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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ OΔ∆ΗΓΩΩΝ ΒYΤΙOΦOΡΩΩΝ ΚΑΙ ΦOΡΤΗΓΩΩΝ Δ∆ΗΜOΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΕΩΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ ΜΕΤΑΦOΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙOΕΙΔ∆ΩΩΝ
ΠΡOΪOΝΤΩΩΝ ΚΑΙ YΓΡΑΕΡΙΩΩΝ

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

1. Η από 13.1.1993 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 2/29.1.1992)

2. Η από 24.11.1994 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 5/13.1.1995)

3. Η από 17.2.1997 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 7/26.2.1997)

4. Η Δ∆Α 56/1999 (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 38/18.11.1999)

5. Η από 24.5.2001 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 48/8.6.2001).(Ισχύει και για το έτος
2002)

6. Η από 27.2.2003 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 20/2.5.2003).(Ισχύει και για το έτος
2004)

7. Η από 5.8.2005 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Απασχ. 92/26.8.2005).(Ισχύει και για το έτος
2006)

8. Η Δ∆Α 44/2007 (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 28/4.12.2007). (Ισχύει και για το έτος 2008)

9. Η Δ∆Α 56/2010 (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 29/7.1.2011)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την  ερ γο δο τι κή πλευ ρά:

Πανελλαδική Oµοσπονδία Βυτιοφόρων Yγρών Καυσίµων

Α πό την  ερ γα τι κή πλευ ρά:

1. Πανελλήνια Oµοσπονδία εργαζοµένων στα Πετρελαιοειδή, Δ∆ιϋλιστήρια και τη
Χηµική Βιοµηχανία (Δ∆Α 56/2010).

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στους όρους αυτής της ρύθµισης υπάγονται οι οδηγοί βυτιοφόρων και φορτηγών
αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως, σύµφωνα µε τις νόµιµες προϋποθέσεις, οι
απασχολούµενοι σε επιχειρήσεις µεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και
υγραερίων όλης της χώρας (Δ∆Α 56/2010). 

Δ∆.  ΒΑΣΙΚOΙ  ΜΙΣΘOΙ
Τα κατώτατα όρια βασικών µισθών των εργαζοµένων που υπάγονται στη ρύθµιση
αυτή, καθορίζονται από 12.9.2007 και από 1.1.2008 (στήλη Ι και ΙΙ αντίστοιχα), όπως
κατωτέρω :
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(Δ∆Α 44/2007)

Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή, όπως ίσχυαν
την 30.6.2010, διατηρούνται αµετάβλητοι για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της
παρούσας (Δ∆Α 56/2010).
Προϋπηρεσία
α. Για τον υπολογισµό των βασικών µηνιαίων µισθών, όπως αυτοί καθορίζονται

ανωτέρω, ως υπηρεσία νοείται η συνολική υπηρεσία µε την ιδιότητα του οδηγού
στην ίδια ή άλλη οµοειδή επιχείρηση µεταφοράς πετρελαιοειδών εν γένει
προϊόντων και υγραερίων στην Ελλάδα, καθώς επίσης και η προϋπηρεσία µε την
ιδιότητα του οδηγού σε οποιονδήποτε εργοδότη στην Ελλάδα.

β. Η ανωτέρω προϋπηρεσία αποδεικνύεται από τα στοιχεία των ασφαλιστικών
βιβλιαρίων κυρίας ασφαλίσεως (ΣΣΕ 5.8.2005).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

Ι. Oικογενειακά επιδόµατα
1. Σε όλους τους έγγαµους που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή, χορηγείται

επίδοµα γάµου σε ποσοστό 10%, υπολογιζόµενο στον αντίστοιχο βασικό
µισθό.
Το επίδοµα αυτό παρέχεται έστω και αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή εάν
συνταξιοδοτείται από το Δ∆ηµόσιο ή από οποιαδήποτε άλλο φορέα κοινωνικής
ασφάλισης.

