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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Σ.Ε.) 

Για τους όρους της αµοιβής και της εργασίας των Ιχθυολόγων 

(Αποφοίτων των Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης) 

που ασχολούνται σε επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: ΠΚ 37/25-11-11) 

Στην Αθήνα σήµερα, την Τετάρτη 29 ∆εκεµβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφενός 

ο κ.Στέλιος Πιττάκας, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ως εκπρόσωπος του 

Συνδέσµου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (Σ.Ε.Θ.) 

και 

αφετέρου ο κ. Ηλίας Τυλιγάδας, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ως 

εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συλλόγου Τεχνολόγων Ιχθυολόγων 

(ΠΑ.Σ.Τ.Ι.), και οι δύο νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της παρούσας 

Σ.Σ.Ε., συµφώνησαν και αποφάσισαν τα εξής: 

1.  Οι συµβαλλόµενοι µε αίσθηµα ευθύνης για τις οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις 

του Κλάδου, και την οικονοµική κατάσταση της Χώρας, διατύπωσαν την 

αναγκαιότητα να επιδιώξουν την συνέχιση του έως σήµερα µεταξύ τους 

διαλόγου, κι αφετέρου την στήριξη της προσπάθειας σταθεροποίησης κι 

ανάκαµψης,  παράλληλα µε το  να επιδιώξουν από κοινού τις αναγκαίες θεσµικές 

αλλαγές, που θα επιβεβαιώνουν και θα αναβαθµίζουν το ρόλο τους σε κοινωνία 

και οικονοµία, µε την ουσιαστική συµµετοχή στα όργανα που σχεδιάζουν και 

υλοποιούν την  κυβερνητική πολιτική, στα θέµατα που τους αφορούν. 

Στο πλαίσιο και των ανωτέρω θα υπογραφεί Μνηµόνιο Συνεργασίας στο οποίο 

θα καθορίζονται οι τοµείς στους οποίους θα ξεκινήσει άµεσα η συνεργασία 

µεταξύ των 2 Φορέων, και θα σχεδιασθούν κοινές δράσεις επ'ωφελεία των 

Μελών τους. 

2.  ∆ιαρκής στόχος και των δύο πλευρών, όπως συζητήθηκε και συµφωνήθηκε και 

στις πέντε (5) προηγούµενες Σ.Σ.Ε., είναι η εξύψωση του βιοτικού επιπέδου των 

εργαζόµενων στο Κλάδο, η σταδιακή προσέγγιση των αποδοχών τους µε τον 

Μέσο Όρο των αµοιβών των εργαζοµένων των αντίστοιχων κλάδων στα 15 

Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα της Ευρωζώνης. 

3.  Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι πτυχιούχοι Ιχθυολόγοι, 

απόφοιτοι σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης που  απασχολούνται  µε  σχέση  

εξαρτηµένης εργασίας στις υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις, δηλαδή στις 

επιχειρήσεις που έχουν σαν αντικείµενο την ελεγχόµενη εκτροφή υδρόβιων 
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οργανισµών, καθώς και σε επιχειρήσεις που η δραστηριότητα τους εξαρτάται ή 

συνδέεται µε τις ανωτέρω ή έχουν συναφές αντικείµενο. 

Πτυχιούχοι Ιχθυολόγοι στην παρούσα Σ.Σ.Ε. χαρακτηρίζονται οι πτυχιούχοι των 

τµηµάτων Ιχθυοκοµίας - Αλιείας και συναφών τµηµάτων Τεχνολογίας Αλιείας -

Υδατοκαλλιεργειών των Τ.Ε.Ι. της χώρας µας, καθώς και πτυχιούχοι ισοτίµων και 

οµοταγών σχολών της Ανώτατης Εκπαίδευσης του εσωτερικού και του 

εξωτερικού, όπως αυτό προβλέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και τους 

Κανονισµούς και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4.  Ως προϋπηρεσία των Ιχθυολόγων της παρούσας Σ.Σ.Ε. θεωρείται το σύνολο της 

απασχόλησης µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στον αυτό ή άλλο εργοδότη 

(φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου).Η προϋπηρεσία αυτή 

αποδεικνύεται µε σχετικές βεβαιώσεις των αντίστοιχων Ασφαλιστικών 

Φορέων(ή/και των επιθεωρήσεων εργασίας για την τελευταία πενταετία). 

