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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) O Δ∆Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ
ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1.  H ΣΣΕ 1.7.1991 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 50/9.7.1991)1 

2.  H ΣΣΕ 15.7.1991 συ µπλη ρω µα τι κή (Π.Κ. Yπ. Εργ. 58/24.7.1991)

3.  H ΣΣΕ 5.6.1992 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 49/19.6.1992)

4.  H ΣΣΕ 1.7.1992 συ µπλη ρω µα τι κή-δι ευ κρι νι στι κή (Π.Κ. Yπ. Εργ. 58/9.7.1992)

5.  H ΣΣΕ 23.8.1993 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 122/12.10.1993)

6.  H ΣΣΕ 17.3.1994 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 94/16.6.1994)

7.  H ΣΣΕ 17.2.1995 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 50/9.5.1995)

8.  H ΣΣΕ 15.3.1996 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 67/24.6.1996)

9.  H ΣΣΕ 11.7.1997 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 92/1.8.1997)

10.H ΣΣΕ 12.5.1998 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 19/2.6.1998)

11.H ΣΣΕ 29.7.1999 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 75/9.8.1999)

12.H ΣΣΕ 22.3.2000 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 19/14.4.2000)

13.H ΣΣΕ 12.6.2001 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 51/14.6.2001)

14.H ΣΣΕ 28.5.2002 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 32/10.6.2002)

15.H ΣΣΕ 1.7.2002 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 61/5.7.2002)(Τροποπ/κή της 28.5.2002 ΣΣΕ)

16.H Δ∆Α 31/2003 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 26/9.7.2003) (Ισχύει µέχρι 31.3.2004)

17.H Δ∆Α 9/2004 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 3/25.5.2004) 

18.H ΣΣΕ 23.6.2005 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 74/13.7.2005) 

19.H Δ∆Α 24/2006 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 15/19.7.2006) 

20.H Δ∆Α 35/2007 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 21/25.7.2007) 

21.H ΣΣΕ 7.6.2008 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 30/7.6.2008) 

22.H Δ∆Α 17/2009 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 10/8.7.2009) 

23.H ΣΣΕ 25.4.2010 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 1/28.4.2010) 

24.H ΣΣΕ 12.5.2011 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 26/13.5.2011) 

1. Με αυ τή τη ΣΣΕ(1991) καταργήθηκε ρητά κάθε προηγούµενη συλλογική ρύθµιση που αφορά τον
κλάδο
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Β.   ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ 

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά2 

1. Πα νελ λή νια O µο σπον δία Ε πι χει ρή σε ων Του ρι σµού
2. O µο σπον δία Τουρισµού Β. Ελλάδος (ΟΤΒΕ)3

3. Γενική Πανελλαδική Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Τουριστικών
Λεωφορείων-Πούλµαν (  ΓΠΟΕΙΤΛ-Π)4 10

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά5

1.  O µο σπον δία Yπαλ λη λι κού Προ σω πι κού Αυ το κι νή των Ελ λά δος (OY ΠΑΕ)6

2. Έ νω ση O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Αττικής (Ε OΤ ΛΑ)7

3. Οµοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος ( OΣΜΕ)8

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στην πα ρού σα υ πά γο νται οι ο δη γοί των Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων (Πούλ µαν) ό λης
της χώ ρας9 (ΣΣΕ 12.5.2011).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚΩΩΝ ΜΙΣΘΩΩΝ

1. Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή, όπως
είχαν διαµορφωθεί την 31.3.2011 µε βάση την από 25.4.2010 ΣΣΕ 
(Π.Κ. 1/28.4.2010), αυξάνονται από 1.4.2011 σε ποσοστό 1,6% σύµφωνα µε τον
ευρωπληθωρισµό και διαµορφώνονται στρογγυλοποιούµενοι το µεν 1ο κλιµάκιο
στα 930 ευρώ και τα λοιπά 10 µισθολογικά κλιµάκια, ανά µισθολογική κατηγορία
και µε βάση την οικογενειακή κατάσταση και την προϋπηρεσία των εργαζοµένων,
ως εξής: 

