
K40R14

του προσωπικού
Πρακτορειακών

επιχειρήσεων
(Πλόων εξωτερικού)



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

1195

Π
O

Ν
ΤO

Π
Λ

O
ΪΑ

Σ

KΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ

(ΠΛO ΩΩΝ Ε ΞΩΩ ΤΕ ΡΙ ΚOY)

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 

1. Η υπ' α ριθµ. 31/1980 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ά
2. Η υπ' α ριθµ. 12/1981 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ά
3. Η υπ' α ριθµ. 6/1982 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ά 
4. Η υπ' α ριθµ. 52/1983  α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ά
5. Η υπ' α ριθµ. 60/1984 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆  Πει ραι ά
6. Η υπ’ α ριθµ 122/1985 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
7. Η α πό 12.4.1989 ΣΣE
8. Η α πό 12.4.1990  ΣΣE 
9. Η α πό 12.4.1991 ΣΣE

10. Η α πό 30.6.1992 ΣΣE 
11. Η α πό 5.7.1993 ΣΣE
12. Η α πό 25.4.1994 ΣΣΕ
13. Η α πό 3.8.1995 ΣΣΕ. (Ι σχύ ει και για το έ τος 1996)
14. Η Δ∆Α 36/1997
15. Η Δ∆Α 45/1998. (Ι σχύ ει και για το 1999)
16. Η α πό 14.7.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 117/23.8.2000) (Ισχύει και για το 2001)
17. Η από 24.5.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 34/13.6.2002) (Ισχύει και για το 2003)
18. Η από 20.7.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. 72/27.7.2004) (Ισχύει και για το 2005)
19. Η από 20.6.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. 52/23.6.2006)(Ισχύει και για το 2007)
20. Η από 18.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 49/1.7.2008) (Ισχύει και για το 2009)
21. Η από 2.2.2011 ΣΣΕ (Π.Κ. 12/16.2.2011)
22. Η από 7.8.2012 ΣΣΕ (Π.Κ. 15/9.8.2012) (Ισχύει από 1.7.2012 έως 30.6.2014)
23. Η από 29.9.2014 ΣΣΕ (Π.Κ. 13/28.11.2014)

Β. ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ 
Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:

Δ∆ι ε θνής Nαυ τι κή Έ νω ση
Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:

Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εργαζοµένων στην Ναυτιλία και Τουρισµό

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜO ΓΗΣ

Στις δι α τά ξεις αυ τής της ρύθ µι σης υ πά γε ται το πά σης φύ σε ως προ σω πι κό των 
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Πρα κτο ρει α κών Ε πι χει ρή σε ων της χώ ρας µας που εί ναι µέ λη της Δ∆ΝΕ ή τοι: των 
ερ γα ζο µέ νων µε σύµ βα ση ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας στις πρα κτο ρει α κές ε πι χει ρή σεις
α ντι κεί µε νο των ο ποί ων κα τά κύ ριο λό γο εί ναι η πρα κτό ρευ ση πλοί ων, υ πό 
οι αν δή πο τε ση µαί α, ε κτε λού ντων πλό ες ε ξω τε ρι κού κυ ρί ως τα κτι κών γραµ µών, µε
σκοπό την εξυπηρέτηση και διακίνηση των πλοίων και των φορτίων τους 
(ΣΣΕ 29.9.2014).
Oι µισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργάζονται (κατά κύριο λόγο) στα
ακόλουθα Τµήµατα:
•Δ∆ιεύθυνση •Τµήµα εξυπηρέτησης πελατών •Λογιστήριο •Βοηθητικές -
συµπληρωµατικές υπηρεσίες •Operation - Containers control •Παράρτηµα
λιµανιού •Τµήµα έκδοσης φορτωτικών και εγγράφων •Τµήµα marketing -
(Κρατήσεις).
Με τις παρακάτω ειδικότητες - καθήκοντα:
1. Δ∆ιευθυντές. 2. Γραµµατείς. 3.Ταµίες. 4.Τηλεφωνητές. 5.Yπάλληλοι διατακτικών -
φορτωτικών. 6.Λογιστές και βοηθοί λογιστές. 7.Yπάλληλοι εξοδολογίων και
εγγραφών. 8.Yπάλληλοι µηχανογράφησης. 9. Yπάλληλοι εξωτερικών εργασιών.
10.Yπάλληλοι διακίνησης φορτηγών αυτοκινήτων και φορτίων πλοίων. 11.Yπάλληλοι
φορτοεκφόρτωσης - διαδικασίας Τελωνείου και οργανισµών λιµένων. 12.Yπάλληλοι
εισαγωγής - εξαγωγής. 13.Oδηγοί. 14.Yπάλληλοι καθαριότητας - φύλαξης -
κυλικείων (ΣΣΕ 29.9.2014).