5.  Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών των πτυχιούχων 

Ιχθυολόγων, που εργάζονται στις επιχειρήσεις της χώρας, 

τροποποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται 

παρακάτω αναλυτικά, και απεικονίζονται συνολικά στο συνηµµένο 

Πίνακα στο τέλος της παρούσας Σύµβασης, που αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα της: 

Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών για τους νέο-προσληφθέντες 

εργαζόµενους και τους εργαζόµενους που δεν έχουν συµπληρώσει δύο (2) έτη 

παραµένουν στο επίπεδο που είχαν διαµορφωθεί την 31η ∆εκεµβρίου 2009, και 

ειδικότερα στο ποσό των 1.070,00 ευρώ, προκειµένου να διευκολυνθούν αυτό 

το χρονικό διάστηµα οι προσλήψεις, και η είσοδος νέων Ιχθυολόγων στο 

επάγγελµα. 

Τα κατώτατα όρια των βασικών µισθών για τους εργαζοµένους που έχουν 

συµπληρώσει δύο (2) και περισσότερα έτη, παραµένουν στο επίπεδο που 

είχαν διαµορφωθεί την 31η ∆εκεµβρίου 2009 (βλέπε πίνακα). 

Όλοι οι παραπάνω µηνιαίοι βασικοί  µισθοί , για το έτος 2010 παραµένουν στα 

ίδια επίπεδα. 

Όλοι οι παραπάνω µηνιαίοι  βασικοί µισθοί, για το έτος 2011 παραµένουν στα 

ίδια επίπεδα και διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας.  

Για το έτος 2012  οι ανωτέρω µηνιαίοι βασικοί µισθοί θα 

επαναδιαπραγµατευτούν το ∆εκέµβριο του 2011, αρχής γενοµένης την 1.12.2011 

και θα πρέπει να έχουν καθορισθεί το αργότερο µέχρι την 31.12.2011. 
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6.  Στους ανωτέρω πτυχιούχους χορηγείται επίδοµα γάµου σε ποσοστό 10% 

υπολογιζόµενο επί των βασικών µισθών σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν. 

1849/89. 

7.  Στους µισθωτούς που συντηρούν τέκνα χορηγείται επίδοµα τέκνων 5% για 

κάθε παιδί ως και τέσσερα παιδιά, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 

υπολογιζόµενο επί των βασικών µισθών. Το επίδοµα αυτό χορηγείται µέχρι το 

18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον τα τέκνα συντηρούνται από τον εργαζόµενο 

και είναι άγαµα. Το επίδοµα αυτό χορηγείται στον µισθωτό ανεξάρτητα µε το εάν 

ο άλλος σύζυγος παίρνει τέτοιο επίδοµα. 

Σε περίπτωση που τα τέκνα σπουδάζουν σε Κρατικές σχολές σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το επίδοµα αυτό καταβάλλεται εφόσον το τέκνο δεν 

εργάζεται και είναι άγαµο µέχρι το 25ο έτος της ηλικίας του, µε βεβαίωση της 

οικείας σχολής περί φοιτήσεως του. 

Το παραπάνω επίδοµα χορηγείται απεριόριστα στις περιπτώσεις παιδιών µε ειδικές 

ανάγκες, εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό της αρµόδιας Υγειονοµικής επιτροπής 

του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ποσοστό 

αναπηρίας άνω του 67% και δεν παίρνει ειδικό επίδοµα από αλλού. 

