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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922  210 88 15 393 info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626  2310 517 128  2310 517 119 

 

Προς: 

1. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εργαζοµένων στην Ναυτιλία και τον Τουρισµό 

(ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.), Ακτή Μιαούλη 17-19, 185 35 Πειραιάς 

2. Ένωση Πλοιοκτητών Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων, Ακτή 

Ποσειδώνος 10, Πειραιάς 

3. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Εφοπλιστών Ρυµουλκών και 

Ναυαγοσωστικών Πλοίων ‘‘Ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ’’, Β’ Μεραρχίας 11, Πειραιάς 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

44/2004 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Πάσης Φύσεως Προσωπικού που 

απασχολείται στα Ρυµουλκά και Ναυαγοσωστικά Γραφεία όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 34/25-10-2004) 

1. Με την αριθµ. πρωτ. Ο.Μ.Ε.∆. 79/31-3-2004 αίτησή της, η εργατική 

συνδικαλιστική οργάνωση µε την επωνυµία «Πανελλήνιος Σύνδεσµος 

Εργαζοµένων στην Ναυτιλία και τον Τουρισµό (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.)» ζήτησε από τον 

Ο.Μ.Ε.∆. να κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 15 ν.1876/9Ο, προκειµένου να 

υπογραφεί σ.σ.ε. που να αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων στα γραφεία των επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών 

Πλοίων όλης της χώρας. 

Τα αιτήµατα της συνδικαλιστικής οργάνωσης περιλαµβάνονται στην από 12-3-2004, 

καταγγελία - πρόσκλησή της προς τις εργοδοτικές οργανώσεις: α)Ένωση Πλοιοκτητών 

Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων και β)Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών 

Εφοπλιστών Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων ‘‘Ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ’’. 

2.  Με βάση το ν.1876/90 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών-∆ιαιτητών 

αναδείχθηκα διαιτητής, προκειµένου να επιλύσω την ως άνω συλλογική διαφορά 
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εργασίας. Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε σύµφωνα µε το ν.1876/90 από την 

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση 

του µεσολαβητή, την οποία απέρριψαν οι ανωτέρω συνδικαλιστικές οργανώσεις 

εργοδοτών. 

3.  Προκειµένου να καταλήξω στην απόφασή µου, κάλεσα σε κοινή συνάντηση στις 

7-10-2004, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆., τους εκπροσώπους των µερών, για να 

αναπτύξουν τις απόψεις τους.  

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ: 

1.  Την από 12-3-2004 εξώδικη καταγγελία - πρόσκληση της ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. προς τις 

εργοδοτικές οργανώσεις, στην οποία περιλαµβάνονται τα αιτήµατα της αιτούσας 

οργάνωσης. 

2.  Την µε αριθµ. 055/23-9-2004 αίτηση της ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. προς τον Ο.ΜΕ.∆. για 

προσφυγή στη διαιτησία. 

3.  Τους όρους της από 21-10-2002 σσε µεταξύ της ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. και της Πανελλήνιας 

Ένωσης Πλοιοκτητών Εφοπλιστών Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων ‘‘Ο 

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ’’. 

4.  Τους όρους της από 6-11-2002 σσε µεταξύ της ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. και της Πανελλήνιας 

Ένωσης Πλοιοκτητών Εφοπλιστών Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων. 

5.  Το ύψος του πληθωρισµού, σε µέσα επίπεδα για το έτος 2003, που σύµφωνα µε 

τα επίσηµα δεδοµένα της ΕΓΣΣΕ, διαµορφώθηκε στο 3,5%, καθώς και την 

αντίστοιχη πρόβλεψη για το τρέχον έτος 2004. 

6.  Τις αυξήσεις των κατωτάτων µισθών και ηµεροµισθίων για το έτος 2004, καθώς 

και τις θεσµικές ρυθµίσεις που συνοµολογήθηκαν µε την από 24-5-2004 

υπογραφή της ΕΓΣΣΕ 2004-2005. 

7.  Τις ρυθµίσεις που έχει συνοµολογήσει η ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. το 2004 µε τις εργοδοτικές 

οργανώσεις: 1) ‘‘Οµοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδος’’, 2) ‘‘Πανελλήνιο 

Σύνδεσµο (Ένωση) Ναυτικών Πρακτόρων και Επαγγελµατιών Χρηστών Λιµένων’’, 

3) ‘‘∆ιεθνή Ναυτική Ένωση’’, 4) ‘‘Ένωση Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων’’,  

5) ‘‘Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας’’ και 6) ‘‘Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών 

Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων’’.  