Δ∆. ΚΑΘOΡΙΣΜOΣ ΒΑΣΙΚΩΩΝ ΜΙΣΘΩΩΝ
α. Οι βασικοί µισθοί του 1ου, 2ου, 3ου και 4ου κλιµακίου του υπαλληλικού και

βοηθητικού προσωπικού που αναφέρονται στη ΣΣΕ έτους 2012 
(Π.Κ. 15/9.8.2012), για τους νεοπροσλαµβανόµενους, τροποποιούνται και
διαµορφώνονται ως εξής (ΣΣΕ 29.9.2014): 

β. Οι βασικοί µισθοί των υπολοίπων κλιµακίων παραµένουν στα επίπεδα της
ρύθµισης της ΣΣΕ του 2012 (Π.Κ. 15/9.8.2012), ως εξής:

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΩΠΙΚΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

1 974,40 1 930,00

2 1.074,00 2 1.030,00

3 1.180,00 3 1.130,00

4 1.280,00 4 1.230,00
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ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΩΠΙΚΟ
(θεωρούνται οι εργαζόµενοι

στην καθαριότητα, στη φύλαξη
κτιρίων και στα κυλικεία)

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΠΟ 1.7.2012

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΠΟ 1.7.2012

1 1074,40 1070,21
2 1235,60 1227,80
3 1281,89 1271,50
4 1281,89 1271,50
5 1354,56 1296,81
6 1354,56 1296,81
7 1450,30 1306,06
8 1450,30 1306,06
9 1486,17 1326,69

10 1486,17 1326,69
11 1563,12 1341,62
12 1563,12 1341,62
13 1628,54 1352,42
14 1628,54 1352,42
15 1672,84 1374,04
16 1672,84 1374,04
17 1737,06 1390,52
18 1737,06 1390,52
19 1768,46 1419,39
20 1768,46 1419,39
21 1807,59 1468,27
22 1843,73 1516,22
23 1875,60 1548,63
24 1916,71 1610,42
25 1947,59 1644,75
26 1970,20 1695,12
27 2000,45 1737,40
28 2033,11 1780,18
29 2061,52 1815,33
30 2091,91 1849,84
31 2116,43 1881,88
32 2145,75 1916,71
33 2175,63 1949,91
34 2203,39 1981,46
35 2232,26 2013,97
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γ. Κατά τη διάρκεια της παρούσης ρύθµισης δε χορηγείται καµµία άυξηση. ΩΩς
αύξηση θεωρείται και η αλλαγή  κλιµακίου. Δ∆ηλαδή κατά τη διάρκεια της
παρούσης δεν αλλάζουν τα κλιµάκια, έστω και αν ο εργαζόµενος συµπλήρωσε
τις σχετικές προϋποθέσεις (ΣΣΕ 29.9.2014)

δ. Συµπερασµατικά πέραν της µειώσεως του βασικού µισθού των 1ου, 2ου, 3ου και
4ου κλιµακίου, οι λοιποί  βασικοί µισθοί του άρθρου 2, τα επιδόµατα του άρθρου
3 και οι διάφορες παροχές και διατάξεις του άρθρου 4, που αφορούν την
παρούσα ρύθµιση και κατά τη διάρκεια ισχύος της παραµένουν στα επίπεδα της
ρύθµισης της ΣΣΕ του 2012 (Π.Κ. 15/9.8.2012) και καθίστανται ανενεργά, ως
προς τις απαιτήσεις και αποτελέσµατα που παράγουν µέχρι τη λήξη της
παρούσης (ΣΣΕ 29.9.2014).