8.  Στους κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων (Masters ή ∆ιδακτορικών ή άλλων 

ισοτίµων) ιδρυµάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αναγνωρίζεται για το 

θέµα της αµοιβής τους, επίδοµα 12% για τα MSc συνολικά και 15% για τα 

PhD συνολικά, το οποίο θα υπολογίζεται επί των βασικών µισθών. 

9.  Χορηγείται επίδοµα ξένης γλώσσας 6% συνολικά, υπολογιζόµενο επί των 

βασικών µισθών, εφόσον η επιχείρηση που απασχολεί τους εργαζόµενους ζητεί 

ως προϋπόθεση πρόσληψης την επαρκή γνώση µιας ή περισσοτέρων γλωσσών ή 

αν η φύση της κύριας εργασίας τους επιβάλει την χρησιµοποίηση ξένων γλωσσών 

για την εκτέλεση τους. 

10.  Στον εκάστοτε οριζόµενο από την επιχείρηση Ιχθυολόγο ως Προϊστάµενο 

Ιχθυογεννητικού Σταθµού, Προϊστάµενο Πάχυνσης, και Προϊστάµενο 

Συσκευασίας των υποκαταστηµάτων της επιχείρησης, χορηγείται µηνιαίο επίδοµα 

υπευθυνότητας 15% πάνω στους βασικούς µηνιαίους µισθούς, το οποίο 

επίδοµα συµψηφίζεται µε τυχόν καταβαλλόµενες ανώτερες αποδοχές. 

11.  Στους πτυχιούχους της παρούσας Σ.Σ.Ε. που απασχολούνται κυρίως σε χώρους 

στους οποίους το υπόλοιπο επιστηµονικό ή τεχνικό προσωπικό λαµβάνει 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας (όχι 

επαγγέλµατος) και παρέχουν παρόµοια εργασία - και µέχρι να συσταθεί η ειδική 

Επιστηµονική Επιτροπή που θα καθορίσει χώρους που οι Ιχθυολόγοι θα 
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λαµβάνουν αυτοτελώς επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας - θα το λαµβάνουν και 

αυτοί σε αντίστοιχο µε τους άλλους εργαζόµενους ποσοστό και πάντως όχι 

κατώτερο του 7 % υπολογιζόµενο στους βασικούς µηνιαίους µισθούς. Σε αυτή 

την περίπτωση θα πρέπει το ανωτέρω επίδοµα να συνοδεύεται από την 

αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη. 

12.  Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν για τη σπουδαιότητα τήρησης των µέτρων 

υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και 

τα αποτελέσµατα του Προγράµµατος AquaSafe (Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας 

στις Υδατοκαλλιέργειες), και συµφωνούν για την ανάγκη συνεχούς ενηµέρωσης 

τόσο των εργαζοµένων όσο και των εργοδοτών για την νοµοθεσία, τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς. 

     Στο διάστηµα ισχύος της παρούσας ΣΣΕ θα πρέπει να αναδιανεµηθούν τα σχετικά 

φυλλάδια ( πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα) του  ανωτέρω προγράµµατος στο 

σύνολο του απασχολουµένου προσωπικού, αρχής γενοµένης από τα µέλη του 

ΠΑΣΤΙ. 

13.  Στους  Ιχθυολόγους που καλύπτονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. και δεν διαθέτουν 

Άδεια Αυτοδύτη απαγορεύεται κάθε είδους και µορφής υποβρύχια δραστηριότητα 

η οποία πραγµατοποιείται µε χρήση αυτόνοµης αναπνευστικής συσκευής (π.χ. µε 

φιάλες) είτε υποβοηθούµενη από την επιφάνεια (π.χ. µε σκάφανδρο), σύµφωνα 

και µε την κείµενη Νοµοθεσία. 