2. Σε παλαιότερες συλλογικές συµβάσεις συµβάλλονται και οι εργοδοτικές οργανώσεις ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔ∆ΙΚΗ
OΜOΣΠOΝΔ∆ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΩΝ ΙΔ∆ΙOΚΤΗΤΩΩΝ ΛΕΩΩΦOΡΕΙΩΩΝ ΠOYΛΜΑΝ, OΜOΣΠOΝΔ∆ΙΑ ΑYΤOΚΙΝΗΤΙΣΤΩΩΝ
ΤOYΡΙΣΤΙΚΩΩΝ ΛΕΩΩΦOΡΕΙΩΩΝ, OΜOΣΠOΝΔ∆ΙΑ ΑYΤOΚΙΝΗΤΙΣΤΩΩΝ ΤOYΡΙΣΤΙΚΩΩΝ ΛΕΩΩΦOΡΕΙΩΩΝ, OΜOΣΠOΝΔ∆ΙΑ
ΙΔ∆ΙOΚΤΗΤΩΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΩΝ ΤOYΡΙΣΤΙΚΩΩΝ ΛΕΩΩΦOΡΕΙΩΩΝ ΕΛΛΑΔ∆OΣ, ΣYΝΔ∆ΕΣΜOΣ ΤΩΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔ∆Ι
ΤOYΡΙΣΤΙΚΩΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΔ∆ΙΩΩΤΙΚΩΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΩΝ, ΣYΝΔ∆ΕΣΜOΣ ΠΡΑΚΤOΡΩΩΝ ΤΑΞΕΙΔ∆ΙΩΩΝ ΤOYΡΙΣΜOY ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΩΝ Β. ΕΛΛΑΔ∆OΣ. Κάποιες απ' αυτές δεν αποκλείεται να είναι ίδιες οργανώσεις που έχουν απλώς
αλλάξει επωνυµία

3. Η ΟΤΒΕ συµµετέχει για πρώτη φορά στη συλλογική διαφορά που οδήγησε στη Δ∆Α 31/2003
4. Η ΓΠΟΕΙΤΛ-Π συµµετείχε στη διαφορά που κατέληξε στην έκδοση της Δ∆Α 35/2007
5. Παλαιότερα (ΣΣΕ 17.2.1995, ΣΣΕ 17.3.1994, ΣΣΕ 23.8.1993) συνυπέγραφε τη συλλογική αυτή σύµβαση και η

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ OΜOΣΠOΝΔ∆ΙΑ YΠΑΛΛΗΛΙΚOY ΠΡOΣΩΩΠΙΚOY ΑYΤOΚΙΝΗΤΩΩΝ (ΠOYΠΑ)
6. Από το 2006 η ΟΥΠΑΕ µετονοµάσθηκε ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΣΥΝΔ∆ΙΚΑΤΩΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΩΝ ΕΛΛΑΔ∆ΟΣ (ΟΣΜΕ)
7.   Από τη ΣΣΕ 28.5.2002 και µετά δεν υπογράφει η ΕOΤΛΑ
8. Στην έκδοση της Δ∆Α 24/2006 συµµετείχε από εργατικής πλευράς η ΟΜΟΣΠΟΝΔ∆ΙΑ ΣΥΝΔ∆ΙΚΑΤΩΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΩΝ ΕΛΛΑΔ∆ΟΣ. Επίσης συµµετείχε στη διαφορά που κατέληξε στην έκδοση της Δ∆Α 35/2007
9. Μέχρι τη ΣΣΕ 28.5.2002, συλλογική ρύθµιση των τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας

εξαιρούσε από το πεδίο ισχύος την Κρήτη
10. Η από 12.5.2011 ΣΣΕ υπεγράφη από εργοδοτικής πλευράς από τη α) Γενική Πανελλαδική

Οµοσπονδία Πούλµαν και από εργατικής πλευράς από την Οµοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών
Ελλάδος (ΟΣΜΕ) 
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2. Στους βασικούς µισθούς του πα ρα πά νω πί να κα έ χουν εν σω µα τω θεί ό λα τα ε πι -
δό µα τα γά µου, παι διών, υ πη ρε σί ας και προ ϋ πη ρε σί ας στον ί διο και σε άλ λους
ερ γο δό τες, που προ βλέ πο νται α πό τις σχε τι κές ρυθ µί σεις του επαγγέλµατος,
καθώς και το ανθυγιεινό επίδοµα. Α πό την εν σω µά τω ση αυ τή ε ξαι ρού νται µό νο
τα ε πι δό µα τα ε κεί να που κα θο ρί ζο νται ρητά σε ε πό µε να άρ θρα της πα ρού σας. Η
διαµόρφωση των αποδοχών του παραπάνω πίνακα γίνεται µε στρογγυλοποίηση
στην ανώτερη ακέραιη µονάδα του ευρώ (ΣΣΕ 12.5.2011).

3. Στις α πο δο χές του α νω τέ ρω Πί να κα που α να φέ ρο νται στις στή λες µε παι δί ή
παι διά υ πά γο νται οι ο δη γοί των ο ποί ων το παι δί ή τα παι διά εί ναι η λι κί ας κά τω
των 18 συ µπλη ρω µέ νων χρό νων και, ε φό σον σπου δά ζουν σε α νώ τα τα ή α νώ τε -
ρα εκ παι δευ τι κά ι δρύ µα τα, έως 25 συ µπλη ρω µέ νων χρό νων (Δ∆Α 31/2003).

