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Άρθρο 1 

Πεδίο Ισχύος  

 

1. Στις διατάξεις της παρούσας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας 

υπάγονται όλοι οι Εργαζόμενοι της Εταιρείας «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.). 

2. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως Εργαζόμενος νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο 

που συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

 

Άρθρο 2 

Κατηγορίες   

 

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ 

 

1. Εφόσον περιλαμβάνεται στις προϋποθέσεις για την απασχόλησή του στη θέση 

που κατέχει στις 31/12 κάθε ημερολογιακού έτους, το Πτυχίο κάθε 

Εργαζόμενου προσδιορίζει την Κατηγορία που κατατάσσεται την 1/1 του 

επόμενου ημερολογιακού έτους, ως εξής: 

Κατηγορία Υ.Ε.: απολυτήριο Γυμνασίου/Δημοτικού ή ισότιμο 

Κατηγορία Δ.Ε.: απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο Μέσης εκπαίδευσης 

Κατηγορία Τ.Ε.: πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο  

Κατηγορία Π.Ε.: πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιμο  

2. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως Πτυχίο νοείται κάθε τίτλος σπουδών 

σχολείου (Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου) ή ΤΕΙ ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος της ημεδαπής (ή κατά νόμο αναγνωρισμένος ως ισότιμος αυτού), 

που ο Εργαζόμενος κατέχει και έχει καταθέσει μέχρι τις 31/12 κάθε 

προηγούμενου ημερολογιακού έτους στην αρμόδια για το Ανθρώπινο Δυναμικό 

Οργανωτική Μονάδα της Εταιρείας. Όπως και κάθε άλλη, προβλεπόμενη στην 

παρούσα, κατάθεση εγγράφου, η κατάθεση αυτή αποδεικνύεται μόνο με 

έγγραφη και ενυπόγραφη βεβαίωση κατάθεσης της παραπάνω Οργανωτικής 

Μονάδας, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ  Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ  
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3. Για την κατάταξη σε κατηγορία λαμβάνεται υπόψη μόνο ένα Πτυχίο ανά 

Εργαζόμενο, το εκάστοτε υψηλότερο κατά την προηγούμενη παράγραφο. 

 

 

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

1. Κατά κανόνα το προσωπικό λειτουργίας, συντήρησης και το εργατοτεχνικό δεν 

κατατάσσεται σε κατηγορίες εκπαιδεύσεως (ΥΕ, ΔΕ κλπ) ούτε η μισθολογική 

του εξέλιξη συναρτάται με την κτήση εκπαιδευτικών τίτλων σπουδών. Σε 

περιπτώσεις όμως που για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας απαιτείται η κατοχή 

πτυχίων ΤΕΙ ή ΑΕΙ οι εργαζόμενοι στις θέσεις αυτές θα κατατάσσονται και 

εξελίσσονται μισθολογικά όπως το προσωπικό της κατηγορίας Α (Διοικητικό 

προσωπικό).   

2. Η κατάταξη των συγκεκριμένων ειδικοτήτων στα μισθολογικά κλιμάκια γίνεται 

με βάση μόνο την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία των Εργαζομένων. 

 

 

ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ 

 

Άρθρο 3 

Μισθολογικό Κλιμάκιο   

 

1. Την ……………………. κάθε Εργαζόμενος κατατάσσεται στο Μισθολογικό 

Κλιμάκιο που προσδιορίζει ο Πίνακας του άρθρου 4. Ο αριθμός του 

Μισθολογικού Κλιμακίου κατάταξης αντιστοιχεί στον αριθμό των ετών, 

αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας του Εργαζομένου. Κάθε νεοπροσλαμβανόμενος 

κατατάσσεται, κατ΄ αναλογία των ανωτέρω, κατά την ημέρα πρόσληψής του. 