2. Το επίδοµα γάµου της παραγρ. 1 δεν διακόπτεται σε περίπτωση χηρείας ή
διαζεύξεως του εργαζόµενου µε την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος ασκεί ο
ίδιος την επιµέλεια των ανηλίκων τέκνων του, την οποία και αποδεικνύει µε
έγγραφα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΩΝ ΜΙΣΘΩΩΝ 
(Στήλη Ι) (Στήλη ΙΙ)

Έτη υπηρεσίας Μισθός από
12.9.2007

ευρώ

Μισθός από
1.1.2008

ευρώ
0-3 752,21 774,78
3-6 780,03 803,43
6-9 804,64 828,78

9-12 848,51 873,97
12-15 882,75 909,23
15-18 906,29 933,48
18-21 936,25 964,34
21-24 967,28 996,30
24-27 997,24 1.027,16
27-30 1.018,64 1.049,20
30-33 1.046,46 1.077,86
33-35 1.066,79 1.098,80
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3. Το επίδοµα γάµου χορηγείται και στους άγαµους γονείς µε τις προϋποθέσεις
της παραγρ. 2 ανωτέρω. 

4. Το επίδοµα γάµου που ρυθµίζεται µε τη ρύθµιση αυτή καταβάλλεται
ανεξάρτητα από την καταβολή στον ίδιο δικαιούχο οικογενειακών επιδοµάτων
µέσω του Δ∆.Λ.O.Ε.Μ. (ΣΣΕ 5.8.2005).

ΙΙ. Επιδόµατα οδήγησης ειδικού οχήµατος
α. Στους οδηγούς ρυµουλκουµένων, ηµιρυµουλκουµένων ή επικαθηµένων

ρυµουλκουµένων αυτοκινήτων, µε τα οποία µεταφέρονται υγρά καύσιµα σε
χύµα και ξηρό φορτίο καθώς και στους οδηγούς αυτοκινήτων µικτού βάρους
άνω των 26 τόννων, κάθε φορτίου, θα καταβάλλεται ειδικό επίδοµα,
ποσοστού 21%, υπολογιζόµενου επί του αντίστοιχου βασικού µισθού.

β. Για τους οδηγούς αυτοκινήτων κάτω των 26 τόννων, το σχετικό επίδοµα
ορίζεται στο 20%. υπολογιζόµενο επί του αντίστοιχου βασικού µισθού. 

γ. Δ∆ιευκρινίζεται ότι το επίδοµα αυτό δεν θα καταβάλλεται αθροιστικώς σε
περίπτωση οδήγησης οχήµατος που εµπίπτει και στις δύο παραπάνω
κατηγορίες και ότι αποτελεί τµήµα των τακτικών αποδοχών όπως και όλα τα
πάγια επιδόµατα που προβλέπονται από την παρούσα και από προηγούµενες
ρυθµίσεις (ΣΣΕ 5.8.2005).

ΙΙΙ. Επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας 
Στους οδηγούς που απασχολούνται στη µεταφορά καυσίµων από εγκαταστάσεις
πετρελαιοειδών και υγραερίων, καταβάλλεται επίδοµα ειδικών συνθηκών
εργασίας, το οποίο ορίζεται σε 1.1.2005 σε 18% υπολογιζόµενο επί του
αντίστοιχου βασικού µισθού.
Από 1.1.2006 το επίδοµα αυτό ορίζεται στο 20% υπολογιζόµενο επί του
αντίστοιχου βασικού µισθού (ΣΣΕ 5.8.2005).
Από 1.1.2008 αυξάνεται το επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας στους Οδηγούς
που απασχολούνται στη µεταφορά καυσίµων από εγκαταστάσεις
πετρελαιοειδών και υγραερίων, από 20% σε 21,5%. Το επίδοµα αυτό
υπολογίζεται επί του αντίστοιχου βασικού µισθού (Δ∆Α 44/2007).