4. Η κα τά τα ξη των µι σθω τών σε µι σθο λο γι κή βαθ µί δα του ανωτέρω Πί να κα γί νε ται
µε βά ση τα ε πι δό µα τα της παραπάνω πα ρ. 2, για την ο ποί α οι προ ϋ πο θέ σεις γνω -
στο ποι ού νται α πό το µι σθω τό στον ερ γο δό τη µε γρα πτή δή λω ση του 
Ν. 1599/1986 και µε τις σχε τι κές λη ξι αρ χι κές πρά ξεις γά µου, γέν νη σης 
παι διών και προϋπηρεσίας που προ σκο µί ζο νται και πα ρα δί δο νται µε α πό δει ξη 
(ε πί σης α πό το µι σθω τό στον ερ γο δό τη) µέ σα σε δύο µή νες α πό την η µέ ρα γνω -
στο ποί η σης. Α πό την γνω στο ποί η ση αρ χί ζει και η χο ρή γη ση του βασικού µισθού
που αντιστοιχεί στη µισθολογική κατηγορία ένταξης (ΣΣΕ 12.5.2011).

5. Δ∆ιευκρινίζεται ότι, η ένταξη στη µισθολογική κατηγορία των έγγαµων αφορά
τους άνδρες  και τις γυναίκες, ανεξάρτητα αν εργάζεται ο/η σύζυγος καθώς και
τους διαζευγµένους, αυτούς που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας και τους
άγαµους γονείς (ΣΣΕ 12.5.2011).

6. Προ ϋ πη ρε σία
α) Η κα τά τα ξη σε µι σθο λο γι κά κλι µά κια του α νω τέ ρω Πί να κα γί νε ται µε βά ση την

προϋ πη ρε σία που έ χει δι α νυ θεί σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη µε την ει δι κό τη τα
του ε παγ γελ µα τία ο δη γού αυ το κι νή του (ΣΣΕ 12.5.2011).
Ειδικά για οδηγούς µε πρόσληψη από 1ης Ιανουαρίου 1994 και µετά, η

Κλιµάκιο Με
χρόνια

Άγαµοι Έγγαµοι Έγγα-
µοι

1 παιδί

Έγγα-
µοι
2

παιδιά

Έγγα-
µοι
3

παιδιά

επίδ.
εποχιακό 

7%

επίδοµα
διώροφου 

5%

επίδοµα
τριαξονικού

3% 

επίδοµα
έλξης

6%

1 0-3 930 1.022 1.067 1.113 1.159 66 47 28 56
2 3-6 1.029 1.120 1.166 1.213 1.258 66 47 28 56
3 6-9 1.070 1.161 1.208 1.255 1.300 66 47 28 56
4 9-12 1.164 1.256 1.303 1.348 1.394 66 47 28 56
5 12-15 1.205 1.298 1.344 1.388 1.435 66 47 28 56
6 15-18 1.277 1.367 1.415 1.460 1.505 66 47 28 56
7 18-21 1.319 1.412 1.458 1.504 1.550 66 47 28 56
8 21-24 1.362 1.453 1.498 1.545 1.590 66 47 28 56
9 24-27 1.515 1.611 1.658 1.707 1.755 66 47 28 56

10 27-30 1.559 1.654 1.700 1.749 1.796 66 47 28 56
11 30-33 1.605 1.699 1.748 1.795 1.843 66 47 28 56
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κατάταξη σε µισθολογικά κλιµάκια του πίνακα της παραγρ. 1 του άρθρου 2
της παρούσας γίνεται µε βάση την προϋπηρεσία, που έχει διανυθεί σε
οποιονδήποτε εργοδότη µε την ειδικότητα του επαγγελµατία οδηγού
αυτοκινήτου (Δ∆Α 17/2009).

β) Η προ ϋ πη ρε σία του οδηγού γνω στο ποι εί ται στον ερ γο δό τη µε υ πεύ θυ νη 
δή λω ση του µι σθω τού σε έ ντυ πο του Ν. 1599/1986 ή και µε τα σχε τι κά πι στο -
ποι η τι κά προ ϋ πη ρε σί ας προη γού µε νων ερ γο δο τών, κα τά τη δι α δι κα σία της
πα ρα γρά φου 3 του άρ θρου 2 (ΣΣΕ 12.5.2011).
Χρόνοι προϋπηρεσίας ο δη γού που µέ χρι σή µε ρα έ χουν α να γνω ρι σθεί α πό
τους ερ γο δό τες, ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν (ΣΣΕ 12.5.2011).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ
Όλα τα επιδόµατα στρογγυλοποιούνται στην ανώτερη ακέραιη µονάδα του ευρώ. 
1. Ε πο χι α κό  ε πί δο µα

Κατά την Τουριστική Περίοδο που ορίζεται από 1η Απρίλη έως 31 Οκτώβρη
στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων οι οποίοι εκτελούν τουριστικό έργο
(τουριστικές µεταφορές) χορηγείται εποχιακό επίδοµα εκ ποσοστού 7%,
υπολογιζόµενο επί του 1ου µισθολογικού κλιµακίου του αγάµου (ΣΣΕ 12.5.2011).

