των οδηγών πάσης φύσεως
φορτηγών και άλλων
αυτοκινήτων του Ν. Χανίων
Ot15R03
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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ OΔ∆ΗΓΩΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦYΣΕΩΩΣ ΦOΡΤΗΓΩΩΝ ΚΑΙ AΛΛΩΩΝ
ΑYΤOΚΙΝΗΤΩΩΝ ΤOY ΝOΜOY ΧΑΝΙΩΩΝ
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1. Η από 16.11.1995 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 28.11.1995)
2. Η Δ∆Α 10/1997
3. Η από 6.2.1998 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 26.2.1998)
4. Η Δ∆Α 3/1998
5. Η Δ∆Α 2/1999
6. Η Δ∆Α 7/2000
7. Η από 17.1.2001 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Επιθ. Εργ. Χανίων 22.1.2001)
8. Η από 1.8.2001 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Επιθ. Εργ. Χανίων 4.9.2001)
9. Η από 15.1.2002 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Επιθ. Εργ. Χανίων 18.2.2002)
10.Η από 17.12.2002 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Επιθ. Εργ. Χανίων 19.12.2002). Ισχύει για το
2003
Σηµείωση: Μετά την υπογραφή της από 17.12.2002 ΣΣΕ που αφορά και το έτος
2003, δεν υπήρξε νέα συλλογική ρύθµιση

Από την εργοδοτική πλευρά:
1. Σύνδεσµος Εργοληπτών Δ∆ηµοσίων έργων Χανίων
2. Σύνδεσµος Ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσεως
3. Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ετοίµου σκυροδέµατος και αδρανών υλικών Δ∆υτ.
Κρήτης
4. Oµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών - Εµπόρων Ν. Χανίων
5. Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών
2. Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιριών και ΕΠΕ
Από την εργατική πλευρά:
Σωµατείο οδηγών Φορτηγών Ν. Χανίων “Ο Άγιος Χριστόφορος”

Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ
Στις διατάξεις της παρούσας ρύθµισης υπάγονται οι οδηγοί που απασχολούνται
στα πάσης φύσεως φορτηγά αυτοκίνητα, ως και τα αυτοκίνητα των εκπαιδευτηρίων,
των παιδικών σταθµών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων του Ν. Χανίων, για τη
µεταφορά µαθητών, βρεφών προσωπικού και λοιπών προσώπων και αγαθών, καθώς
και σ’ αυτά της τσιµεντοποιείας, της ασβεστοποιείας και της µεταφοράς πολτού
ασβέστη και είναι µέλη του ΣΩΩΜΑΤΕΙOY OΔ∆ΗΓΩΩΝ ΦOΡΤΗΓΩΩΝ ΑYΤOΚΙΝΗΤΩΩΝ
Ν. ΧΑΝΙΩΩΝ “ O Άγιος Χριστόφορος” (ΣΣΕ 17.12.2002).
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Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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Δ∆. ΒΑΣΙΚOΣ ΜΙΣΘOΣ
O βασικός µηνιαίος µισθός των υπαγοµένων στην παρούσα Oδηγών, όπως είχε
διαµορφωθεί την 31.12.2002 από τη ΣΣΕ της 15 Ιανουαρίου 2002 : αυξάνεται από
1.1.2003 κατά ποσοστό 4,25%. O βασικός µισθός από 1.1.2003 διαµορφώνεται
εποµένως στο ποσό των εξακοσίων επτά και εβδοµήντα οκτώ λεπτών (607,78) ευρώ
(ΣΣΕ 17.12.2002).

Ε. ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ
Στους υπαγόµενους στην παρούσα οδηγούς χορηγούνται τα παρακάτω µηνιαία
επιδόµατα, που υπολογίζονται στον ανωτέρω βασικό µισθό.
1. Χρονοεπιδόµατα
α. Συµπληρώσεως ενός έτους υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε
εργοδότη σε ποσοστό 6%.
β. Τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία και µέχρι έντεκα (11) τριετίες. Για
τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη κάθε χρόνος
εργασίας οδηγού αυτοκινήτου σε οποιονδήποτε εργοδότη δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ο χρόνος άσκησης ίδιου επαγγέλµατος ως
οδηγός αυτοκινήτων οποιασδήποτε µορφής και τύπου. O χρόνος αυτός
αποδεικνύεται µε βεβαίωση των προηγούµενων εργοδοτών, θεωρηµένη από
την αρµόδια Κοινωνική Επιθεώρηση. Προκειµένου για βεβαίωση χρόνου
ασκήσεως ίδιου επαγγέλµατος αρκεί βεβαίωση της αρµόδιας φορολογικής
αρχής.
γ. Πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ως οδηγού, εφόσον η υπηρεσία
διανύθηκε από 1.3.1982 και εντεύθεν στα παρακάτω ποσά :