ΙV. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδοµα αδείας: 
Για τους εργαζόµενους που καλύπτονται από το πεδίο ισχύος της ρύθµισης
αυτής ισχύουν και οι ρυθµίσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 14/16.7.2010), σχετικά µε τα επιδόµατα
εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, συµπεριλαµβανοµένου του προσαρτήµατος
αυτής, καθώς και το επίδοµα αδείας (Δ∆Α 56/2010).

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

1. Επιτροπή µελέτης ωραρίου εργασίας

Τα µέρη συµφωνούν εκ νέου να συστήσουν επιτροπή µελέτης του ωραρίου
εργασίας. Η επιτροπή θα µελετήσει και θα εκπονήσει σύστηµα παρακολούθησης
και εφαρµογής του ωραρίου απασχόλησης των εργαζοµένων. Η επιτροπή
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αποτελείται από δύο εκπρόσωπους από την πλευρά των εργαζοµένων και δύο
από την πλευρά των εργοδοτών. Η επιτροπή αυτή ενεργοποιείται µόλις η µία
πλευρά γνωστοποιήσει στην άλλη πλευρά τα ονόµατα των εκπροσώπων της και
όχι αργότερα από ένα µήνα µετά τη γνωστοποίηση.

α. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει τις εργασίες της και να παραδώσει τις
προτάσεις της το αργότερο εντός εξαµήνου µετά την πρώτη συνάντηση.

Το εκπονηθέν από κοινού σύστηµα θα αποτελέσει προσάρτηµα της
παρούσας ρύθµισης, ως ειδική συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών. 
Σε περίπτωση διαφωνίας θα εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15 και 16
του Ν. 1876/1990 (ΣΣΕ 5.8.2005).

2. Λειτουργικές παροχές σε είδος
Στους εργαζόµενους που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή χορηγούνται τα ακόλουθα
είδη:

α. Ένα ζεύγος υποδηµάτων

β. Δ∆ύο (2) φόρµες εργασίας, ήτοι µία θερινή και µία χειµερινή καθώς επίσης και
ένα δερµάτινο ηµίπαλτο κάθε τέταρτον έτος, ή η αξία τους σε χρήµατα 
(ΣΣΕ 5.8.2005).

3. Εφαρµογή εβδοµάδας πέντε ηµερών
Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται µε
σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 2 της ΠΝΠ που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 299/Α/30.12.1980, εβδοµάδα
πενθηµέρου εργασίας µε τους ακόλουθους όρους:

α. Oι συµβατικές ώρες εβδοµαδιαίας εργασίας θα καλύπτονται εντός του
πενθηµέρου.

β. Για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των επιχειρήσεων που υπάγονται στη
ρύθµιση αυτή (υποχρεώσεων προς πελάτες, εξυπηρέτηση του κοινού, κ.λπ.)
θα είναι υποχρεωτική για τους εργαζόµενους η εκ περιτροπής εργασία και
την έκτη ηµέρα  της εβδοµάδας, στην έκταση που καθίσταται τούτο αναγκαίο
κατά την κρίση του εργοδότη. Σε περίπτωση απασχόλησης κατά την έκτη
ηµέρα δε θα στοιχειοθετείται δικαίωµα αντικαταστάσεως για άλλη ηµέρα
αναπαύσεως ή συµψηφισµός του εργάσιµου χρόνου της έκτης ηµέρας µε το
συµβατικό εργάσιµο χρόνο, που έπρεπε να καλυφθεί εντός του πενθηµέρου.
Επίσης για λόγους κάλυψης των ανωτέρω λειτουργικών αναγκών, αν και οι
εργάσιµες ηµέρες θα είναι κατ’  αρχήν συνεχόµενες, όπου τούτο είναι εφικτό,
εν τούτοις είναι δυνατόν οι δύο ηµέρες εβδοµαδιαίας αναπαύσεως να µην
είναι απαραίτητα συνεχόµενες. 