2. Ε πί δο µα τρο φής
α. Στους ο δη γούς που ε κτε λούν δροµολόγια ε ντός της Ελλάδας κα τα βάλ λο νται

35 ευρώ για φα γη τό και το πο λύ µέ χρι 2 γεύ µα τα την η µέ ρα, ε φό σον τα 
γεύ µα τα αυ τά δεν ε ξα σφα λί ζο νται µε Voucher α πό τον ι δι ο κτή τη του λε ω φο -
ρεί ου ή τον ορ γα νω τή της εκ δρο µής (ΣΣΕ 12.5.2011). 

β. Για τους οδηγούς που  κινούνται εκτός των συνόρων της Ελλάδας το ποσό
αυτό ανέρχεται σε 45 ευρώ και κα τα βάλ λε ται µε τους ί δι ους ό ρους και προ ϋ -
πο θέ σεις (ΣΣΕ 12.5.2011).

3. Ε πί δο µα δι α νυ κτέ ρευ σης στην αλ λο δα πή
Ε πί πλέ ον του πο σού τρο φής της πα ρα πά νω πα ρα γρά φου, στους ο δη γούς που
πραγ µα το ποι ούν τα ξί δια στο ε ξω τε ρι κό κα τα βάλ λε ται πο σό 32 ευρώ  την η µέ -
ρα, ε φό σον δι α νυ κτε ρεύ ουν στην αλ λο δα πή (ΣΣΕ 12.5.2011). 

4. Ε πί δο µα φορ το εκ φόρ τω σης
Στους ο δη γούς που ε κτε λούν φορ το εκ φόρ τω ση α πο σκευ ών κα τα βάλ λεται ποσό 
0,50 ευρώ για κά θε ά το µο του ο ποί ου τις αποσκευές φορ το εκ φορτώνει ο ο δη -
γός. O πραγ µα τι κός σε κά θε πε ρί πτω ση συ νο λι κός α ριθ µός των α τό µων, που 
ε ξυ πη ρε τού νται α πό τον ο δη γό για τη φορτοεκφόρτωση αποσκευών προσαυ ξά -
νε ται πλα σµα τι κά κα τά πέ ντε (5) ά το µα για τα ο ποί α ο ο δη γός λαµ βά νει την α ντί -
στοι χη α µοι βή της φορ το εκ φόρ τω σης των α πο σκευ ών (ΣΣΕ 12.5.2011).

5. Επίδοµα διώροφου τουριστικού λεωφορείου
Στους οδηγούς διώροφων τουριστικών λεωφορείων χορηγείται  επίδοµα εκ
ποσοστού 5% υπολογιζόµενο επί του 1ου µισθολογικού κλιµακίου του αγάµου
(ΣΣΕ 12.5.2011).
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6. Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που έλκουν τρέϊλερ χορηγείται
επίδοµα 6% υπολογιζόµενο επί του µισθολογικού κλιµακίου του αγάµου 
(ΣΣΕ 12.5.2011).

7. Στους οδηγούς τριαξονικών τουριστικών λεωφορείων χορηγείται επίδοµα εκ
ποσοστού 3% υπολογιζόµενο επί του 1ου µισθολογικού κλιµακίου του αγάµου 
(ΣΣΕ 12.5.2011).

8. Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινό 1,5%
υπολογιζόµενο επί του 1ου µισθολογικού κλιµακίου του αγάµου, το οποίο
ορίζεται στα 14 ευρώ το οποίο ενσωµατώθηκε στα µισθολογικά κλιµάκια της ΣΣΕ
2010 (ΣΣΕ 12.5.2011).

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

1. ΩΩ ρά ριο ερ γα σί ας 

α. Oι α πο δο χές του α νω τέ ρω Πί να κα α φο ρούν σε πεν θή µε ρη ε βδο µα διαί α α πα -
σχό λη ση µε δύο (2) συνεχόµενες, ηµέρες ανάπαυσης (ρεπό) κατά τους
όρους και τις προϋποθέσεις της Δ∆Α 38/1985 (ΣΣΕ 12.5.2011).

β. Οι ώρες εργασίας των οδηγών που υπάγονται στην παρούσα είναι 40 ώρες
εβδοµαδιαίως, που αντιστοιχούν σε 8 ώρες οδήγησης ανά ηµέρα και έως 13
ώρες ηµερησίως απασχόληση.  Οι ώρες απασχόλησης πέραν των 8 ωρών
ηµερησίως αµείβονται ως υπερωριακή απασχόληση σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία (ΣΣΕ 12.5.2011).

γ. Δ∆ιατηρούνται µε την παρούσα δύο κυλιόµενα ρεπό εβδοµαδιαίας ανάπαυσης. 
Μόνο στην περίπτωση που οδηγός θα βρίσκεται σε πολυήµερο (tour) και µόνο
εκτός έδρας, θα χορηγούνται τα ρεπό που στερήθηκε αµέσως µετά την
επιστροφή του (ΣΣΕ 12.5.2011).