OΔ∆ΗΓΩΩΝ ΦOΡΤΗΓΩΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΩΝ

Μετά τη συµπλήρωση 2 ετών υπηρεσίας 2%
Μετά τη συµπλήρωση 5 ετών υπηρεσίας 9%
Μετά τη συµπλήρωση 10 ετών υπηρεσίας 15%
Μετά τη συµπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας 22%
Μετά τη συµπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας 27%
Μετά τη συµπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας 32% (ΣΣΕ 17.12.2002).
2. Γάµου 10%. Το επίδοµα γάµου χορηγείται σε όλους τους έγγαµους µισθωτούς,
καθώς και στους άγαµους γονείς, στους χήρους-ες και στους διαζευγµένους-ες
(ΣΣΕ 17.12.2002).
3. Παιδιών σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί και µέχρι τρία παιδιά, ηλικίας µέχρι 20
ετών, εφόσον είναι άγαµα και δεν εργάζονται, ύστερα από σχετική υπεύθυνη
δήλωση των ασκούντων τη µέριµνα γονέων τους σύµφωνα µε το Ν. 1599/86. Σε
περίπτωση σπουδών το επίδοµα αυτό εξακολουθεί να χορηγείται µέχρι
συµπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας των παιδιών. Η συνέχιση των
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σπουδών βεβαιώνεται µε βεβαίωση του Δ∆/ντή της Σχολής που φοιτά το παιδί
(ανωτάτης, ανωτέρας, ΙΕΚ κ.λπ.). Σε περίπτωση παιδιού µε σωµατική ή
πνευµατική αναπηρία, το επίδοµα αυτό καταβάλλεται εφ’ όρου ζωής έπειτα από
σχετική βεβαίωση κρατικού Νοσοκοµείου (ΣΣΕ 17.12.2002).
4. Ειδικών Συνθηκών
α. Σε όσους οδηγούν φορτηγά αυτοκίνητα ωφέλιµου φορτίου πάνω από 2 µέχρι
και 6 τόνους, καταβάλλεται ειδικό επίδοµα που ανέρχεται σε είκοσι οκτώ
(28,00) ευρώ.
β. Σε όσους οδηγούν φορτηγά αυτοκίνητα ωφέλιµου φορτίου πάνω από 6
τόνους και άνω ή απορριµατοφόρα αυτοκίνητα και αυτοκίνητα εκκενώσεως
βόθρων ανεξαρτήτως ωφέλιµου φορτίου, καταβάλλεται ειδικό επίδοµα που
ανέρχεται σε σαράντα εννέα (49,00) ευρώ.
γ. Σε όσους οδηγούν φορτηγά ρυµουλκά, αρθρωτά, ηµιρυµουλκούµενα
(επικαθήµενα, ανεξαρτήτως τονάζ), καταβάλλεται ειδικό επίδοµα που
ανέρχεται σε πενήντα πέντε (55,00) ευρώ.
δ. Στους οδηγούς που συνοδεύουνν το αυτοκίνητό τους ανεξαρτήτως τύπου και
τονάζ που µεταφέρεται µε οχηµαταγωγό πλοίο χορηγούνται για κάθε
µεταφορά από και προς τα Χανιά, καταβάλλεται ειδικό επίδοµα που ανέρχεται
σε δέκα τρία (13,00) ευρώ.
ε. Oι οδηγοί που εργάζονται Σάββατο σε γαλακτοκοµικά και ευπαθή προϊόντα
αµείβονται µε τα εκάστοτε ισχύοντα στην εργατική νοµοθεσία.