2. Κάθε καταταγείς σε Μισθολογικό Κλιμάκιο Εργαζόμενος προωθείται στο 

επόμενο Μισθολογικό Κλιμάκιο την 1/1 οιουδήποτε έτους, εφόσον έχει 

συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ετών που απαιτείται από τους Πίνακες του 

άρθρου 4.  

3. Αναγνωρισμένη προυπηρεσία είναι η προυπηρεσία εντός της εταιρείας (ή των 

παλαιών ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ) ή η πιστοποιούμενη προηγούμενη 

προυπηρεσία με βάση τα ασφαλιστικά ένσημα του εργαζομένου. 
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Άρθρο 4  

Βασικός Μισθός 

 

Η Κατηγορία και το Μισθολογικό Κλιμάκιο που έχει καταταγεί ο Εργαζόμενος 

προσδιορίζουν το μηνιαίο Βασικό Μισθό του, ως εξής: 

 

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ 
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Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

– ΕΡΓΑΤΕΣ – ΦΥΛΑΚΕΣ  

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΡΓΑΤΕΣ - 

ΦΥΛΑΚΕΣ 

 

 

 

Άρθρο 5 

Ορισμός Αποδοχών 

 

Οι μηνιαίες αποδοχές κάθε Εργαζόμενου αποτελούνται από το βασικό μισθό και 

τα επιδόματα των άρθρων 6,7,8,9,10 και 11 της παρούσας Επιχειρησιακής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 

καταβολής τους. 

 

Άρθρο 6 

Επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, εργασίας σε 

υπόγεια τμήματα 

 

1. Εκτός από το βασικό μισθό του Εργαζόμενου, δύναται να χορηγηθεί 

 επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ποσού εκατόν πενήντα 
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 (100) ευρώ μηνιαίως. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος, καθώς και 

 οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής του καθορίζονται από την εκάστοτε 

 ισχύουσα εργατική νομοθεσία. 

2.  Για τους εργαζόμενους σε υπόγεια τμήματα του δικτύου σε περισσότερο 

του 30% του ημερήσιας διάρκειας εργασίας τους δύναται να χορηγηθεί 

επίδομα υπόγειας εργασίας, ποσού (100) ευρώ μηνιαίως. 

 

 Τα ανωτέρω επιδόματα καταβάλλονται και για όσο διάστημα οι Εργαζόμενοι 

τελούν σε  θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, 

εκπαιδευτικές  μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης 

υπαλλήλων με  οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής 

παιδιού), σε  βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ' έτος, 

καθώς και αυτής  που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα 

υγείας του Δημοσίου,  πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς 

σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και  ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί 

νοσηλεία σε αυτές, η οποία  αποδεικνύεται με σχετικό παραστατικό 

στοιχείο (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.). 

 Σε περίπτωση απομάκρυνσης των Εργαζομένων, για οποιονδήποτε λόγο 

(όπως ενδεικτικά, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση), 

διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του. 

 

 

 

Άρθρο 7  

Επιδόματα Εορτών και Αδείας 

 

1. Το Επίδομα Εορτών Χριστουγέννων ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ και 

 χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο Εργαζόμενος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το 

 χρονικό διάστημα από 01 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και 

 καταβάλλεται το αργότερο την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

2. Το Επίδομα Εορτών Πάσχα ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και 

 χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο Εργαζόμενος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το 

 χρονικό διάστημα από 01 Ιανουαρίου μέχρι και 30 Απριλίου κάθε 

 έτους και καταβάλλεται το αργότερο τη Μεγάλη Τετάρτη πριν από το Πάσχα. 
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3. Το Επίδομα Αδείας ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και χορηγείται 

 στο ακέραιο, εφόσον ο Εργαζόμενος έχει συμπληρώσει το βασικό χρόνο 

 απασχόλησης και έχει υποβάλλει αίτημα χορήγησης κανονικής αδείας  κατά 

 το μεγαλύτερο τμήμα της αδείας.  