ε. Μετά τη λήξη της ρύθµισης επανέρχεται το σύστηµα αµοιβής µε βάση τα
κλιµάκια, όµως ο χρόνος διάρκειας της παρούσης, θεωρείται ανενεργός, υπό την
έννοια ότι δε θα υπάρξει αναδροµική χορήγηση κλιµακίων, επιδοµάτων και
παροχών όπως αναφέρονται στη (ΣΣΕ 29.9.2014).

στ.O κα θο ρι σµός του βα σι κού µι σθού των µι σθω τών σε σχέ ση µε τα έ τη υ πη ρε σί ας
τους γί νε ται βά σει της υ πη ρε σί ας και προ ϋ πη ρε σί ας στην ε πι χεί ρη ση που ερ γά -
ζο νται, προ σαυ ξα νό µε νος και κα τά την πραγ µα τι κή προ ϋ πη ρε σία σε ο µό τι µα 
κα θή κο ντα σε άλ λη ι δι ω τι κή ε πι χεί ρη ση ή δη µό σια υ πη ρε σία ή ΝΠΔ∆Δ∆. Επίσης για
τον καθορισµό του βασικού µισθού των µισθωτών σε σχέση µε τα έτη υπηρεσίας
τους υπολογίζεται και η θαλάσσια προϋπηρεσία των µισθωτών σε πλοία άνω των
500 ΚΟΧ (ΣΣΕ 29.9.2014). Προ ϋ πη ρε σία συ ντα ξιού χου που έ χει προ σµε τρη θεί
για την α πο νο µή συ ντά ξε ως δεν υ πο λο γί ζε ται. Η προ ϋ πη ρε σία των νε ο προ σλαµ -
βα νο µέ νων µι σθω τών α πο δει κνύ ε ται µε Yπεύ θυ νη Δ∆ή λω ση του Ν. 1599/86 που κα -
τα τί θε ται στον ερ γο δό τη κα τά την πρό σλη ψή του µε την υ πο χρέ ω ση µέ σα σε έ να
µή να α πό της προ σλή ψε ως να κα τα θέ σουν τα α πα ραί τη τα πι στο ποι η τι κά. Αν µε τα
πι στο ποι η τι κά αυ τά α πο δει κνύ ε ται προ ϋ πη ρε σία µε γα λύ τε ρη α πό αυ τή που δη λώ -
θη κε αρ χι κά ή υ πο βλη θούν πι στο ποι η τι κά χω ρίς προη γού µε νη Yπεύ θυ νη Δ∆ή λω ση,
το δι καί ω µα για την α πό λη ψη υ ψη λό τε ρων α πο δο χών βά σει της πρου πη ρε σί ας
αυ τής γεν νά ται α πό τη στιγ µή της κα τά θε σης των πι στο ποι η τι κών αυ τών. Τα 
πι στο ποι η τι κά πρου πη ρε σί ας λυ ο µέ νης της Σύµ βα σης, ε πι στρέ φο νται α πό τον 
ερ γο δό τη στο µι σθω τό. O χρό νος της δι α νυ θεί σας στρα τι ω τι κής θη τεί ας, ως
στρα τευ σί µου ή ε θε λο ντού θε ω ρεί ται ως χρό νος πραγ µα τι κής πρου πη ρε σί ας και
συ νυ πο λο γί ζε ται στην πρου πη ρε σία του µι σθω τού για τη µι σθο λο γι κή του κα τά -
τα ξη σύµ φω να µε το άρ θρο 2 της πα ρού σας. O χρό νος της στρα τι ω τι κής υ πη ρε -
σί ας α πο δει κνύ ε ται µε πι στο ποι η τι κό τύ που Α’ του οι κεί ου στρα το λο γι κού γρα φεί -
ου του µι σθω τού (ΣΣΕ 29.9.2014).

