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Προς: ΟΣΜΕ
Υπ’ όψιν Προέδρου
Θέμα: Σ.Σ.Εργασίας – επιδόματα Φ.Δ.Χ. – Ι.Χ.
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα επιδόματα των Σ.Σ.Εργασίας που υπάρχουν
από το 2000 και ισχύουν έως σήμερα.
Τα επιδόματα συμπεριελήφθησαν στις Σ.Σ.Εργασίας μετά από διάλογο με την
εργοδοσία και πίεση από αυτή για μείωση του κόστους στη μεταφορά με την κατάργηση
ατύπως βοηθών-οδηγών και βοηθών-φορτοεκφορτωτών. Πρόκειται για επιδόματα που έχουν
να κάνουν με εργασίες που δεν αφορούν τον επαγγελματία μισθωτό οδηγό, του οποίου βασική
εργασία, βάσει της ειδικότητάς του, είναι «οδηγός φορτηγού Δ.Χ. ή ρυμουλκού μετά
ρυμουλκουμένου Φ.Δ.Χ. – Ι.Χ.» όπως ορίζουν οι νόμοι και η κάθε πρόσληψη οδηγού βάσει του
Π.Δ. 154/96 ορίζει καθαρά την ειδικότητα και τη θέση εργασίας για κάθε πρόσληψη οδηγού.
Μετά την άτυπη κατάργηση βοηθών και βοηθών-φορτοεκφορτωτών, η εργοδοσία δέχθηκε να
εισέλθουν τα επιδόματα στις Σ.Σ.Εργασίας με το ελάχιστο κόστος γι’ αυτούς, διότι όπως
γνωρίζετε, ο νόμος λέει ότι για κάθε άλλη εργασία εκτός από αυτήν που ορίζει η πρόσληψη, ο
εργαζόμενος θα πρέπει να παίρνει τα 2/3 του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για την
έξτρα εργασία που κάνει. Επειδή λοιπόν το κόστος για την εργοδοσία στη μεταφορά ήταν
μεγάλο, συμφώνησαν στα επιδόματα που υπάρχουν μέχρι σήμερα στις Σ.Σ.Εργασίας.
Τα προαναφερόμενα επιδόματα είναι ζεύξη-απόζευξη, φορτοεκφορτώσεις Ι.Χ.Α. στις
αυτοκινητοφόρες, φορτοεκφορτώσεις μικροκιβωτίων και τα υπόλοιπα που βρίσκονται στη
Σ.Σ.Εργασίας. Σε ό,τι αφορά το επίδομα ρυμουλκού και επικίνδυνης εργασίας, το πρώτο έχει
να κάνει με την κατηγορία Φ.Δ.Χ. αλλά και την κατηγορία του διπλώματος, άλλο Γ΄ κατηγορίας
φορτηγό και άλλο Ε΄, τριαξονικό το ένα, ρυμουλκούμενο το άλλο και φυσικά το επίδομα
αναφέρεται στο ρυμουλκό μετά ρυμουλκουμένου. Το επίδομα ADR που αναφέρεται στα
επικίνδυνα εμπορεύματα (εύφλεκτα, χημικά κλπ.) είναι ένα ξεχωριστό δίπλωμα, για το οποίο ο
οδηγός έδωσε εξετάσεις για να το πάρει και φυσικά πρέπει να πληρώνεται γι’ αυτό. Δεν μπορεί
η εργοδότρια εταιρεία να μεταφέρει κάποια στιγμή επικίνδυνα προϊόντα, να πληρώνεται για τη
μεταφορά του επικίνδυνου και ο οδηγός που τα μεταφέρει να μην πληρώνεται.
Κύριοι, τα επιδόματα που είναι στην παρούσα Σ.Σ.Εργασίας είναι ανά κατηγορία Φ.Δ.Χ.
και δεν τα παίρνουν όλοι οι οδηγοί, μόνο αυτοί που έχουν να κάνουν με την εκάστοτε εργασία
και επειδή αναφέρονται σε εργασία δεν πρέπει να καταργηθούν. Διαφορετικά η εργοδοσία θα
πρέπει να επαναφέρει τους βοηθούς-οδηγούς και τους βοηθούς-φορτοεκφορτωτές.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ANA ΚΑΤΗΓΟΡΙA Φ.Δ.Χ. – Ι.Χ.
Κατηγορία διπλώματος Ε΄
Ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου άνω των 25 τόνων
 Επίδομα ρυμουλκού και τονάζ
 Επίδομα κοντέϊνερ λόγω της επικινδυνότητας φορτίου (άγνωστη στοιβασία ως προς τον
οδηγό)
 Επίδομα ζεύξης-απόζευξης (είναι εργασία Βοηθού οδηγού, δεν υπάρχει βοηθός)
 Επίδομα ρυμουλκού λόγω κατηγορίας διπλώματος και συρμού (επίδομα ADR εφ’ όσον
μεταφέρει επικίνδυνα χημικά)
Αυτοκινητοφόρες, ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου
 Επίδομα φορτοεκφόρτωσης αυτοκινήτων λόγω έλλειψης βοηθού
 Επίδομα συρμού τονάζ λόγω ασταθούς φορτίου
Φορτηγά χωματουργικά, κατηγορία διπλώματος Γ΄
 Επίδομα μουσαμά (ανεβαίνει ο οδηγός στα αδρανή υλικά και τα σκεπάζει ελλείψει
βοηθού)
 Επίδομα ρυμουλκού κατηγορίας Ε΄ εφ’ όσον υπάρχει
 Ανθυγιεινό (λόγω εισόδου σε εργοτάξια-λατομεία)
Απορριμματοφόρα – «αλυσιδάκια»
Ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου κατηγορίας Ε΄
 Τα επιδόματα του ρυμουλκούμενου είναι ανθυγιεινό, χειριστού υδραυλικών συστημάτων
- ανυψώσεων, επίδομα μουσαμά, επικίνδυνο
 Αν είναι Γ΄ κατηγορίας δεν παίρνει τα επιδόματα ρυμουλκού μετά ρυμουλκούμενου.
Οδηγοί-πωλητές προϊόντων ποτών
 Επίδομα διαχειριστικών λαθών (κάνουν εργασία εισπράκτορα - εισπράξεις)
 Επίδομα φορτοεκφορτώσεως μικροκιβωτίων ελλείψει βοηθού
Οδηγοί σκυροδέματος κατηγορίας Γ΄
 Επίδομα χειριστού υδραυλικών συστημάτων, επικίνδυνο, ανθυγιεινό
 Εφ’ όσον είναι ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου παίρνει και τα επιδόματα της Ε΄ κατηγορίας
Οδηγοί χρηματαποστολών
 Επίδομα διαχειριστικών λαθών, επικίνδυνο




Επίδομα ενοικίου για τους οδηγούς που οι εταιρείες τούς στέλνουν να εργαστούν για
χρονικό διάστημα εκτός έδρας της εταιρείας
Επίδομα φαγητού μετά αποδείξεων, πάνω από 270 χιλιόμετρα από την έδρα του
Φ.Δ.Χ. – Ι.Χ., εντός οκταώρου μετά επιστροφής
Εφ’ όσον προκύψει διανυκτέρευση παίρνουν και τη διανυκτέρευση
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