
Περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων 

ΓΕΩΡΠΟΣ Β' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Έχοντες ΰπ’ όψει  

1) τάς διατάξεις τού Νόμου 2269 «περί κυρώσεως τής Διεθνούς Συμβάσεως τής Διεθνούς 

Συνδιάσκεψης Εργασίας τής Βάσιγκτων «περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις 

Βιομηχανικαΐς επιχειρήσεσι κλκ,».  

2) τας διατάξεις τού άρθρου 2 τοΰ Νόμου Γ&ΑΔ' «περί υγιεινής και ασφαλείας τών εργατιών 

και περί ωρών εργασίας» εν συνδυασμό προς τό άρθρον 5 τού Νόμου 2943 «περί 

τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως εργατικών τινων Νόμων»  

προτάσσει τού Ημέτερου επί τής Εργασίας Υπουργοΰ, μετά γνώμην τοϋ Συμβουλίου 

Εργασίας καί γνώμην τού Συμβουλίου Επικράτειας. άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν. 

Άρθρο 1. 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα υπό την έποψιν τής εφαρμογής του παρόντος διακρίνονται εις τρεις 

κατηγορίας (A. Β. Γ.) 

Εις την Α'. κατηγορία υπάγονται τα μη έξυπηρετοϋντα ώρισμενον εργοδότη φορτηγά 

αυτοκίνητα (αγοραία). 

Εις την Β' κατηγορία υπάγονται τα φορτηγά αυτοκίνητα των Εταιρειών 'Ηλεκτρισμού · 

Υδρεύσεως. Φωταερίου και Τηλεφώνων τα εξυπηρετούνται εκτάκτους ανάγκες τού δικτύου 

αυτών. 

Εις την Γ' κατηγορία υπάγονται τα φορτηγά αυτοκίνητα των λοιπών "Ανωνύμων Εταιρειών, 

βιομηχανικών εργοστασίων και επιχειρήσεων πάσης φύσεως, ωσαύτως δε και τα μή 

έξυπηρετοϋντα έκτακτους άνάγκας τού δικτύου φορτηγά αυτοκίνητα των εν παραγρ. Β' 

Εταιρειών ως και τα φορτηγά αυτοκίνητα των λατομείων, ορυχείων και, μεταλλείων. 

Τα υπό του παρόντος Κανονισμού, προβλεπόμενα δια τους μισθωτούς, χρονικά όρια 

εργασίας, βιβλία δρομολογίων κ.λπ. ισχύουν και δια τους ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες των 

φορτηγών αυτοκινήτων, εφ' όσον ούτοι απασχολούνται ως οδηγοί επ' αυτών 

Η δεύτερη παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 1 του πδ 882/1980 )ΦΕΚ 218 τεύχος Α΄ 
της 25.9.80) 

 

Άρθρο 2 

Ή απασχόλησής των εις τα φορτηγά αυτοκίνητα ασχολούμενων οδηγιών ως και των βοηθών 

αυτιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τας’ 48 ώρας καθ' εβδομάδα, ημερησίως δε:  

α) Έπί αυτοκινήτων τής Α' κατηγορίας τας 15 ώρας, εις άς υπολογίζονται αί έκ τού σταθμού 

διανυκτερεύσεις διαδρομές, στάσεις, αναμονές και κάσα εργασία σχετική με την 

εκμετάλλευση» τού αυτοκινήτου εξαιρέσει τού χρόνου αναμονής εις τους σταθμούς 

(πιάτσαν) 



§) Επί αυτοκινήτων Β' κατηγορίας τας 16 ώρας. Ή απασχόληση του οδηγού ή βοηθού δεν 

επιτρέπεται προ τής παρελεύσεως  16 ώρου, αν ούτοι συνεπλήρωσαν 10ωρον εργασίαν, 

οϋδε προ τής παρελεύσεως 24,ώρου, άν συνεπλήρωσαν 16ωρον εργασία. 

γ) Επί αυτοκινήτων Γ'. κατηγορίας τας 8 ώρας. 