ζ. Για τους µι σθω τούς που έ χουν συ µπλη ρώ σει 35 χρό νια υ πη ρε σί ας, αλ λά πα ρα µέ -
νουν λό γω µη συ µπλη ρώ σε ως του προ βλε πό µε νου α πό τον Νό µο ο ρί ου η λι κί ας
για συ ντα ξι ο δό τη ση, τα πα ρα πά νω τε λευ ταί α κλι µά κια προ σαυ ξά νο νται :
! Από 1.10.2014 κατά 7,26 ευρώ για κάθε χρόνο υπηρεσίας µέχρι της

συνταξιοδοτήσεώς τους (ΣΣΕ 29.9.2014).
η. Σε πε ρί πτω ση µε τά τα ξης του βοη θη τι κού προ σω πι κού στο υπαλληλικό, ο χρό νος

υ πη ρε σί ας ως υ παλ λή λου υ πο λο γί ζε ται α πό της η µέ ρας α νά λη ψης της υ παλ λη λι -
κής υ πη ρε σί ας (ΣΣΕ 29.9.2014).
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Ε. Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

Ε πί των βα σι κών µι σθών του κε φα λαί ου Δ∆ της πα ρού σας θα χο ρη γού νται µη νιαί ως
τα πα ρα κά τω ε πι δό µα τα (ΣΣΕ 29.9.2014).
1. Ε πί δο µα γά µου

Στους έγ γα µους της πα ρού σης, α νε ξαρ τή τως φύ λου και α νε ξάρ τη τα αν ερ γά ζο -
νται στον ί διο ερ γο δό τη, χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου 10%.

2. Ε πί δο µα τέ κνων
Στους άν δρες και γυ ναί κες µι σθω τούς χο ρη γεί ται ε πί δο µα τέκνων σε πο σο στό
6% για κά θε τέκνο.
Το εν λό γω ε πί δο µα χο ρη γεί ται και στους χή ρους/ες, δι α ζευγ µέ νους/νες, κα θώς
και στις ά γα µες µη τέ ρες εφ’  ό σον ό µως ό λοι αυ τοί έ χουν την ε πι µέ λει α των
τέκνων.
Το ε πί δο µα αυ τό δί νε ται µέ χρι την συ µπλή ρω ση του 18ου έ τους της η λι κί ας των
τέ κνων εφ’  ό σον βέ βαι α αυ τά δεν ερ γά ζο νται και εί ναι ά γα µα. Το µε βά ση τις
ρυθ µί σεις προη γού µε νων ΣΣΕ ή Δ∆ι αι τη τι κών Α πο φά σε ων του κλά δου ή δη χο ρη -
γού µε νο ε πί δο µα για θή λεα ά γα µα τέ κνα α νε ξαρ τή τως η λι κί ας, ε ξα κο λου θεί να
κα τα βάλ λε ται.
Για τα παιδιά που σπου δά ζουν σε α νώ τα τες και α νώ τε ρες σχο λές του ε σω τε ρι -
κού ή ε ξω τε ρι κού, η ε πι δό τη ση πα ρα τεί νε ται τό σα χρό νια, ό σα εί ναι και τα κα τά
τον νό µο α παι τού µε να κα τά σχο λή για την ο λο κλή ρω ση των σπου δών, πράγ µα
που α πο δει κνύ ε ται µε βε βαί ω ση κά θε σχο λής.
Για τα α νά πη ρα σω µα τι κά ή πνευ µα τι κά παιδιά, των ο ποί ων η α να πη ρία κρί θη κε
µε τε λε σί δι κη α πό φα ση αρ µό δι ας υ γει ο νο µι κής ε πι τρο πής, η ε πι δό τη ση πα ρα τεί -
νε ται για ό σο χρό νο δι αρ κεί η α να πη ρία.

3. Ε πί δο µα πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας
Στους µι σθω τούς της πα ρού σης χο ρη γεί ται ε πί δο µα τρι ε τιών σε πο σο στό 5% για
κά θε τρι ε τία πραγ µα τι κής υ πη ρε σί ας ή και προ ϋ πη ρε σί ας (εκτός τυχόν
θαλάσσιας προϋπηρεσίας) των ερ γα ζο µέ νων στις ε πι χει ρή σεις που πε ρι λαµ βά -
νει η πα ρού σα και µέ χρι συ µπλη ρώ σε ως έξι (6) τρι ε τιών.