2. Νυ κτε ρι νά - Κυ ρι α κές κ.λπ.
Oι προ σαυ ξή σεις που προ βλέ πο νται για νυ κτε ρι νή και εργασία κα τά Κυ ρι α κή και
τις αργίες, ως πρό σθε τη α µοι βή, µα ζί µε την α στι κή ποι νή για υ πε ρω ρι α κή α πα -
σχό λη ση των ο δη γών που υ πά γο νται στην πα ρού σα ρύθµιση δεν έ χουν συγ χω -
νευ θεί στις α πο δο χές του πα ρα πά νω Πί να κα, και κα τα βάλ λο νται, ε φό σον πα ρέ -
χε ται τέ τοι α ερ γα σία, σύµ φω να µε τις δι α τά ξεις της ισχύουσας ερ γα τι κής νο µο -
θε σί ας (ΣΣΕ 12.5.2011).

3. Βι βλίο δρο µο λο γί ων

α. Με τα ξύ των συµ βαλ λο µέ νων µε ρών ρη τά συµ φω νεί ται ό τι τα βι βλία δρο µο λο -
γί ων θα τη ρού νται µε ε πι µέ λει α, και σύµ φω να µε τα ο ρι ζό µε να στη σχε τι κή νο -
µο θε σία, α πό τους ο δη γούς που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή.

β. Το πε ρι ε χό µε νο των κα τα χω ρή σε ων στα βι βλία ταύτα, ε φό σον φέ ρει τις υ πο -
γρα φές ερ γο δό τη και ερ γα ζό µε νου, α πο τε λεί πλή ρη α πό δει ξη α να φο ρι κά µε
τις ώ ρες ο δή γη σης και α πα σχό λη σης του ο δη γού. Με τά την ε ξά ντλη σή του,
το βι βλίο αυ τό πα ρα δί δε ται στον ερ γο δό τη, ο ο ποί ος για διά στη µα ε νός

6



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

O
 Δ∆

Η
 ΓΩΩ

Ν
 Τ

O
Y

Ρ
ΙΣ

ΤΙ
Κ

ΩΩ
Ν

 Λ
ΕΩΩ

Φ
O

Ρ
ΕΙ

ΩΩ
Ν

 O
Λ

Η
Σ 

ΤΗ
Σ 

Χ
ΩΩ

Ρ
Α

Σ
έ τους α πό την πα ρα λα βή του, υ πο χρε ού ται να χο ρη γεί στον ο δη γό α ντί γρα -
φα των σε λί δων που έ χουν α πό αυ τόν συ ντα χθεί, ύ στε ρα α πό γρα πτή αί τη ση
του ο δη γού.

γ. Το σχε τι κό α ντί τυ πο του βι βλί ου τού του κα τα τί θε ται στην αρ µό δια ε πι θε ώ ρη -
ση ερ γα σία µέ σα σε τρεις µή νες α πό την ε ξά ντλη σή του και στην πα ρά δο σή
του α πό τον ο δη γό στον ερ γο δό τη (ΣΣΕ 28.5.2002).

4. Του ρι στι κή ταυ τό τη τα
Ρη τά συµ φω νεί ται µε τα ξύ ό λων των µε ρών η κα τάρ τι ση σχε δί ου Του ρι στι κής
Ταυ τό τη τας. Προς τού το θα συ γκρο τη θεί ε πι τρο πή α πό εκ προ σώ πους των συµ -
βαλ λο µέ νων µε ρών µε α πο κλει στι κό σκο πό την υ λο ποί η ση αυ τού του 
στό χου (ΣΣΕ 22.3.2000).
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφώνησαν να ορίσουν επιτροπή αποτελούµενη από
τους κ.κ. Κων/νο Στυλιανάκη, Αλέξανδρο Γασπαράτο, Αθανάσιο Μάϊνα και
Κων/νο Τσιούνη, Θεοχάρη Ταταράκη, Κων/νο Ξύδη και Βασίλη Δ∆ηµητρόπουλο,
προκειµένου να συνάψουν τουριστική ταυτότητα. Το έργο της παραπάνω
επιτροπής πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι 30 Ιουνίου 2002. Oι ανωτέρω
τουριστικές ταυτότητες θα εκδοθούν αµέσως µετά την ολοκλήρωση του έργου
της επιτροπής (ΣΣΕ 28.5.2002).