 

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Εργαζόμενος μισθοδοτήθηκε για χρονικό 

 διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του 

 άρθρου αυτού, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογο με αυτό που 

 αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του. Το Επίδομα Αδείας 

 δεν οφείλεται όταν δεν υπάρχει υποχρέωση χορηγήσεως αδείας καθώς και σε 

 όλες τις περιπτώσεις που ορίζονται από την εργατική νομοθεσία. 

 

5. Τα επιδόματα των παραγράφων 1, 2 και 3 καταβάλλονται εφόσον οι πάσης 

 φύσεως μηνιαίες αποδοχές συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων αυτών 

 δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τα τρεις 

 χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν με την καταβολή των επιδομάτων του πρώτου 

 εδαφίου της παραγράφου αυτής, οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές 

 υπερβαίνουν, κατά την ημερομηνία καταβολής τους, το ύψος αυτό, τα 

 επιδόματα αυτά καταβάλλονται μέχρι του ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) 

 ευρώ, με ανάλογη μείωσή τους. 

 

Άρθρο 8 

Οικογενειακή παροχή 

 

1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των Εργαζομένων, χορηγείται μηνιαία 

 οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των 

 υπαλλήλων, ως εξής: 

Για Εργαζόμενο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για 

 άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% 

 τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ για ένα τέκνο, σε 

 εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ 

 συνολικά για τρία τέκνα, σε εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για 

 τέσσερα τέκνα, και προσαυξάνεται κατά εβδομήντα (70) ευρώ ανά επιπλέον 

 τέκνο. 

Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, 

 φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 
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 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση 

 Εκπαίδευση. Η παροχή δεν υφίσταται σε περίπτωση που γονέας δεν έχει 

 ούτε την επιμέλεια ανήλικου τέκνου, ούτε υπέχει δικαστικώς 

 αναγνωρισμένης υποχρέωσης διατροφής τέκνου. 

2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς 

 και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.), η παροχή δίδεται 

 μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό 

 κάθε Σχολής, σε καμιά περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους 

 της ηλικίας τους. 

3. Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω, κατά 

 περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η 

 Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή 

 σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους. 

4. Για να θεωρείται, για τις ανάγκες της παρούσας, ότι έχει μια από τις ιδιότητες 

 της παραγράφου 1 και 2, ο ενδιαφερόμενος Εργαζόμενος πρέπει να έχει 

 καταθέσει στην αρμόδια για το Ανθρώπινο Δυναμικό Οργανωτική Μονάδα της 

 Εταιρίας μέχρι τις 31/12 κάθε προηγούμενου ημερολογιακού έτους τα εξής: 

Γέννηση τέκνου: ληξιαρχική πράξη γέννησης. 

Επιμέλεια: ληξιαρχική πράξη γάμου ή δικαστική απόφαση. 

Διατροφή: δικαστική απόφαση. 

Φοίτηση: Πιστοποιητικό Σπουδών της οικίας Σχολής. 

 

Άρθρο 9 

Επίδομα Θέσης Ευθύνης 

 

1. Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, οποιουδήποτε επιπέδου 

καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά της, μηνιαίο επίδομα 

θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής: 

 Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 

Διοίκησης: € 900 

 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων 

Διοίκησης:   € 400 

 Προϊστάμενοι Τομέων Διοίκησης :

           € 320  

 Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης:

   € 250  
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 Επιθεωρητές, Ρυθμιστές:  

 € 170 

 Υπεύθυνοι Σταθμού :  

 € 120 

 Υπεύθυνοι Συνεργείων :  

 € 120 

2. Η ιδιότητα της παραγράφου 1 υπάρχει από την ημέρα εμφάνισης στη θέση 

και ανάληψης καθηκόντων και διαρκεί μέχρι την ημέρα αποχώρησης από τη 

θέση. 

3. Το επίδομα της παραγράφου 1 καταβάλλεται και στην περίπτωση προσωρινής 

απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντά του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά 

όχι πέραν των δύο (2) μηνών συνολικά κατ' έτος. 