8.  Τις τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις και ιδίως τις προβλέψεις του Εθνικού 

Αναθεωρηµένου Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών για την αύξηση του Ακαθαρίστου Εγχώριου 

Προϊόντος (+4,2%), της παραγωγικότητας της εργασίας (+2,5%) και του ∆.Τ.Κ. 
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(3,4%) κατά το έτος 2004. 

9.  Τις θέσεις που ανέπτυξαν οι εκπρόσωποι των µερών κατά την κοινή συνάντηση 

στις 7-10-2004, καθώς και όλα τα έγγραφα στοιχεία που περιέχονται στο σχετικό 

φάκελο. 

10.  Τις προηγούµενες ρυθµίσεις (σσε 2002-2003/4-10-2002 και σσε 2002-2003/ 

6-11-2002), που αφορούν την εν λόγω συλλογική διαφορά εργασίας. 

11.  Την υπ’ αριθµ. 223/2001 απόφαση Α.Π., ως προς τον χρόνο έναρξη ισχύος  

της ∆.Α. 

ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό, που 

απασχολείται, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στα γραφεία των επιχειρήσεων 

Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων όλης της χώρας. 

Άρθρο 2  

Βασικοί Μισθοί 

Από την έναρξη ισχύος αυτής της απόφασης τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων 

µισθών του προσωπικού του Άρθρου 1, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2003, 

αυξάνονται από 1-1-2004 κατά ποσοστό 4% και διαµορφώνονται, ανεξάρτητα 

φύλου, ως εξής:  

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

1 704,22 

2 704,22 

3 720,39 

4 720,39 

5 774,75 

6 774,75 

7 831,41 

8 831,41 

9 851,06 

10 851,06 

11 890,39 

12 890,39 

13 907,72 
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14 907,72 

15 947,04 

16 947,04 

17 958,60 

18 958,60 

19 964,39 

20 964,39 

21 995,60 

22 1017,57 

23 1041,86 

24 1055,75 

25 1080,02 

26 1105,46 

27 1125,11 

28 1145,92 

29 1160,96 

30 1178,30 

31 1201,44 

32 1222,25 

33 1233,81 

34 1253,47 

35 1273,14 

2.  Στους βασικούς µισθούς της κλίµακας προστίθενται όλα τα καταβαλλόµενα 

επιδόµατα. 

3.  Οι πιο πάνω βασικοί µισθοί όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 30-6-2004 

αυξάνονται περαιτέρω από 1-7-2004 κατά ποσοστό 2,8%. 

4.  Με τα πιο πάνω ποσοστά αυξήσεων αυξάνονται και τα σε ευρώ χορηγούµενα 

επιδόµατα που προβλέπονται από τις προηγούµενες όµοιες ρυθµίσεις και από τις 

ίδιες ηµεροχρονολογίες.  

Άρθρο 3  

Επίδοµα Οθόνης 

1.  Στους αναλυτές-προγραµµατιστές κοµπιούτερ και λογιστές, βοηθούς λογιστές 

χορηγείται από 1-7-2004 επίδοµα οθόνης (Η/Υ) σε ποσοστό 5% επί του βασικού 

µηνιαίου µισθού του 12ου µισθολογικού κλιµακίου. 

2.  Όσοι εργαζόµενοι των πιο πάνω ειδικοτήτων λαµβάνουν ήδη επίδοµα Η/Υ µεγαλύτερο 

του ως άνω οριζόµενου εξακολουθούν να λαµβάνουν το επίδοµα αυτό. 
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3.  Όσοι εργαζόµενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, λαµβάνουν ήδη επίδοµα οθόνης, 

αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει. 

Άρθρο 4  

Ρυθµίσεις ΕΓΣΣΕ 2004-2005 

Στους εργαζοµένους που καλύπτει η παρούσα ισχύουν και όλες οι θεσµικές ρυθµίσεις 

που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2004-2005 και των προηγούµενων αυτής, στο 

βαθµό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες. 

Άρθρο 5  

Γενικές ∆ιατάξεις 

1.  Ως προς τις λοιπές διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις των από  

4-10-2002 και 6-11-2002 σ.σ.ε., αλλά και των προηγούµενων συλλογικών 

ρυθµίσεων, κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 

2.  Αποδοχές ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι 

όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές 

αποφάσεις, σ.σ.ε. ή δ.α., κανονισµούς εργασίας, έθιµα κ.λπ., δε θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 6  

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2004, εκτός εάν 

παραπάνω ορίζεται διαφορετικά. 

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης: 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2004  

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 