4. Ε πι στη µο νι κό ε πί δο µα 
α. Στους πτυ χιού χους ο ποι ασ δή πο τε Α νω τά της Σχο λής ή άλ λης ι σό τι µης του

ε σω τε ρι κού ή ε ξω τε ρι κού, α νε γνω ρι σµέ νης α πό το κρά τος, δί νε ται ε πι στη µο -
νι κό ε πί δο µα σε πο σο στό 18%.

β. Στους πτυχιούχους οικονοµικής κατεύθυνσης ναυτιλιακής δραστηριότητας
και διοίκησης επιχειρήσεων, οποιασδήποτε Ανωτέρας σχολής (ΤΕΙ) ή άλλης
ισότιµης του εσωτερικού ή εξωτερικού, αναγνωρισµένης από το κράτος,
δίδεται επίδοµα σε ποσοστό 10%.

γ. Κα τα βάλ λε ται ε πί δο µα ναυ τι λι α κής ε πι µόρ φω σης σε πο σο στό 10% για τους
α πο φοί τους των εις την Ελ λά δα ή την αλ λο δα πή (α να γνω ρι σµέ νων ό µως α πό
το Ελ λη νι κό κρά τος) ναυ τι λι α κών σχο λών. Το ε πί δο µα αυ τό κα τα βάλ λε ται σε
ό σους ερ γα ζό µε νους έ χουν προ σλη φθεί µε σύµ βα ση ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας
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α ό ρι στης διάρ κει ας µέ χρι την 31.12.94. Ό σοι προ σλή φθη καν α πό 1.1.95 και
µε τα γε νέ στε ρα, για να λά βουν το ε πί δο µα αυ τό θα πρέ πει να εί ναι α πό φοι τοι
ναυ τι λι α κών τµη µά των Ι ΕΚ.
Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος δικαιούται επιστηµονικό επίδοµα από άλλη
αιτία, τότε το ανωτέρω επίδοµα δεν καταβάλλεται.

δ. Στους κατόχους πτυχίων master και διδακτορικού χορηγείται (πλέον του
επιστηµονικού επιδόµατος), επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών σε ποσοστό
10%.

ε. Στους πτυχιούχους των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού δίνεται επίδοµα σε
ποσοστό 10%.

5. Ει δι κό ε πί δο µα
α. Κα τα βάλ λε ται ε πί δο µα ά φι ξης και α να χώ ρη σης πλοί ου, σε ό σους  

υ παλ λή λους α πα σχο λού νται σε συ γκε κρι µέ νη ά φι ξη και α να χώ ρη ση πλοί ου
και για την ε λευ θε ρο κοι νω νία αυ τού :
! Από 1.10.2014 κατά 11,63 ευρώ κατά πράξη άφιξης και 11,63 ευρώ κατά

πράξη αναχώρησης πλοίου.
β. Κα θι ε ρώ νε ται ε πί δο µα ει δι κών συν θη κών σε πο σο στό 10% που θα κα τα βάλ -

λε ται σε ε κεί νους τους υ παλ λή λους που α πο κλει στι κό α ντι κεί µε νο α πα σχό λη -
σής τους εί ναι η ε λεύ θε ροκοινωνία των πλοί ων.

γ. Χο ρη γεί ται ε πί δο µα θέ σε ως 10% για τους µο νί µως ερ γα ζό µε νους στους
Λι µε νι κούς χώ ρους που το α ντι κεί µε νο της ερ γα σί ας τους εί ναι η ε πί βλε ψη και
δι εκ πε ραί ω ση της δι α κί νη σης των ε µπο ρευ µά των και κο ντέ ι νερς και γιά ό σο
χρό νο ερ γά ζο νται σε αυ τή τη θέ ση.