4. Σε περίπτωση νόμιμης αναπλήρωσης των προϊσταμένων της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου, το επίδομα της αντίστοιχης βαθμίδας καταβάλλεται μετά 

την παρέλευση διμήνου στους αναπληρωτές των θέσεων αυτών. Ειδικότερα, 

στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας 

καταβάλλεται το ως άνω επίδομα στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της 

αναπλήρωσης. 

5. Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόματος από δύο βαθμίδες 

καταβάλλεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα. 

6. Το επίδομα του παρόντος όρου δίδεται ως έκτακτη πρόσθετη ενίσχυση και 

κίνητρο για την καλή απόδοση από τη συγκεκριμένη θέση και, ως εκ τούτου, 

παρακολουθεί τη θέση, ενώ κατά την αποχώρηση από τη θέση σταματά η 

καταβολή του. 

 

Άρθρο 10 

 

Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια 

του Υπηρετούντος Προσωπικού 

 

Σε περίπτωση που προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μεγαλύτερες από 

αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη 

της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η 

προκαλούμενη αύξηση καταβάλλεται ως εξής: 

α) Εφόσον η μηνιαία αύξηση είναι μέχρι του ποσού των πενήντα (50) ευρώ, αυτή 

 καταβάλλεται άμεσα με την έναρξη εφαρμογής του παρόντος μισθολογίου. 
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β) Εφόσον η αύξηση είναι μεγαλύτερη των πενήντα (50) ευρώ και μέχρι του 

 ποσού των εκατό (100) ευρώ, η αύξηση καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό 

 διάστημα δύο ετών. 

γ) Εφόσον η αύξηση είναι μεγαλύτερη των εκατό (100) ευρώ, καταβάλλεται 

 ισόποσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών. 

Εφόσον προκύπτει μείωση η οποία είναι μεγαλύτερη κατά ποσοστό του 25% των 

αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την 

έναρξη ισχύος της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η 

συνολική μείωση κατανέμεται ως εξής: 

α) 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον 

 τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος μισθολογίου, με την 

 έναρξη ισχύος του παρόντος 

β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών το οποίο 

 αρχίζει ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Επιχειρησιακής 

 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 

 

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Άρθρο 11 

Γενικές διατάξεις περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας 
 

1. Ο εργαζόμενος, ο οποίος χρησιμοποιείται σε καθήκοντα διαφορετικά από 

 τα καθήκοντα της θέσης στην οποία έχει ενταχθεί, ακολουθεί ως προς το 

 ωράριο εργασίας και τις αναπαύσεις του, τις διατάξεις που εφαρμόζονται 

 στο προσωπικό της υπηρεσίας στην οποία απασχολείται. Εφόσον  αυτός 

 αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντα της οργανικής του θέσης, η απασχόληση 

 του παρέχεται πλέον με βάση τις διατάξεις περί χρόνου εργασίας και 

 ανάπαυσης της θέσης αυτής. 

 Στις περιπτώσεις των μετακινήσεων αυτών και αλλαγής του ωραρίου 

 εργασίας και αναπαύσεων δεν θεμελιώνεται δικαίωμα για τον εργαζόμενο, 

 ούτε η επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί ότι 

 αποτελεί βλαπτική μεταβολή. 

2. Η προσέλευση κατά την έναρξη και η αποχώρηση κατά τη λήξη της 

 υπηρεσίας των εργαζομένων πρέπει να πιστοποιούνται. 