ζ. Στους οδηγούς (supermarket, γαλακτοκοµικών επιχειρήσεων και διακίνησης
εµφιαλωµένων ποτών) που παρέχουν πρόσθετη εργασία εισπράξεως
χρηµάτων ή εκδόσεως αποδεικτικών παραλαβής χρηµάτων ή συλλογής
συσκευασιών προϊόντων (συλλογή κενών), χορηγείται πέραν των κατά
περίπτωση παραπάνω δραχµικών επιδοµάτων, πρόσθετο επίδοµα τριάντα ένα
(31,00) ευρώ κάθε µήνα. Σε περίπτωση που ο οδηγός απασχοληθεί κατά τη
διάρκεια του µήνα σε φορτηγά αυτοκίνητα διαφόρων τύπων και τονάζ που
δικαιολογούν διαφορετικά επιδόµατα κατά τις παραπάνω περιπτώσεις των
επιδοµάτων ειδικών συνθηκών, καταβάλλεται το επίδοµα µιας των παραπάνω
περιπτώσεων που εµπίπτει στις περισσότερες µέρες εργασίας του µισθωτού
στο συγκεκριµένο µήνα (ΣΣΕ 17.12.2002).
5. Ανθυγιεινής εργασίας
Στους οδηγούς που οδηγούν αυτοκίνητα γενικά (ανεξαρτήτως τονάζ) ρυµουλκά,
αρθρωτά, ηµιρυµουλκούµενα (επικαθήµενα) ή φορτηγά επί των οποίων
λειτουργεί µαλακτήρας σκυροδέµατος (µπετονιέρα) ή φορτηγά αυτοκίνητα που
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στ.Σε όσους οδηγούν φορτηγά αυτοκίνητα µεταφοράς εµφιαλωµένων ποτών,
φιαλών υγραερίου καθώς και στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων
ανεξαρτήτως τονάζ που ανήκουν σε εµποροβιοτεχνικές επιχειρήσεις και στους
οδηγούς σχολικών λεωφορείων χορηγούνται δέκα έξι (16,00) ευρώ.
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µεταφέρουν χωµατουργικά ή λατοµικά προϊόντα ή απορριµατοφόρα αυτοκίνητα
και αυτοκίνητα εκκενώσεως βόθρων, καταβάλλονται σαράντα έξι (46,00) ευρώ
(ΣΣΕ 17.12.2002).

ΣΤ. Δ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙΠΕΣ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ηµέρες αργίας
Στους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα και εργάζονται κατά τις
επίσηµες αργίες του ΒΔ∆ 748/66, καθώς και τις εορτές : 1η Ιανουαρίου, Καθαρά
Δ∆ευτέρα, Μεγάλη Παρασκευή, 26η Δ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου, καταβάλλεται
προσαύξηση 75% επί του 1/25ου του συνολικού µισθού τους (ΣΣΕ 17.12.2002).
2. Ετήσια άδεια µε αποδοχές
Στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς που έχουν συµπληρώσει δέκα
(1) µήνες συνεχόµενης εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει
ετήσια άδεια ανάπαυσης µε πλήρεις αποδοχές. Περαιτέρω στους υπαγόµενους
στην παρούσα µισθωτούς που έχουν συµπληρώσει δέκα (10) χρόνια εργασίας
στον ίδιο εργοδότη ή δώδεκα (12) χρόνια εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη
και µε οποιαδήποτε ειδικότητα ή σχέση εργασίας,
χορηγείται άδεια
αναπαύσεως µε αποδοχές τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, αν εργάζονται µε
6ήµερη εβδοµαδιαία εργασία ή εικοσιπέντε (25) εργασίµων ηµερών, αν
εργάζονται µε 5νθήµερη εβδοµαδιαία εργασία (ΣΣΕ 17.12.2002).
3. Άδεια γάµου
Στους οδηγούς που υπάγονται στην παρούσα και που συνάπτουν γάµο,
χορηγείται πρόσθετη άδεια γάµου µε αποδοχές µιας εβδοµάδας. Η άδεια αυτή
δε συµψηφίζεται µε αυτή του ΑΝ 539/45, όπως ισχύει σήµερα (ΣΣΕ 17.12.2002).

