να ρυθµίσει τη θερµοκρασία του θαλάµου µε ειδικό
χειριστήριο που του διατίθεται και αφού το τοποθετήσει στα πρόθυρα του
θαλάµου, να ασφαλίσει την πόρτα (Δ∆Α 14/2002).

OΔ∆ΗΓΩΩΝ ΦOΡΤΗΓΩΩΝ

3. 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 (άρθρο 659 ΑΚ)
(Δ∆Α 19/2001 και ΣΣΕ 30.3.2001).
4. Πρόσθετη άδεια
Εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα, που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία
10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη
και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµερών, αν
εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίµων
ηµερών αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας
(Δ∆Α 19/2001 και ΣΣΕ 30.3.2001).
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5. α) Άδεια γάµου

β) Άδεια γέννησης τέκνου
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια
µε αποδοχές χωρίς να συµψηφίζεται στην κανονική άδεια (Δ∆Α 19/2001,
ΣΣΕ 30.3.2001).
6. Άδεια σε περίπτωση θανάτου συγγενούς
Σε περίπτωση θανάτου συγγενούς των υπαγοµένων στην παρούσα οδηγών α’ ή
β’ βαθµού, του οποίου η κηδεία γίνεται σε διαφορετικό τόπο από εκείνο της παροχής της εργασίας του εργαζοµένου χορηγείται άδεια απουσίας που δεν συµψηφίζεται µε την προβλεπόµενη από τον Α.Ν. όπως ισχύει σήµερα, κανονική ετήσια άδεια, µε πλήρεις αποδοχές κατά τις διατάξεις των άρθρων 657 και 658 ΑΚ
ως εξής:
i) για αποστάσεις µέχρι 200 χλµ. µία (1) ηµέρα
ii) για αποστάσεις από 201 µέχρι 500 χλµ δύο (2) ηµέρες και
iii) για αποστάσεις πάνω από 501 χλµ ή για µετακινήσεις σε νησιά του Αιγαίου,
του Ιουνίου Πελάγους και της Κρήτης, τρεις (3) ηµέρες.
Κάθε αντίθετη διάταξη προηγούµενων ρυθµίσεων που ρυθµίζει διαφορετικά
τις παραπάνω άδειες καταργείται (ΣΣΕ 11.4.1994).
7. 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 ΕΓΣΣΕ του 1993, έχουν και ο θετοί
γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών (Δ∆Α 19/2001 και ΣΣΕ 30.3.2001).
8. 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 εφ’ όσον ο/η
εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω (Δ∆Α 19/2001 και ΣΣΕ 30.3.2001).
9. Άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις για την προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης
Η άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ. 2 του ν.1346/83, όπως έχει
διαµορφωθεί µε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ της 12.4.1996, χορηγείται και στους
εργαζόµενους και τις εργαζόµενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας,
αλλά µόνο για την προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόµενος, προσαυξηµένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκοµµένα. (ΣΣΕ 12.6.1998)
10.Βιβλίο δροµολογίων
Για τους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς, είναι υποχρεωτική η τήρηση
του βιβλίου δροµολογίων (Δ∆Α 19/2001).
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Σε περίπτωση γάµου του µισθωτού παρέχεται άδεια έξι (6) ηµερολογιακών
ηµερών µε πλήρεις αποδοχές χωρίς αυτή να συµψηφίζεται στην κανονική
άδεια. (ΣΣΕ 9.4.1992)