Άρθρο 3 

Υπέρβασης τού κατά το άρθρο 2 προβλεπόμενου ανώτατου ορίου εργασίας και μόνον καθ’ 

ο μέτρον κρίνεται αναγκαία προς πρόληψίν  διαταραχής εις την κανονική διεξαγωγή τής 

εργασίας επιτρέπεται. 

α) Εις περίπτωση επικείμενου ή έπελθόντος ατυχήματος, προς πρόληψίν αυτού ή πρός 

οργάνωσίν μέτρων σωτηρίας. 

β) Εις περίπτωση επειγούσης εργασίας εκτελεσθησομένης εις μηγανάς, εργαλεία ή 

εγκαταστάσεις. , 

γ) Εις .περίπτωση» ανωτέρας βίας. 

Εις τας περιπτώσεις ταύτας ό διατάσσων την υπέρβασίν κύριος, ή ο διαχειριστής ή άλλως ο 

οδηγός, οφείλει να αναγγείλει παρά χρήμα την υπέρβασίν εις την πλησιεστεραν 

Επιθεώρησίν ’Εργασίας ή Αστυνομική Αρχήν, υποχρεουμένη να βεβαιουται δια επιτοπίου 

μεταβάσεως, άν αυτή είναι πρακτικώς εφικτή, περί τοΰ προκαλέσαντος τήν ΰπέρβασιν 

περιστατικού. 

’Επίσης δύναται νά επιτραπή ΰπέρβασις του ως άνω όριοΰ επί μίαν τό πολύ ώραν καθ’ 

ημέραν καί έπί 120 τό πολύ ώρας κατ’ έτος πρός αντιμετώπιση αποδεδειγμένης έπειγούσης 

εργασίας ή ένεκεν ετέρων δικαιολογημένων λόγων, κατά τήν κρίσιν τού Έπιθεωρητού ή 

Επόπτου ’Εργασίας καί μόνον κατόπιν εγγράφου άδειας τούτου, εκδιδομένης συμφώνως 

τοίς άρθροις 9 καί 10 του Διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως καί συμπληρώσεως τών κερί 

8ώρου εργασίας διατάξεων, 

Η διά τας προσθέτους ταύτας ώρας αντιμισθία καταβάλλεται προσηυξημένη κατά 50% εν 

σχέση μέ τήν κανονικήν τοιαύτην, 

’Άρθρον 4. 

1. Οι ιδιοκτήτες των φορτηγών αυτοκινήτων του άρθρου 1 του παρόντος ή οι εκπρόσωποι 

τους υποχρεούνται να εφοδιάζουν τους οδηγούς με βιβλίο δρομολογίων, ο τύπος του 

οποίου καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την τήρηση του καθορίζονται με απόφαση 

του υπουργού Εργασίας. 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε ως έχει με το άρθρο 1 του πδ 93/1986 
(ΦΕΚ 33 Α΄28/3/1986) 

 

Το βιβλίο δρομολογίων θεωρείται από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και ο αριθμός των 

σελίδων του πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον τριών μηνών 



2. Προ πάσης εκκινήσεως εξ οιασδήποτε αφετηρίας δι' εκτέλεσίν δρομολογίου ή οιασδήποτε 

μεταβάσεως εις τον τόπον του προορισμού ή επιστροφής εκ τούτου ο οδηγός του 

αυτοκινήτου, υποχρεούται να σημειοί ευκρινώς και με ακρίβειαν, εις το βιβλίον 

δρομολογίων και εις την οικείαν στήλην, την ώραν εκκινήσεως, την ώραν αφίξεως, το είδος 

του φορτίου, το τόπον προορισμού και λοιπά στοιχεία. 

3. Το ανωτέρω βιβλίον φυλάσσεται εις το διαμέρισμα του οδηγού, όστις υποχρεούται να το 

έχη πάντοτε πρόχειρον και να επιδεικνύει τούτο εις τα ενεργούντα τον έλεγχον αρμόδια 

όργανα. 

4. Οι κύριοι των αυτοκινήτων υποχρεούνται να φυλάττουν επιμελώς τα αντίτυπα των 

βιβλίων δρομολογίων επί διετίαν από της τελευταίας εγγραφής και να θέτουν ταύτα εις την 

διάθεσιν των ενεργούντων τον έλεγχον αρμοδίων οργάνων. 

