των O δη γών
Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων
Κρή της “Ερµής”
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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ OΔ∆ΗΓΩΩΝ ΤOYΡΙΣΤΙΚΩΩΝ ΛΕΩΩΦOΡΕΙΩΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1. Η από 5.1.1982 ΣΣΕ (Π.Κ. Ειρην. Ηρακλείου Κρήτης 16/1982)
2. Η από 23.9.1982 ΣΣΕ (ΦΕΚ 875/Β/1982)
3. Η Δ∆Α 128/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 25/Β/1986)
4. Η από 23.3.1989 ΣΣΕ (ΦΕΚ 381/Β/1989)
5. Η από 26.3.1990 ΣΣΕ (Π.Κ. 18/1990)
6. Η από 24.5.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. Επιθ. Εργασίας Ηρακλείου Κρήτης 3/1991)
7. Η Δ∆Α 22/1992 (Π.Κ. Επιθ. Εργασίας Ηρακλείου Κρήτης 2/1992)
9. Η από 22.2.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. Επιθ/σης Εργασίας Ηρακλείου Κρήτης 2/22.3.1994)
(Ισχύει και για το 1995).
10. Η από 12.3.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. Επιθ. Εργ. Ν. Ηρακλείου Κρήτης 3/28.5.1996)
11. Η από 17.4.1997 ΣΣΕ (Π.Κ. Επιθ. Εργ. Ν. Ηρακλείου Κρήτης 4/18.4.1997)
(Ισχύει και για το έτος 1998)
12. Η από 27.6.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. Επιθ. Εργ. Ν. Ηρακλείου Κρήτης 4/99)
13. Η από 29.6.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. Επιθ. Εργ. Ν. Ηρακλείου Κρήτης 2/2000)
14. Η από 1.6.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. Επιθ. Εργ. Ν. Ηρακλείου Κρήτης 2/19.6.2001)
(Ισχύει και για το 2002)
15. Η από 23.5.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. Επιθ. Εργ. Ν. Ηρακλείου Κρήτης 4/6.6.2003)
16. Η από 13.4.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. Επιθ. Εργ. Ν. Ηρακλείου Κρήτης 15/4.5.2004)
(Ισχύει και για το 2005)
17. Η από 16.6.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 8/11.7.2006)
(Ισχύει και για το 2007)
18. Η από 12.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 7/19.6.2008)
19. Η Δ∆Α 22/2009 (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/21.7.2009)
20. Η από 30.4.2010 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 3/3.5.2010)(ισχύει και για
το 2011
21. Η από 2.6.2012 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 19/11.6.2012)
22. Η από 28.6.2013 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 13/12.7.2013)
23. Η από 17.3.2015 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/4.5.2015)

Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Από την εργοδοτική πλευρά:
1. Σύνδεσµος Τουριστικών και Ταξειδιωτικών Γραφείων Κρήτης
2. Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης
Από την εργατική πλευρά:
Σωµατείο Oδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης "O ΕΡΜΗΣ"
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8. Η από 23.3.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. Επιθ. Εργασίας Ηρακλείου Κρήτης 2/1993)

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ
Στις διατάξεις αυτής της ρύθµισης υπάγονται οι οδηγοί των Τουριστικών
Λεωφορείων οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις τουριστικών και ταξειδιωτικών
γραφείων και σε ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη (ΣΣΕ 17.3.2015).

Δ∆. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠOΔ∆OΧΕΣ
(Βασικός Μισθός-Επιδόµατα Oικογενειακά και Προϋπηρεσίας)

OΔ∆ΗΓΩΩΝ ΤOYΡΙΣΤΙΚΩΩΝ ΛΕΩΩΦOΡΕΙΩΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, αυξάνεται
κατά ποσοστό 3,5% και καθορίζεται στο ποσό των 723,21 ευρώ.
2. Οι βασικές αποδοχές, ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση και τα έτη
υπηρεσίας του οδηγού, διαµορφώνονται από 16.3.2015 ως εξής :
Κλιµάκια
Χρόνια
ΑΓΑΜΟΣ ΈΓΓΑΜΟΣ 1 παιδί
2 παιδιά
3 παιδιά
Προϋπηρεσίας
1ο