OΔ∆ΗΓΩΩΝ ΦOΡΤΗΓΩΩΝ
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11.Εκκαθαριστικό σηµείωµα αποδοχών
Εργοδότες που απασχολούν µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση
υποχρεούνται όπως εις το τέλος κάθε µηνός εφοδιάζουν αυτούς δι’ ενηµερωτικών σηµειωµάτων στα οποία θα καταχωρούνται πλήρη και αναλυτικά στοιχεία
των αποδοχών των, κατά κατηγορίαν ως και αι επ’ αυτών κρατήσεις (87/81
απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
12.Συµψηφισµός µισθού
Απαγορεύεται ο συµψηφισµός του οφειλόµενου µισθού στο µισθωτό µε
απαίτηση του εργοδότη κατ’ αυτού (Δ∆Α 19/2001).
13.Αµοιβή πρόσθετης και υπερωριακής εργασίας
Η αµοιβή των υπαγοµένων στην παρούσα οδηγών για πραγµατοποίηση
ιδιόρρυθµης υπερωρίας και υπερωριακής εργασίας, υπολογίζεται και
καταβάλλεται σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες περί αυτών διατάξεις της
εργατικής νοµοθεσίας (Δ∆Α 14/2002).
14.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 (Δ∆Α 19/2001 και ΣΣΕ 30.3.2001).
15.Αποδοχές ασθένειας ή ατυχήµατος στο εξωτερικό
Σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήµατος (πλην 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 (Δ∆Α 19/2001 και
ΣΣΕ 30.3.2001).
16.Ένδυση-Υπόδηση
Σε όλους τους υπαγόµενους στην παρούσα χορηγούνται κάθε χρόνο αντί µιας,
δύο (2) φόρµες εργασίας (µία θερινή και µία χειµερινή), καθώς και ένα (1)
ζευγάρι υποδήµατα εργασίας (Δ∆Α 20/2004).
17.Ηµέρες αργίας
Oι οδηγοί που υπάγονται στην ρύθµιση αυτή εφόσον απασχοληθούν, κατ’ επιλογή του εργοδότη τους, κατά τις ηµέρες αργίας που έχουν καθιερωθεί γι’ αυτούς
από τις προηγούµενες ρυθµίσεις του επαγγέλµατος, ήτοι κατά την 1η του έτους,
την Καθαρά Δ∆ευτέρα, την ηµέρα των Θεοφανείων και την 26η Δ∆εκεµβρίου, δικαιούνται, εκτός της προσαυξήσεως 75% επί του 1/25 των συνολικών νοµίµων αποδοχών τους, αναπληρωµατικής ηµέρας αναπαύσεως σε άλλη εργάσιµη ηµέρα
της επόµενης της εορτής εβδοµάδας. Σε περίπτωση που δεν θα χορηγηθεί η
πρόσθετη αυτή ηµέρα αναπαύσεως µε επιλογή του εργοδότου, θα καταβάλλεται
αποζηµίωση ίση µε το 1/25 των συνολικών αποδοχών (ΣΣΕ 28.4.1993).
ΩΩς ηµέρες αργίας των περί ων ή παρούσα µισθωτών, ορίζονται αι υπό των κειµένων διατάξεων οριζόµενοι ως ηµέραι υποχρεωτικής αργίας. Εις τους απασχολούµενους κατ’ αυτάς ως και κατά τας ηµέρας των Θεοφανείων (6 Ιανουαρίου)
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και την Δ∆ευτέρα ηµέραν των Χριστουγέννων, της Καθαρής Δ∆ευτέρας και του
Μεγάλου Σαββάτου κάθε έτους χορηγειται προσαύξηση εξ 75% υπολογιζοµένη
επί του 1/25 του συνόλου των καταβαλλοµένων δυνάµει της παρούσης
αποδοχών (ΣΣΕ 2.3.1995).
18.Συνδικαλιστικές διευκολύνσεις
Στα µέλη της Δ∆ιοίκησης της ΟΥΠΑΕ και στα µέλη της Δ∆ιοίκησης των
πρωτοβαθµίων σωµατείων αυτής, χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες απουσίας
µε πλήρεις αποδοχές ως εξής:
α) Στον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα της ΟΥΠΑΕ, για όσο χρόνο διαρκεί η
θητεία τους.
β) Στους Αντιπροέδρους, τον Ταµία και τον Οργανωτικό Γραµµατέα της ΟΥΠΑΕ,
δεκαπέντε (15) ηµέρες το µήνα.
γ) Στα υπόλοιπα µέλη της Δ∆ιοίκησης της ΟΥΠΑΕ, δέκα (10) ηµέρες το µήνα
(Δ∆Α 19/2001 και ΣΣΕ 30.3.2001).
δ) Το εδάφιο δ’ της παραγρ. 3 του άρθρου 4 της Δ∆Α 19/2001, όπως
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 11 της Δ∆Α 14/2002, τροποποιείται από την
1.7.2005 και διαµορφώνεται ως εξής:
“Στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους, στο Γενικό Γραµµατέα και στον Ταµία
των πρωτοβαθµίων οργανώσεων-µελών της ΟΥΠΑΕ, των οποίων τα
εγγεγραµµένα µέλη είναι πάνω από 500, χορηγείται συνδικαλιστική άδεια µε
πλήρεις αποδοχές µέχρι πέντε (5) ηµέρες το µήνα.
Εάν τα εγγραγραµµένα µέλη των παραπάνω οργανώσεων είναι λιγότερα από
500, η άδεια αυτή περιορίζεται σε τρεις (3) ηµέρες για κάθε µήνα.