3. Κατά το χρόνο παραμονής του εργαζόμενου σε προκαθορισμένη θέση εντός ή 

 εκτός υπηρεσιακού χώρου, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία (εφεδρεία), 



ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 10 
 

 αυτός μπορεί να παρέχει προσωρινά και άλλες υπηρεσίες συναφείς προς την 

 ειδικότητά του που καθορίζονται, κατά περίπτωση, από τον αρμόδιο 

 Προϊστάμενο με βάση τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες της Εταιρείας. Τα 

 πιο πάνω εφαρμόζονται και στην περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος 

 εργασίας, σε δεδομένο αντικείμενο, δεν εξαντλεί το κανονικό ωράριο εργασίας 

 του, χωρίς αυτό να αποτελεί μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας ή να 

 γεννά δικαιώματα για προσαύξηση ή αποζημίωση. 

4. Για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων ως χρόνος ημερήσιας εργασίας 

 θεωρείται: 

 α) Ο χρόνος εργασίας για την εκτέλεση της οποίας υπάρχει εντολή του 

 εργοδότη. 

 β) Ο χρόνος παράστασης του μισθωτού σε ποινικά δικαστήρια ως 

κατηγορουμένου ή μάρτυρα, εφόσον η δίκη αφορά την Εταιρεία και δεν 

πρόκειται για εκδίκαση μήνυσης της Εταιρείας κατά του ίδιου. 

 γ) Ο χρόνος εφεδρείας, εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής ο εργαζόμενος 

 βρίσκεται κατ΄ εντολή του εργοδότη σε υπηρεσιακό χώρο. 

 5. Σε περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου του εργαζόμενου, αυτός απολογείται 

 και παρίσταται στο όργανο που ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο, εκτός 

 ωραρίου εργασίας και ο χρόνος αυτός δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής 

 εργασίας.  

 

Άρθρο 12 

Κανονική εργασία – Οργάνωση του χρόνου εργασίας 

 

1. Οι ώρες κανονικής εργασίας του κάθε είδους προσωπικού ορίζονται σε 40 

 ώρες εβδομαδιαίας κανονικής εργασίας με βάση την πενθήμερη 

 εβδομαδιαία εργασία. Οι ώρες εργασίας ημερησίως δεν μπορεί να 

 υπερβαίνουν τις 9 ώρες. 

2. Ειδικότερα για το προσωπικό που απασχολείται στη διεξαγωγή, εποπτεία 

 και έλεγχο του συγκοινωνιακού έργου (προσωπικό λετουργίας) η ημερήσια 

 απασχόλησή του μπορεί να είναι συνεχής ή με διακεκομμένο ωράριο, 

 ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες: 

 α) Στην περίπτωση του διακεκομμένου ωραρίου αυτό δεν μπορεί να 

 μερισθεί σε περισσότερες των δύο χρονικών ενοτήτων, μεταξύ των οποίων 

 θα πρέπει να μεσολαβεί χρόνος διάρκειας το μέγιστο τεσσάρων (4) ωρών. 
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 β) Οι ημέρες εφαρμογής του διακεκομμένου ωραρίου δεν μπορούν να 

 υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) μηνιαίως και τριάντα έξι (36) ετησίως. 

 γ) Ειδικά στην περίπτωση του διακεκομμένου ωραρίου των οδηγών, αυτό 

 δεν μπορεί να μερισθεί σε περισσότερες των δύο περιόδων εργασίας, χωρίς 

 καμία περίοδος να είναι κάτω των δύο (2) ωρών και μεταξύ των οποίων θα 

 πρέπει να μεσολαβεί χρόνος διάρκειας το μέγιστο τεσσάρων (4) ωρών, ενώ από 

 το σημείο έναρξης μέχρι το σημείο πέρατος της ημερήσιας εργασίας δεν θα 

 πρέπει να μεσολαβούν συνολικά πάνω από δώδεκα (12) ώρες. 

3. Το ημερήσιο ωράριο εφαρμόζεται με σταθερές ή εναλλασσόμενες βάρδιες 

 εργασίας, διαφορετικά για κάθε ομάδα εργασίας, με διαφορετικό χρόνο 

 έναρξης και λήξης, σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας. 