0-3

781,05

853,37

885,23

925,69

961,85

2ο

3-6

867,83

3ο

6-9

904,00

940,15

976,32

1012,45

1048,64

976,31

1012,49

1048,64

1084,80

4ο

9-12

983,55

1055,87

1092,03

1128,19

1164,35

5ο

12-15

1106,48

1178,80

1214,96

1251,14

1287,30

6ο

15-18

1142,65

1214,96

1251,14

1287,30

1323,45

7ο

18-21

1178,80

1251,14

1243,77

1287,30

1359,61

8ο

21-24

1214,96

1287,30

1323,45

1359,61

1395,78

9ο

24-27

1251,14

1323,45

1359,61

1395,78

1431,93

10ο

27-30

1287,03

1359,61

1395,78

1431,93

1468,09

11ο

30-35

1323,45

1395,78

1431,93

1468,09

1504,25

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
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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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
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
54,24 ευρώ. Το
ως άνω επίδοµα καταβάλλεται στους οδηγούς που
απασχολούνται από 1ης Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους (ΣΣΕ 17.3.2015)
Ρητά συµφωνείται ότι το επίδοµα αυτό δε λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό
του ωροµισθίου και των υπερωριών (ΣΣΕ 27.6.1999 και ΣΣΕ 13.4.2004).
β) Επίδοµα φορτοεκφόρτωσης αποσκευών (T/F):
Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται σύµφωνα µε τον αριθµό των θέσεων του
εωφορείου, ως εξής:
Αριθµός θέσεων λεωφορείου
Ευρώ
έως 30 θέσεις
6,5
από 31 θέσεις έως 50
11,16
από 50 θέσεις και άνω και διώροφο
18,60
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γ. Επίδοµα τριετιών, σε ποσοστό 5% για κάθε συµπληρωµένη τριετία και µέχρι
10 συνολικά τρετίες (ΣΣΕ 17.3.2015).
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).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

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 17.3.2015).

ΣΤ. ΧΡOΝOΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

OΔ∆ΗΓΩΩΝ ΤOYΡΙΣΤΙΚΩΩΝ ΛΕΩΩΦOΡΕΙΩΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

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 17.3.2015).
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 ρυθµίζονται 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 17.3.2015).

Ζ. Δ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙΠΕΣ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Αποζηµίωση γεύµατος, δείπνου, διανυκτέρευσης και διαµονής στο εξωτερικό
Στους οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων, καταβάλλεται:
α) Αποζηµίωση γεύµατος 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 17.3.2015).
β) Αποζηµίωση δείπνου ποσού 11,16 ευρώ, εφ’ όσον οι συνθήκες εργασίας
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.
Ρητά συµφωνείται ότι ο εργοδότης έχει την διακριτική ευχέρεια, αντί των
παραπάνω επιδοµάτων α’ και β’ να χορηγεί αυτούσιο γεύµα ή δείπνο στο
ίδιο εστιατόριο που γευµατίζουν οι επιβάτες του λεωφορείου ή στο πλησιέστερο ξενοδοχείο, µόνο εφ’ όσον πρόκειται για κλειστό γκρουπ ή Κρητική
βραδιά (ΣΣΕ 17.3.2015).
γ) Αποζηµίωση διανυκτέρευσης, σε ποσοστό ίσο µε το 1/2 του ηµεροµισθίου,
εφ’ όσον λόγω των συνθηκών εργασίας επιβάλλεται η διανυκτέρευση του
οδηγού σε τόπο διάφορο της κατοικίας του (ΣΣΕ 17.3.2015).
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δ) Αποζηµίωση για διαµονή στο εξωτερικό: Στους οδηγούς που πραγµατοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση 19,99 ευρώ
(ΣΣΕ 17.3.2015).

Η. ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ
α) Για τον υπολογισµό των επιδοµάτων των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα,
αδείας και επιδόµατος αδείας, λαµβάνεται υπ’ όψη, σύµφωνα µε το νόµο, το
σύνολο των τακτικών αποδοχών του µισθωτού.
β) Oι εργοδότες υποχρεούνται να εκδίδουν και να χορηγούν στους οδηγούς
αναλυτικά σηµειώµατα µισθοδοσίας (βασικός µισθός, επιδόµατα, νυκτερινά,
Κυριακές, υπερωρίες, κ.λπ.), µε ανάλυση των ωρών απασχόλησης, βάσει της
οποίας εξάγεται η µισθοδοσία.