5.Οι κύριοι ή οι Διευθυνταί των επιχειρήσεων ή οι προς τούτο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι 

ευθύνονται δια την προμήθειαν και παράδοσιν, επί αποδείξει του βιβλίου δρομολογίων εις 

τον οδηγόν ως και δια την διαφύλαξιν των αντιτύπων του βιβλίου δρομολογίων επί διετίαν. 

Ο οδηγός του αυτοκινήτου ευθύνεται δια την τήρησιν και συμπλήρωσιν του βιβλίου τούτου, 

συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος". 

Το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε ως έχει με το άρθρο 2 του πδ 882/1980 (ΦΕΚ 218 τεύχος Α΄ 
της 25.9.80) 

 

Άρθρον 5 

Έπί αυτοκινήτων τής Γ' κατηγορίας δέον εκτός τοΰ βιβλίου δρομολογίων ν’ αναρτάται πίναξ 

εγκεκριμμένος παρά τής οικείας Επιθεωρήσεως ’Εργασίας είς ον ν’ άναγράφωνται 

α) τό ονοματεπωνύμου τοΰ οδηγού ή βοηθού. 

β) αι ώραι ένάρξεως καί λήξεως τής εργασίας αΰτών καθώς καί αί ενδεχομένως ώρισμέναι 

ώραι δίακοπης. 

Δι’ όσα εκ των αυτοκινήτων τούτων ή ημερήσια εργασία είναι τακτικώς και σταθερώς 

καθορισμένη, πλην των εξαιρετικών περιπτώσεων τού άρθρου 3 τού παρόντος, οι δ’ εν 

αυτοίς εργαζόμενοι απασχολούνται σταθερώς επί 8ωοον, είτε γίνεται χρήσις δευτερας ή καί 

τρίτης όμάδος κατ’ εναλλαγήν, είναι -δυνατόν, κατά τήν 'κρίσιν καί τή έγκρίσει τής οίκείας 

Έπίθεωρήσεως Εργασίας, νά επιτραπή όπως μη τηρήται βιβλίον δρομολογίων. Έν τή 

περιπτώσει ταΰτη αί ώραι εργασίας, αί διακοπαί καί αί τυχόν εναλλαγαί θά ρυθμίζωνται 

κατά ,τόν ώς άνω έγκρινόμενον -καί άναρτώμενον πίνακα. 

Άρθρον 6 

Τά όργανα τής Έπιθεωρήσεως ’Εργασίας ώς καί τά ’Αστυνομικά Όργανα δύνανται νά ζητώσει 

καί. έλεγχωσι το «Βιβλίον Δρομολογίων» καθ’ οΐανδήποτε ώραν καί εις οίονδήποτε σημεΐον 

τής διαδρομής, σημειοΰντα πάσαν σχετικήν παρατήρησιν είς τήν οίκείαν στήλην. - 

’Άρθρον 7 



Ή ΰπό στοιχείου Κ2 διάταξις τοΰ άρθρου 2 τοΰ άπό 14) 8)1936 Δ)τος «περί επεκτάσεως των 

περί οχταώρου διατάτάξε'ων καί είς άλλας κατηγορίας βιομηχανιών καί βιοτεχνιών» ή 

άφορώσα τους οδηγούς φoρτήγών αυτοκινήτων, καταργειται. 

Άρθρον 8 

Πάσα παράβασις των διατάξεων τοΰ παρόντος διώκεται καί τιμωρείται συμφώνως προς τάς 

διατάξεις τοΰ άρθρου 3 τοΰ Νόμου Γ&,ΛΔ' ώς τοΰτο έτροποποιήθει διά των άρθρων 6 

παραγρ. 3 τοΰ Νόμου 2193 καί τοΰ άρθρου 1, Β' τοΰ Νόμου 2943. 

’Είς τον Ήμετερον επί τής Εργασίας Υφυπουργόν άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτελεσιν 

τοΰ παρόντος Διατ}τος. 

Έν Άθήναις τή 28 ’Ιανουάριου 1938, 

ΓΕΏΡΓΙΟΣ Β' 

Ο επί της εργασίας Υπουργός ΑΡ. ΛΗΜΗΤΡΑΤΟΣ 