 Ο προγραμματισμός, η εναλλαγή και η μεταβολή ημερών εργασίας και 

 αναπαύσεων γίνεται από τη Διοίκηση, σύμφωνα με τις ανάγκες της 

 Εταιρείας και της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού σε συμφωνία με  την 

 Εργατική Νομοθεσία και τις παρούσες διατάξεις. 

 Το προσωπικό αμέσως μετά τη λήξη της ασθένειάς του προγραμματίζεται 

 εκ νέου στο μηνιαίο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τον, προ της ασθένειάς 

 του, προγραμματισμό. Η σειρά εργασίας στις βάρδιες πρέπει να 

 μεταβάλλεται κατά τις εναλλαγές των περιόδων εργασίας, έτσι ώστε, ο 

 μισθωτός που εργάσθηκε απογευματινές και εσπερινές ώρες κατά τη μία 

 περίοδο να εργάζεται κατά την επόμενη περίοδο εργασίας σε πρωινές ώρες, 

 επιτρέπεται όμως κατά περίπτωση να μην γίνει εναλλαγή της βάρδιας, 

 εφόσον λόγοι εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας το επιβάλλουν. 

4. Το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται μεταξύ της λήξης της ημερήσιας 

 εργασίας και της έναρξης της εργασίας κατά την επόμενη ημέρα (διακοπή 

 εργασίας) είναι τουλάχιστον δέκα (10) συνεχείς ώρες. 

5. Ο χρόνος παράδοσης των εισπράξεων, για τους πωλητές εισιτηρίων, 

 ορίζεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας και διενεργείται εντός του 

 κανονικού ωραρίου εργασίας. Ουδεμία πρόσθετη αμοιβή καταβάλλεται για 

 το σκοπό αυτό. 

6. Οι οδηγοί επί  οχήματος με συνεχή απασχόληση που υπερβαίνει τις έξι (6) 

ώρες,  δικαιούνται διαλείμματος συνολικώς είκοσι (20) λεπτών της ώρας 

κατά τη  διάρκεια της ημερήσιας εργασίας, το οποίο πρέπει να 

πραγματοποιείται  σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας. 

Ο καθαρός παραγωγικός χρόνος των οδηγών δεν μπορεί να είναι κατώτερος 

των 5,5 ωρών ημερησίως. 
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Άρθρο 13 

Αναπαύσεις 
 

1. α) Οι αναπαύσεις όλου του προσωπικού πλήρους ετήσιας απασχόλησης 

 ισούται με τον αριθμό των Σαββάτων και Κυριακών του έτους. 

 β) Για το προσωπικό της Εταιρείας ισχύουν οι εξής αργίες: 1η Ιανουαρίου, 6η 

 Ιανουαρίου, Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο 

 Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα, 1η Μαΐου, Αγίου 

 Πνεύματος, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου, 26η 

 Δεκεμβρίου εκτός εάν βρίσκονται σε προγραμματισμένη εργασία. 

 Οι αργίες αυτές χορηγούνται στο σύνολό τους την αντίστοιχη ημερομηνία, 

 δεν μεταφέρονται ως πρόσθετες αναπαύσεις και παύουν να εφαρμόζονται 

τυχόν αντίθετες  ρυθμίσεις. Σε περίπτωση σύμπτωσης αργίας με ημέρα 

προγραμματισμένης  ανάπαυσης συμψηφίζεται με αυτήν. Εργασία κατά 

ημέρα αργίας  αποζημιώνεται με βάση τα όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα 

Εργατική  Νομοθεσία για τις επίσημες αργίες, χωρίς καμία παρέκκλιση. 

2. Σε περίπτωση που η ανάπαυση συμπίπτει με ημέρα ασθένειας, η  ανάπαυση 

 δεν μεταφέρεται. 