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 17.3.2015).
ε) Στα PICK UP SERVICES και TF δε φερει καµµία ευθύνη ο οδηγός για απώλεια
πελατών εφόσον αποδεικνύεται η στάση του λεωφορείου στο σηµείο παραλαβής των πελατών από τον ταχογράφο του οχήµατος και το λεωφορείο αποχωρεί µετά από τηλεφωνική ενηµέρωση στο γραφείο κίνησης της εργοδότριας εταιρείας ή στον ιδιοκτήτη του λεωφορείου (ΣΣΕ 17.3.2015).
2. Βιβλίο Δ∆ροµολογίων
Τα βιβλία δροµολογίων, τα οποία εκδίδονται εις τριπλούν, θα τηρούνται µε επιµέλεια και συνέπεια και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική νοµοθεσία, από
τα µέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που υπάγονται στην παρούσα.
Το περιεχόµενο των καταχωρήσεων στα βιβλία αυτά, εφόσον φέρουν την
υπογραφή του εργαζόµενου, αποτελεί πλήρη απόδειξη των ωρών οδήγησης ή
απασχόλησης του οδηγού. Από το βιβλίο αυτό, αµέσως µετά την εξάντλησή του
και την παράδοσή του µε απόδειξη στον εργοδότη, ο τελευταίος και για χρονικό
διάστηµα πέντε ετών υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφα στον οδηγό που το
συνέταξε, ύστερα από αίτησή του. Τα παραπάνω βιβλία, µετά την εξάντλησή
τους και την παραδοσή τους στον εργοδότη, µέσα σε προθεσµία τριών µηνών θα
παραδίδονται στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας (ΣΣΕ 17.3.2015).
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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.
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3. Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση
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Oι εργοδότες υποχρεούνται, από 1.9.1999, πέραν της υποχρεωτικής κύριας και
επικουρικής ασφάλισης, να ασφαλίσουν τους µισθωτούς που υπάγονται στην
παρούσα σε πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση για κάθε ατύχηµα κατά την εκτέλεση
της εργασίας (ΣΣΕ 17.3.2015).
4. Επαναπρόσληψη- καταγγελία σύµβασης - αποζηµίωση (ΣΣΕ 17.3.2015)
Oι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν οδηγούς µε σύµβαση ορισµένου χρόνου κατά την θερινή περίοδο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ίδους οδηγούς
και κατά τη νέα τουριστική περίοδο, εφόσον ο εργαζόµενος ειδοποιήσει
έγγραφα τον εργοδότη του, µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ότι επιθυµεί να εργασθεί και κατά τη νέα περίοδο (ΣΣΕ 17.3.2015).
Στην περίπτωση κατά την οποία ο οδηγός δεν υποβάλλει γραπτή δήλωση ή που
µετά τη δήλωσή του τον καλέσει ο εργοδότης στη διεύθυνση κατοικίας που του
δήλωσε και δεν παρουσιασθεί µέσα σε πέντε (5) ηµέρες για να αναλάβει υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωµα για επαναπρόσληψη και αποζηµίωση.
Η γραπτή δήλωση του εργαζόµενου προς τον εργοδότη του, ότι επιθυµεί να
εργασθεί κατά τη νέα τουριστική περίοδο, γίνεται µέσω του συµβαλλόµενου
εργατικού σωµατείου, στο οποίο είναι µέλος, µε έντυπες δηλώσεις που εκτυπώνονται απ’ αυτό.
Εάν ο οδηγός υποβάλλει τη γραπτή δήλωση της προηγούµενης παραγράφου και
ο εργοδότης του δηλώσει εγγράφως την άρνησή του ή δεν του απαντήσει
έγγραφα µέχρι τις 15 του Μαρτίου ότι δέχεται ή απορρίπτει την πρόταση για επαναπρόσληψη, έχει υποχρέωση να του καταβάλλει αποζηµίωση απόλυσης, για
την εξεύρευση της οποίας εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις 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.
Τόσο κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, όσο και κατά τη νεκρή περίοδο,
απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούµενη περίοδο χωρεί µόνον κατόπιν
καταβολής της νοµίµου αποζηµιώσεως. Η αποζηµίωση υπολογίζεται βάσει του
µέσου όρου των αποδοχών της προηγούµενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας, ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε
από την πρόσληψη στον ίδιο εργοδότη.
Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που έχουν συµπληρώσει τις νόµιµες
προυποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος και αποχωρούν από την
εργασία, είτε οικειοθελώς είτε µη επαναπροσλαµβανόµενοι από τον εργοδότη,
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, είτε αποµακρυνόµενοι από
τον εργοδότη για το λόγο της πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε το 40% της αποζηµιώσεως του Ν. 2112/20, η οποία
θα καταβάλλετο στην περίπτωση απροειδοποιήτου καταγγελίας της συµβάσεως
εργασίας από τον εργοδότη, 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 (ΣΣΕ 17.3.2015).
Παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής
Oι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδροµή των
µισθωτών, η οποία για το έτος 2015 ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα (80) ευρώ,
ετήσια, και να την αποδίδουν στο σωµατείο την 31η Αυγούστου εκάστου έτους
(ΣΣΕ 17.3.2015).
Ηµέρα αργίας
Oρίζεται ως ηµέρα αργίας η 9η Μαίου, εορτή του Αγίου Χριστοφόρου, πολιούχου του Σωµατείου (ΣΣΕ 17.3.2015).
Σύσταση Επιτροπής
Συστήνεται Επιτροπή, αποτελούµενη από δύο εκπροσώπους της εργατικής
πλευράς και δύο εκπροσώπους της εργοδοτικής πλευράς, η οποία θα εξετάσει
τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων.
Το µέρος που θα αναλάβει την πρωτοβουλία γνωστοποιεί στο άλλο µέρος τους
εκπροσώπους του και το καλεί σε συνάντηση το νωρίτερο σε 20 ηµέρες µετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης.
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 17.3.2015).
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 17.3.2015).
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης. Δ∆ιατήρηση ρυθµίσεων
Αποδοχές ανώτερες και όροι εργασίας ευνοϊκότεροι από αυτούς που ρυθµίζονται µε τη ρύθµιση αυτή εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 17.3.2015).
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 17.3.2015).
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