5. Επιτροπή κανονισµού
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφώνησαν να ορίσουν 7µελή επιτροπή αποτελούµενη
από τους : Κων/νο Ξύδη, Βασίλη Δ∆ηµητρόπουλο, Δ∆ηµήτρη Δ∆ηµητρίου και
αναπληρωµατικό τον Κων/νο Σωτηρόπουλο, εκ µέρους της ΟΣΜΕ, τους
Ευστάθιο Βασιλειάδη, Κων/νο Τσιούνη, Γιώργο Τσοπανά και αναπληρωµατικό το
Βασίλη Μαρούλη, εκ µέρους των εργοδοτικών οργανώσεων και µε κοινής
αποδοχής πρόσωπο που θα προεδρεύει τον Κων/νο Στυλιανάκη.
Το αντικείµενο της επιτροπής θα είναι η σύναψη κανονισµού εργασίας-
τουριστική ταυτότητα. Το έργο της θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί στα
συµβαλλόµενα µέρη προς έγκριση µέχρι τις 31/12/2008 και αφού εγκριθεί θα
αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος της ΣΣΕ του έτους 2009 (ΣΣΕ 7.6.2008).

6. Πρό σθε τα α σφα λι στι κά προ γράµ µα τα: 
α. Oι υ πα γό µε νοι στην πα ρού σα µι σθω τοί, πέ ρα α πό την υ πο χρε ω τι κή κύ ρια και

ε πι κου ρι κή α σφά λι ση τους στο Ι ΚΑ-ΤΕ ΑΜ, θα α σφα λί ζο νται και στις α σφα λι -
στι κές ε ται ρεί ες που συµ βάλ λο νται για το σκο πό αυ τό µε τις O µο σπον δί ες
που υ πο γρά φουν την πα ρού σα.

β. Για την ε φαρ µο γή της προη γού µε νης πα ρα γρά φου, οι O µο σπον δί ες α να λαµ -
βά νουν την υ πο χρέ ω ση να συ νά πτουν συµ βά σεις α σφα λι στι κού προ γράµ µα -
τος ο µα δι κής α σφά λι σης µε ε κεί νη την α σφα λι στι κή ε ται ρεί α που θα προ σφέ -
ρει το πλη ρέ στε ρο και οι κο νο µι κό τε ρο πρό γραµ µα (ΣΣΕ 28.5.2002).

7. Πα ρα κρά τη ση συν δι κα λι στι κής συν δρο µής
Oι συν δι κα λι στι κές ορ γα νώ σεις των ερ γα ζο µέ νων, που συµ βάλ λο νται στην πα -
ρού σα, µέ σα στον πρώ το µή να του κά θε έ τους υ πο χρε ού νται να γνω στο ποι ούν
στους ε πι µέ ρους ερ γο δό τες τα ο νό µα τα των µε λών τους, εκ του συ νό λου των 
ο δη γών κά θε ε πι χεί ρη σης, και οι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται να πα ρα κρα τούν 
απ’ τις µη νιαί ες α πο δο χές των ο δη γών µε λών της συν δι κα λι στι κής ορ γά νω σης το 
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ε κά στο τε κα θο ρι ζό µε νο α πό τις Γε νι κές Συ νε λεύ σεις πο σό µη νιαί ας ει σφο ράς.
Ε πί σης, οι συν δι κα λι στι κές ορ γα νώ σεις των ο δη γών υ πο χρε ού νται να γνω στο -
ποι ούν  στους ε πι µέ ρους ερ γο δό τες τον α ριθ µό τρα πε ζι κού λο γα ρι α σµού στον 
ο ποί ο  οι ερ γο δό τες θα κα τα θέ τουν µέ σα σε 15 η µέ ρες απ’  την πα ρα κρά τη ση
την ει σφο ρά υ πέρ της συν δι κα λι στι κής ορ γά νω σης που πα ρα κρά τη σαν.
Σε πε ρί πτω ση πα ρό δου 15νθή µε ρου απ’  την η µε ρο µη νία που υ πο χρε ού νται οι
ερ γο δό τες να κα τα θέ τουν το πο σό που έ χουν πα ρα κρα τή σει προς κα τά θε ση, 
τό τε υ πο χρε ού νται  να πα ρα κα τα θέ σουν τού το προ σαυ ξη µέ νο κα τά 50% λό γω
α στι κής ποι νής ει δι κά συ νο µο λο γού µε νης.
Oι γνω στο ποιή σεις των συν δι κα λι στι κών ορ γά νων, που προ βλέ πο νται στις πα ρα -
πά νω   πραγρ. 1 και 2 γί νο νται στους ερ γο δό τες µε γρα πτή α πό δει ξη πα ρα λα βής
του εγ γρά φου της γνω στο ποί η σης (ΣΣΕ 23.8.1993).