Για όσους διαθέτουν τέτοια άδεια και επιθυµούν να πραγµατοποιούν και 

υποβρύχιες δραστηριότητες στον χώρο εργασίας τους, απαιτείται η υπογραφή 

συµπληρωµατικής σύµβασης, η οποία θα αποτελεί παράρτηµα της κανονικής 

σύµβασης εργασίας.  Η συµπληρωµατική σύµβαση αυτή θα ορίζει ρητά τις 

επιπλέον εργασίες που θα πραγµατοποιούνται, καθώς και την επιπλέον αµοιβή 

για αυτές τις εργασίες από τα ποσά που προβλέπει η παρούσα Σ.Σ.Ε. Η αµοιβή 

αυτή δεν δύνανται να είναι κατώτερη της ανώτερης συµφωνηθείσας µε 

τους κατ΄επάγγελµα και δραστηριότητα, δυτών και των επιχειρήσεων 

αυτών. 

Οι ιχθυολόγοι που διαθέτουν τέτοια άδεια δύνανται να καταδύονται µε δική τους 

πρωτοβουλία στα πλαίσια της επιστήµης τους, σύµφωνα µε όσα ισχύουν διεθνώς 

για υποβρύχια επιστηµονική έρευνα, για επιστηµονικές παρατηρήσεις (όχι 

εργασίες). 

Η επίβλεψη και ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας των δυτών που εκτελούν τις 

υποβρύχιες ή άλλες εργασίες θεωρείται εργασία που χρήζει επιπλέον αµοιβής. 

Όµοια, για οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη ανάθεση καθηκόντων (π.χ. χειρισµός 
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εξοπλισµού εργασίας), θα πρέπει να ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία. 

14.  Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να παρακολουθούν µε ιδιαίτερη προσοχή, 

από κοινού, ζητήµατα οικολογικής διαχείρισης και περιβαλλοντικής συµβατότητας 

που προκύπτουν από τις παραγωγικές δραστηριότητες τους, στο πλαίσιο των 

αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης. 

15.  Ο εργοδοτικός φορέας υπογραµµίζει προς τα µέλη τους τις υποχρεώσεις που 

προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από το νοµοθετικό πλαίσιο καθόσον αφορά την 

προστασία του ατόµου σχετικά µε θέµατα προσωπικού χαρακτήρα που 

αποσκοπεί στην προστασία της προσωπικότητας των εργαζοµένων. 

16.  Φυσικά πρόσωπα που παρέχουν ανεξάρτητη εργασία πρέπει να απολαµβάνουν 

ίση ή αναλογική κατά περίπτωση µεταχείριση µε τους άλλους εργαζόµενους 

όποτε αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών τους. 

Η ισότητα της µεταχείρισης οφείλεται ιδίως στα ζητήµατα της υγιεινής και 

ασφάλειας, της προστασίας από κάθε µορφής διάκριση στην απασχόληση λόγω 

φύλλου, εθνικότητας ή φυλής, των πεποιθήσεων, της ελάχιστης ηλικίας 

απασχόλησης, προστασίας της µητρότητας, πρόσβαση στην εκπαίδευση ή 

µετεκπαίδευση, του σεβασµού της ελευθερίας της συλλογικής οργάνωσης και 

δράσης, και διευκόλυνσης της πρόσβασης τους στα εθνικά ασφαλιστικά και 

εκπαιδευτικά συστήµατα. 

17.  Στους υπαγόµενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε., στα θέµατα που αφορούν την 

κανονική άδεια, την άδεια γάµου, την άδεια µητρότητας, το επίδοµα αδείας, τα 

επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και τον τρόπο 

υπολογισµό τους,  εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας  

Εθνικής Σ.Σ.Ε. και της λοιπής εργατικής νοµοθεσίας. 

18.  Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. ο Εργοδοτικός Φορέας υποχρεούται να προτρέπει τα µέλη 

του για την παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους εργαζόµενους που 

θα υπάγονται στην παρούσα Σ.Ε.Ε., την παρακολούθηση συνεδρίων ή 

σεµιναρίων, που έχουν σχέση µε την επιστήµη τους και το αντικείµενο της 

εργασίας τους. 