OΔ∆ΗΓΩΩΝ ΦOΡΤΗΓΩΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΩΝ

4. Όροι υγιεινής και ασφάλειας
Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων λατοµείων ανεξαρτήτως του είδους του
υλικού, στους οδηγούς επιχειρήσεων χωµατουργικών εργασιών, αυτοκινήτων
µεταφοράς σκυροδέµατος χορηγείται ηµερησίως γάλα σε ποσότητα 410
γραµµαρίων περίπου. Στους οδηγούς χορηγείται κάθε χρόνο µία στολή (φόρµα)
εργασίας. Στους οδηγούς αυτοκινήτων µεταφοράς σκυροδέµατος χορηγούνται
επιπλέον ένα αδιάβροχο για τους χειµερινούς µήνες και ένα ζευγάρι γάντια
εργασίας. Τα είδη αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη και
αντικαθίσταται αν φθαρούν και προ παρελεύσεως του έτους (ΣΣΕ 17.12.2002).
5. Συνδικαλιστική συνδροµή
α. Εργοδότες που απασχολούν κατά την αρχή κάθε έτους πάνω από 10
µισθωτούς µέλη του ΣΩΩΜΑΤΕΙOY ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΦOΡΤΗΓΩΩΝ
ΑYΤOΚΙΝΗΤΩΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΩΝ “ O Άγιος Χριστόφορος”, υποχρεούνται κατά την
εξόφληση των αποδοχών τους στο τέλος κάθε µήνα ή οποτεδήποτε γίνεται
εξόφληση των δεδουλευµένων αποδοχών να παρακρατούν τις συνδροµές
των εργαζοµένων προς το Σωµατείου και να τις αποδίδουν σ’ αυτό µέσα σε
10 µέρες. Το ύψος της συνδροµής και αρµόδιο όργανο εισπράξεως αυτής θα
προσδιορίζεται κάθε φορά από τη διοίκηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης,
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στην οποία ανήκει και η οποία θα ενηµερώνει µε έγγραφο της κάθε υπόχρεο
εργοδότη.
β. Εργαζόµενοι µέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης “O Άγιος Χριστόφορος”
που δεν επιθυµούν την παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής,
δικαιούνται µε δήλωσή τους, απευθυνόµενη στην επιχείρηση στην οποία
απασχολούνται, να ζητήσουν την παύση αυτής της παρακρατήσεως από τον
επόµενο της δηλώσεως µήνα (ΣΣΕ 17.12.2002).
6. Αναλυτική απόδειξη
Επιχειρήσεις δεσµευόµενες από τη ρύθµιση αυτή, υποχρεούνται κατά την
εξόφληση των αποδοχών των εργαζοµένων, να χορηγούν εξοφλητικές
αποδείξεις, στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι κάθε είδους αποδοχές
χωριστά (π.χ. βασικές αποδοχές, προσαυξήσεις υπερωριών, Κυριακών, κ.λπ.),
καθώς και οι κρατήσεις που αναλογούν σε αυτές υπέρ των ασφαλιστικών
οργανισµών (Φ.Μ.Y., χαρτόσηµα, κ.λπ.) (ΣΣΕ 17.12.2002).
7. Ισχύς λοιπών διατάξεων
α. Συλλογικές ρυθµίσεις που δεν τροποποιούνται ρητά µε τη ρύθµιση αυτή,
εξακολουθούν να ισχύουν, περιλαµβανοµένης της ρύθµισης για την
εβδοµάδα σαράντα (40) ωρών µε συνεχιζόµενες τις ηµέρες ανάπαυσης, όπως
κρίθηκε από την απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆ Χανίων αριθµ. 14/1989 (ΣΣΕ 17.12.2002).
Σηµ. : Με την ειδική ΣΣΕ 1.8.2001, συµφωνήθηκαν τα εξής :

Η ρύθµιση αυτή γίνεται κατ’ εφαρµογήν των άρθρων 3 και 14 παρ. 2 και 2.1. εδάφ. δ’ του
ΠΔ∆ 88/99 και του Ν. 2874/2000 και τελεί υπό την προϋπόθεση ότι για την επί πλέον
απασχόληση θα υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του οδηγού.
Είναι ευνόητο ότι για την συµφωνούµενη επί πλέον απασχόληση, οι οδηγοί θα λαµβάνουν
τη συµφωνηµένη αµοιβή καθώς και τις προσαυξήσεις που προβλέπει ο Νόµος (πέραν των
σαράντα ωρών εβδοµαδιαίας απασχολήσεως προσαύξηση 50% και µέχρι τα όρια που
προβλέπει ο Νόµος).

β. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζοντα µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, Yπουργικές
αποφάσεις, ΣΣΕ ή Δ∆Α, Κανονισµούς Εργασίας, έθιµα κ.λπ. καθώς και όροι
ατοµικών συµβάσεων εργασίας δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
γ. Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε
την απόφαση αυτή δε µειώνονται και ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας
δεν τροποποιούνται (ΣΣΕ 17.12.2002).
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Σε σχέση µε την υφιστάµενη για την τρέχουσα περίοδο ΣΣΕ για τους οδηγούς αυτοκινήτων,
η οποία καταλαµβάνει και τους οδηγούς που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που είναι
µέλη της Oµοσπονδίας Επαγγελµατιών Εµπόρων Ν. Χανίων, και επειδή οι τελευταίοι
διακινούν ευπαθή προϊόντα (γαλακτοκοµικά κ.λπ.) που αντιπροσωπεύουν και εµπορεύονται
οι έµποροι µέλη της παραπάνω οµοσπονδίας, συµφωνείται συµπληρωµάτικά ότι αυτοί
(οδηγοί των µελών της Oµοσπονδίας Επαγγελµατιών Εµπόρων Ν. Χανίων), θα
απασχολούνται επί εξαήµερο αντί του πενθηµέρου που προβλέπει η ΣΣΕ.