Παρέχεται συνδικαλιστική άδεια µε πλήρεις αποδοχές, στους Πρόεδρο και
Γενικό Γραµµατέα της ΟΣΜΕ για ολόκληρη τη θητεία τους, στους
Αντιπροέδρους, το Γραµµατεά Οικονοµικού και το Γραµµατέα Οργανωτικού για
15 ηµέρες το µήνα και στα υπόλοιπα µέλη της διοίκησης της ΟΣΜΕ για 10
ηµέρες το µήνα. Οι συνδικαλιστικές διευκολύνσεις που έχουν θεσµοθετηθεί για
τις πρωτοβάθµιες οργανώσεις, µέλη της ΟΣΜΕ και των οργανώσεων ΠΟΥΑ και
ΠΟΣΕΜ, διατηρούνται (Δ∆Α 11/2009).
19.Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής
Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν κατά την πληρωµή
της µισθοδοσίας τη 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, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε µήνα, κάθε
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Η διάταξη της παραγρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 1264/82 έχει εφαρµογή και
προκειµένου περί των οδηγών - µελών των διοικήσεων των δευτεροβαθµίων
οργανώσεων ΠOYΠΑ και ΠOΣΕΜ, που άσκησαν παρέµβαση στην υπό κρίση
συλλογική σύµβαση, καθώς και στις διοικήσεις των οργανώσεων - µελών τους
σύµφωνα µε τους ορισµούς του νόµου αυτού” (Δ∆Α 9/2005).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

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
(Δ∆Α 19/2001 και ΣΣΕ 30.3.2001).
20.Θεσµικές διατάξεις

OΔ∆ΗΓΩΩΝ ΦOΡΤΗΓΩΩΝ

Όλες οι θεσµικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ όπως ισχύουν σήµερα µετά την
υπογραφή της από 12.4.2006 ΕΓΣΣΕ των ετών 2006-2007, εφαρµόζονται και για
τους υπαγοµένους στην παρούσα µισθωτούς, εφ’ όσον είναι ευνοϊκότερες
(Δ∆Α 14/2006).
21.Δ∆ιατήρηση διατάξεων
α. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι µη τροποποιούµενες µε την
παρούσα διατάξεις της Δ∆Α 14/2006, καθώς και των οµοίων ρυθµίσεων όλων
των προηγούµενων ετών, που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα
(Δ∆Α 11/2009 και Δ∆Α 37/2010 ).
β. Τυχόν καταβαλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν από
την εφαρµογή της παρούσας δε µειώνονται και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι
εργασίας δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν (Δ∆Α 11/2009 και
Δ∆Α 37/2010).

2012
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