8.  Ει δι κός Θε µε λιώ δης Ό ρος11

Ρη τά συµ φω νεί ται και α πο τε λεί θε µε λιώ δη ό ρο για την υ πο γρα φή της πα ρού σης,
µε τά α πό κοι νή δι α πί στω ση των συµ βαλ λο µέ νων µε ρών ό τι το µέ χρι τώ ρα ι σχύ -
ον συλ λο γι κό κα θε στώς έ χει δη µι ουρ γή σει α δι κί ες τό σο σε βά ρος της πλευ ράς
των ερ γο δο τών ό σον και των ερ γα ζο µέ νων και ως εκ τού του πα ρί στα ται α νά γκη
νέ ων ρυθ µί σε ων γι’  αυ τό α πο φα σί ζε ται ό πως µέ χρι της 5.11.91 ει δι κά συ στα θη -
σο µέ νη ε πι τρο πή µε σύµ µε τρη συµ µε το χή προ σώ πων κι α πό τις δύο πλευ ρές
ε ρευ νή σει και ει ση γη θεί συ γκε κρι µέ νες λύ σεις στις γε νι κές συ νε λεύ σεις (ερ γο -
δο τών - ερ γα ζο µέ νων), προ κει µέ νου ν’  α πο κα τα στα θεί ο ρι στι κά το πνεύ µα ερ γα -
σι α κής ει ρή νης στις ε κα τέ ρω θεν σχέ σεις.
Τα προς ε πί λυ σιν θέ µα τα εί ναι:
α) Ε πι δί ω ξη α κρι βούς ε φαρ µο γής ό λων των ό ρων που προ βλέ πει το συλ λο γι κό

κα θε στώς που ρυθ µί ζει τις σχέ σεις ερ γο δο τών - ερ γα ζο µέ νων.
β) Α πλού στευ ση  των οι κο νο µι κών ρυθ µί σε ων που α φο ρούν τις πα ρο χές προς

τους ερ γα ζό µε νους µε κα τάρ γη ση και εν σω µά τω ση στο µι σθό ό λων των ε πι -
µέ ρους ε πι δο µά των που ε πι δέ χο νται τέ τοι α ρύθ µι ση.

γ) Κα τάρ τι ση Κα νο νι σµού ερ γα σί ας ο δη γών του ρι στι κών λε ω φο ρεί ων και προ -
σφυ γή στις αρ µό δι ες δι οι κη τι κές αρ χές µε συ γκε κρι µέ νες ει ση γή σεις για ο ρι -
στι κή ρύθ µι ση του θέ µα τος των ε παγ γελ µα τι κών δελ τί ων α να γνω ρί σε ως 
(ταυ το τή των) των του ρι στι κών ο δη γών.

δ) Ρύθ µι ση του θέ µα τος δι α στο λής του µε τα φο ρι κού α πό το του ρι στι κό έρ γο και
των δι α κο πών  κα τά την ε κτέ λε ση της ερ γα σί ας (Α πόφ. Yπ. Εργ. 1907/87).

Η α πα ρίθ µη ση αυ τή εί ναι εν δει κτι κή και τα µέ ρη µπο ρούν να υ πο βάλ λουν  στη
συ στα θη σό µε νη   ε πι τρο πή κι άλ λα θέ µα τα που κα τά την κρί ση τους α ναι ρούν τη -
δυ να τό τη τα α γα στής συ νερ γα σί ας ο δη γών - ερ γο δο τών (ΣΣΕ 1.7.1991).
Ό σον α φο ρά το θέ µα της δι α στο λής του µε τα φο ρι κού - του ρι στι κού έρ γου, τα

11. Oι παρ. 7,8,9 και 10 προβλέφθηκαν από τις ρυθµίσεις των ετών 1991-1992 πλην όµως δεν
διατηρήθηκαν σε ισχύ µετά το 1998
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συµ βαλ λό µε να µέ ρη ε πι φυ λάσ σο νται να προ σφύ γουν στο Yπουρ γεί ο Ερ γα σί ας
για σχε τι κή γνω µο δό τη ση, το πό ρι σµα της ο ποί ας θα δε σµεύ ει αφ’ όλης δη µο σι -
ευ θεί σε νο µι κό πε ρι ο δι κό τις συν δι κα λι στι κές ορ γα νώ σεις, ε κτός αν έ χει ή δη 
δη µο σι ευ θεί (ΣΣΕ 23.8.1993).

9. Κανονισµός εργασίας 
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη συµ φω νούν να συνάψουν κανονισµό εργασίας. Μέχρι 30
Σεπτέµβρη τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να ορίσουν εκπροσώπους και  να
καταθέσουν σχέδιο (ΣΣΕ 12.5.2011).

10.Ερ γα σι α κή ει ρή νη
Καθ' ό λη τη διάρ κει α ι σχύ ος της πα ρού σας τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη συµ φω νούν
τη δι α τή ρη ση ερ γα σι α κής ει ρή νης (ΣΣΕ 22.3.2000).

11.Επαναπρόσληψη εποχιακών οδηγών
Οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων που απασχολούνται εποχικά,
επαναπροσλαµβάνονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 38 του 
Ν. 1836/1989, που κύρωσε την υπ’ αριθµ. 1869/1987 υπουργική απόφαση. Σε
περίπτωση µη επαναπρόσληψης και εφόσον ο ενδιαφερόµενος οδηγός τήρησε
τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν. 1836/1989, ο εργοδότης που απασχολούσε
τον εργαζόµενο κατά την προηγούµενη τουριστική περίοδο, οφείλει να
καταβάλλει αποζηµίωση υπολογιζόµενη µε βάση το συνολικό πραγµατικό χρόνο
της απασχόλησής του στον εργοδότη αυτόν (ΣΣΕ 12.5.2011). 