3. Επιτρέπεται η μεταβολή των ημερών εργασίας και ανάπαυσης ή μεταφορά 

 της συνήθους ημέρας πραγματοποίησης της ανάπαυσης σε άλλη ημέρα, 

 εφόσον σοβαρές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας το 

 επιβάλλουν ή μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και έγκριση του 

 αρμόδιου οργάνου, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών της υπηρεσίας. 

 

 

Άρθρο 14 

Μέσα ατομικής προστασίας 

 

Η υγεία και η ασφάλεια των Εργαζομένων είναι πρωταρχικής σημασίας για την 

Εταιρία και αποτελεί δικαίωμα και καθήκον κάθε Εργαζομένου. Η Εταιρία 

υποχρεούται να χορηγεί σε κάθε Εργαζόμενο τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής 

προστασίας και κάθε Εργαζόμενος υποχρεούται να τα χρησιμοποιεί. 

 

 

Άρθρο 15 
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Συνολική ρύθμιση  

 

1. Οι συνολικές αποδοχές, που κάθε Εργαζόμενος λαμβάνει δυνάμει της 

παρούσας, αποτελούν ενιαία ενότητα, που περιλαμβάνει και εξοφλεί το βασικό 

μισθό, όλα τα επιδόματα και οποιαδήποτε αύξηση, ή προσαύξηση, ή 

αποζημίωση, και κάθε είδους παροχή, είτε προβλέπονται ήδη είτε θεσπιστούν 

στο μέλλον. Εξαιρούνται ειδικά και μόνον οι αυξήσεις που τυχόν θα χορηγήσει 

η Εταιρία ή θα συμφωνηθούν με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας 

στο μέλλον. 

2. Οι πάσης φύσης αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις, αμοιβές και ποσά 

γενικά, που καταβάλλονται σε Εργαζόμενο, αντικαθίστανται από τις 

προβλεπόμενες από την παρούσα αποδοχές. 

3. Με την εφαρμογή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης, σε 

κάθε περίπτωση το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, 

επιδομάτων, αποζημιώσεων, παροχών και αμοιβών γενικά της εταιρείας 

εξαιρουμένων μόνον των εργοδοτικών εισφορών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 

65% του μέσου κατά κεφαλή αντίστοιχου κόστους της εταιρείας, όπως αυτό είχε 

διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009 αναφερόμενο στο σύνολο του έτους 2009, σε 

συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν.4024/2011. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Θεσμικές διατάξεις Εθνικών Γενικών ΣΣΕ 

 

Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων 

Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα 

εργαζόμενους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Τελική διάταξη 

 

Ως προς τους λοιπούς όρους αμοιβής και εργασίας που δεν ρυθμίζονται από την 

παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης 

εργατικής νομοθεσίας και του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και 

λειτουργίας, καταργουμένων όλων των ισχυόντων και ισχυουσών μέχρι την 
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ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσης συμβάσεως συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, αποφάσεων μεσολαβητή, πρωτοκόλλων ή 

πρακτικών συμφωνίας, αποφάσεων ή πράξεων της διοίκησης, επιχειρησιακών 

συνηθειών ή εργασιακών εθίμων, όπως και κάθε άλλης πάσης μορφής και 

είδους, συλλογικής συμφωνίας ή πηγής δικαίου, ανεξάρτητα από το νομικό 

τρόπο με τον οποίο αποτέλεσε ή φέρεται ότι αποτέλεσε μέρος της συλλογικής ή 

και ατομικής συμβάσεως εργασίας, είτε από ρητή ή σιωπηρή συμφωνία των 

μερών είτε από ενσωμάτωση σε αυτήν καθ' οιονδήποτε τρόπο των ρυθμίσεων 

συλλογικών, ομαδικών ή ατομικών πηγών δικαίου, υπό οποιαδήποτε μορφή και 

αιτιολογία, είτε από επιχειρησιακή συνήθεια ή εργασιακό έθιμο είτε από 

προσχώρηση σε οποιαδήποτε συλλογική ρύθμιση είτε κατά άλλον τρόπο. 

 

 
 