Σε περίπτωση που η συµµετοχή των εργαζόµενων σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις 

έχει άµεση σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους ο Εργοδοτικός Φορέας 

πρέπει να προτρέπει επίσης τα µέλη του, έτσι ώστε να αναλαµβάνουν την 

κάλυψη των εξόδων των Ιχθυολόγων που θα µετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις. 

Επίσης, ο Εργοδοτικός Φορέας προτρέπει τα µέλη του να αναλαµβάνουν την 

κάλυψη των εξόδων αγοράς βιβλίων και επιµορφωτικού υλικού, έπειτα από 

σχετική πρόταση των Ιχθυολόγων και τα οποία θα παραµένουν σε βιβλιοθήκη για 
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κοινή χρήση όλου του επιστηµονικού προσωπικού, αξίας τουλάχιστον 150,00 

ευρώ ετησίως. 

19.  Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν κατά την πληρωµή της 

µισθοδοσίας τη συνδροµή των µελών του ΠΑ.Σ.Τ.Ι. και την αποδίδουν τακτικά σε 

αυτόν. 

Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής απαιτείται έγγραφη 

θετική δήλωση των εργαζοµένων προς την επιχείρηση, µε την οποία θα 

γνωστοποιείται το ποσό της συνδροµής, η συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. 

κάθε έτος) και ο λογαριασµός στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούµενα 

ποσά υπέρ του Συλλόγου (ΠΑ.Σ.Τ.Ι.). Η δήλωση πρέπει να επαναλαµβάνεται 

όταν µεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. 

20.  Για τους υπαγόµενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. καθορίζεται ότι για το διάστηµα των 

ετών 2010-2012(3 έτη)  ισχύει η εβδοµαδιαία εργασία των σαράντα (40) 

ωρών. 

21.  Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόµενες σε αυτή τη 

Σ.Σ.Ε. ή µε ευνοϊκότερες για τους εργαζόµενους ρυθµίσεις από αυτές που 

καθορίζονται µε την παρούσα Σ.Σ.Ε. και προβλέπονται από Νόµους, Υπουργικές 

Αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., ∆ικαστικές Αποφάσεις, ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, Συλλογικές 

Ρυθµίσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, συλλογικές ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, 

δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 

22.  Η ισχύς της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) αρχίζει από την 

1η Ιανουαρίου 2010 µέχρι την  31η ∆εκεµβρίου 2012. 

23. Με την υποχρέωση της ανάρτησης και κοινοποίησης της παρούσας σε όλα τα 

µέλη του ΣΕΘ καθώς και τους συνεργαζόµενους φορείς, φυσικά και νοµικά 

πρόσωπα µε αυτόν. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ ∆ρ. ΗΛΙΑΣ ΤΥΛΙΓΑ∆ΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

(Ο οποίος αποτελεί αναπόσπατο Τµήµα της παρούσας Σ.Σ.Ε) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ  

(για το διάστηµα από 1/1/2010 έως 31/12/2012) 

Έτη  

Υπηρεσίας 

Βασικός Μισθός 

Αµοιβές 2010 Αµοιβές 2011 Αµοιβές 2012 

  (Ως ελάχιστος, οι 

αµοιβές 2011-ο 

Μέσος όρος του 

Ευρωπαϊκού 

Πληθωρισµού 2010-

2011) 

 1.1.10-31.12.10 1.1.11-31.12.11 1.11.12-31.12.12 

0-2 1.070,00 1.070,00  

2-3 1.090,00 1.090,00  

3-6 1.112,07 1.112,07  

6-9 1.156,55 1.156,55  

9-12 1.202,81 1.202,81  

12-15 1.250,93 1.250,93  

15-18 1.300,96 1.300,96  

18-21 1.353,00 1.353,00  

21-24 1.407,12 1.407,12  

24-27 1.463,41 1.463,41  

27-30 1.521,94 1.521,94  

30-33 1.582,82 1.582,82  

33-35 1.646,13 1.646,13  

 