12.Δ∆ιακοπές εργασίας εντός έδρας 
α. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να επαναφέρουν σε ισχύ τα εδάφια (δ)

και (ε) της µε αριθµό 51266/75 Yπουργικής Απόφασης όσον αφορά τα
διαλείµµατα και τις διακοπές εντός έδρας, αντί της µέχρι σήµερα µε αριθµό
1907/87 εδάφια (δ) και (ε) Yπουργικής Απόφασης και της µε αριθµό 136/94
απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας.

β. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν όπως από 1.4.2003, οι οδηγοί λαµβάνουν
επίδοµα διακοπών (50) ευρώ ανεξάρτητα αν πραγµατοποιούν ή δεν
πραγµατοποιούν διακοπές κάθε ηµέρα.

γ. Ο όρος αυτός θα τεθεί σε ισχύ από 1.4.2003 µε την προϋπόθεση ότι δε θα
υπάρξει έγγραφη διαφωνία για την εφαρµογή τους από οποιαδήποτε από τα
συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας µέχρι 31.3.2003.

δ. Συµφωνείται ότι η ρύθµιση αυτή δε θα έχει αναδροµική ισχύ, αλλά θα ισχύει
από 1.4.2003 και εφεξής (ΣΣΕ 28.5.2002).

13.Ηµέρες αργίας-Αµοιβή εργασίας ηµερών εργασίας
Οι ηµέρες υποχρεωτικής αργίας των εργαζοµένων που υπάγονται στη ρύθµιση
αυτή είναι : α) η 1η Ιανουαρίου, η β) η 25η Μαρτίου, γ) η Δ∆εύτερη ηµέρα του
Πάσχα, δ) η 1η Μαίου, ε) η 15η Αυγούστου, στ) η 28η Οκτωβρίου, ζ) η 25η
Δ∆εκεµβρίου, Χριστούγεννα. Για την απασχόληση των εργαζοµένων κατά τις
ανωτέρω ηµέρες καταβάλλεται το νόµιµο ηµεροµίσθιο, ήτοι 1/25 των συνολικών
νόµιµων αποδοχών, προσαυξηµένο µε ποσοστό 75% (ΣΣΕ 12.5.2011).
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14.Ορισµός πραγµατογνώµονα
Προκειµένου να κριθούν τα αιτήµατα των δύο πλευρών για τον προσδιορισµό
αφενός του χρόνου των εντός έδρας των εργαζοµένων χορηγουµένων
διαλειµµάτων ή διακοπών εργασίας και αφετέρου της υποχρεώσεως καταβολής
αποζηµιώσεως του Ν. 2112/20 και στους απολυοµένους οδηγούς που
εργάζονται µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, οριστική απόφαση θα εκδοθεί µετά
την υποβολή σχετικής εκθέσεως πραγµατογνωµοσύνης που θα διαταχθεί µε
απόφαση του Δ∆Σ του Ο.ΜΕ.Δ∆. (Δ∆Α 9/2004).

15.Στάθµευση
Για παραβάσεις που προέρχονται από στάθµευση ή φορτοεκφόρτωση επιβατών,
σε σηµεία που αναγράφονται σε προγράµµατα γραφείων, την ευθύνη της
αποπληρωµής της παράβασης του Κ.Ο.Κ. θα φέρει ο εργοδότης 
(ΣΣΕ 12.5.2011).

16.Ρήτρα διατήρησης ευνοϊκότερων ρυθµίσεων
Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας για τους εργαζόµενους
που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή και καθορίζονται από νόµους, υπουργικές
αποφάσεις, Δ∆Α, συλλογικές ρυθµίσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, επιχειρησιακή
συνήθεια ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, που δεν έχουν τροποποιηθεί ρητά µε
τη ρύθµιση αυτή, δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 12.5.2011).

17.Ρήτρα διατήρησης προϋφισταµένων ρυθµίσεων12 13

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούµενων
συλλογικών ρυθµίσεων, κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται
µε την παρούσα ρύθµιση (ΣΣΕ 25.4.2010).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ
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12. Στις ΣΣΕ 12.5.1998, 23.8.1999, 22.3.2000, 12.6.2001 και 28.5.2002 δεν περιέχεται ρήτρα
διατήρησης της ισχύος προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων του επαγγέλµατος, εκτός
αυτών που ρητά αναφέρονται στα διάφορα επί µέρους άρθρα. Αντίθετα, στις προηγούµενες
ΣΣΕ τέτοια ρήτρα υπήρχε.

13. Η από 12.5.2011 ΣΣΕ δεν έχει ρήτρα διατήρησης των προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων,
εν αντιθέσει µε την από 25.4.2010 ΣΣΕ.
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