γ. Η παρεχόµενη πρόσθετη ηµέρα αναπαύσεως κατά τα ανωτέρω θεωρείται
εργάσιµη για τον υπολογισµό των κανονικών αδειών και των ασφαλιστικών
εισφορών (ΣΣΕ 5.8.2005).
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4. Ετήσια άδεια µε αποδοχές
1. Ετήσια άδεια δικαιούται κάθε Οδηγός µετά τη συµπλήρωση µέσα στην

Επιχείρηση ή Εργοδότη από την 1.1.2002 δέκα (10) µηνών υπηρεσίας *, ως
ακολούθως�:
Με τη συµπλήρωση δέκα µηνών υπηρεσίας : 20 εργάσιµες ηµέρες
Με τη συµπλήρωση 2 χρόνων υπηρεσίας : 21 εργάσιµες ηµέρες
Με τη συµπλήρωση 3 χρόνων υπηρεσίας : 22 εργάσιµες ηµέρες 
(ΣΣΕ 5.8.2005).
Επίσης από 1.1.2001 από οι εργαζόµενοιο που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία
10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε
εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, δικαιούνται
άδεια 30 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης
εβδοµαδιαίας εργασίας, ή 25 ηµερών αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης
εβδοµαδιαίας εργασίας.

2. ΩΩς προϋπηρεσία για την εφαρµογή του όρου αυτού θεωρείται αυτή που
διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση
εξηρτηµένης εργασίας ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή τις ειδικότητες που
είχε ο δικαιούχος εργαζόµενος (ΣΣΕ 5.8.2005).

5. Χορήγηση εξοφλητικών αποδείξεων 
Oι υπαγόµενοι στην παρούσα εργοδότες, υποχρεούνται να χορηγούν
εξοφλητική απόδειξη στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά η αιτία, το χρονικό
διάστηµα εργασίας και οι ώρες απασχόλησης, ως ορίζει και ο σχετικός Νόµος
(ΣΣΕ 5.8.2005).

6. Είσπραξη και απόδοση συνδικαλιστικής εισφοράς
α. Οι υπαγόµενοι στην παρούσα µισθωτοί, που είναι µέλη πρωτοβάθµιων

σωµατείων, µελών της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Προσωπικού Εταιρειών
Εµπορίας Πετρελαιοειδών και Δ∆ιϋλιστηρίων Ορυκτελαίων - Πετρελαίων -
Υγραερίων, µπορούν, µε έγγραφη δήλωση προς τον εργοδότη τους, η οποία
µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, να εκχωρήσουν υπέρ του Σωµατείου στο
οποίο ανήκουν, τµήµα των αποδοχών τους, ίσο προς την κατά το καταστατικό
του Σωµατείου οικονοµική συνδροµή.

β. Η δήλωση εκχώρησης, καθώς και τυχόν ανάκλησή της, κοινοποιούνται στο
αντίστοιχο σωµατείο.

γ. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατήσει την αντίστοιχη συνδροµή και να
την αποδώσει αµέσως στο σωµατείο υπέρ του οποίου έγινε η εκχώρηση 
(Δ∆Α 56/1999).

7. Εφαρµογή των όρων των ΕΓΣΣΕ
Οι θεσµικοί όροι των ΕΓΣΣΕ εφαρµόζονται και στους εργαζόµενους που
υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση, στο βαθµό που είναι ευνοϊκότεροι από τους
ήδη ισχύοντες (Δ∆Α 56/2010).
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* βλέπε και ν. 3302/2004, άρθρο 1
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8. Γενικοί όροι
α. Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας ατοµικών συµβάσεων εργασίας,

περιλαµβανοµένων και των αποδοχών, εξακολουθούν να ισχύουν.
β. Οι ρυθµίσεις της Δ∆Α 44/2007 καθώς και των προηγούµενων αυτής

συλλογικών ρυθµίσεων που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται  µε τους
όρους της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν (Δ∆Α 56/2010).
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