6. Δ∆ι α χει ρι στι κό ε πί δο µα
Στους τα µί ες και τους α πα σχο λού µε νους γε νι κά µε την δι α χεί ρι ση χρη µά των
α πό τους πιό πά νω µι σθω τούς δί νε ται δι α χει ρι στι κό ε πί δο µα σε πο σο στό 6,5%
που υ πο λο γί ζε ται στους βα σι κούς µη νιαί ους µι σθούς τους.

7. Ε πί δο µα ι σο λο γι σµού
Χο ρη γεί ται ε πί δο µα ι σο λο γι σµού µι σός µι σθός (1/2) για τον λο γι στή και τον πρώ -
το βοη θό του κα τά το κλεί σι µο του ε τή σι ου ι σο λο γι σµού των ε πι χει ρή σε ων που
υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή.

8. Επίδοµα εκτός έδρας
Για τους πρόσκαιρα απασχολούµενους εκτός έδρας υπαλλήλους, καθορίζεται
ηµερήσια αποζηµίωση σε ποσοστό:  
α) Για τους εκτός έδρας απασχολούµενους εντός της Ελληνικής Επικράτειας 50%

επί του µισθού.
β) Για τους εκτός Ελλάδος απασχολούµενους 100% επί του µισθού.
Στα πρόσθετα αυτά ποσοστά δε συµψηφίζονται τα έξοδα ταξιδιού διαµονής και
ενδιαίτησης τα οποία βαρύνουν τον εργοδότη.
Επίσης δε συµψηφίζονται το αντιµίσθιο και εργασία κατά τις Κυριακές και Εορτές
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όπως ο νόµος προβλέπει ή τυχόν υπερωρίες που έχουν γίνει εκτός έδρας.
9. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 

Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές
αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε
καθόλη τη χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών
Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του
επιδόµατος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου µέχρι την 31η
Δ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου.
Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών
εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους
τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών
υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

10.Επίδοµα αδείας
Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή
σε χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές
αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι
αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες µε αυτές.
Το επίδοµα αδείας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων
τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ηµερών γι’ αυτούς που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό
κα 13 ηµερών γι’ αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα
εργασίας ή µε ποσοστά ή και µε άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδοµα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας
αναψυχής  ή τµήµατος αυτής µαζί µε τις αποδοχές αδείας. 
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών
εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους
τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόµατος άδειας
υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 για τη χορήγηση του επιδόµατος άδειας σε
περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει,
διαγραφοµένων των λέξεων “πριν ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ
εργοδότη δωδεκάµηνον συνεχή απασχόλησιν”, λόγω της µεταγενέστερης
τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.
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ΣΤ.   Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡO ΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Δ∆ώ ρο και ά δει α γά µου (ΣΣΕ 29.9.2014)
Στους µισθωτούς της παρούσας ρύθµισης σε περίπτωση γάµου τους χορηγείται: 
α. Δ∆ώ ρο ποσού 419,11  ευρώ από 1.10.2014.
β. Ά δει α µε τις α πο δο χές 5 ερ γα σί µων η µε ρών.
γ. Η άδεια αυτή δε συµ ψη φί ζε ται προς την προ βλε πό µε νη από τις διατάξεις του

ΑΝ 539/45, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Ε ξα σφά λι ση κα τω τέ ρων ο ρί ων α µοι βών και ερ γα σί ας

α. Στους α µει βό µε νους µε πο σο στά µό νο ή τους α µει βό µε νους µε µι σθό και 
πο σο στά, ο ερ γο δό της υ πο χρε ού ται κα τά µή να να ε ξα σφα λί σει κα τά ε λά χι στο
ό ριο τους α πό τη ρύθ µι ση αυ τή προ βλε πό µε νους βα σι κούς µη νιαί ους 
µι σθούς προ σαυ ξη µέ νους µε τα σχε τι κά ε πι δό µα τα.

β. Στους α πα σχο λού µε νους η µε ρη σί ως για χρο νι κό διά στη µα µι κρό τε ρο του 
νο µί µου ω ρα ρί ου ερ γα σί ας ι σχύ ουν κατ' α να λο γία του χρό νου α πα σχο λή σε -
ως ό λες οι σχε τι κές δι α τά ξεις που α φο ρούν τις α πο λα βές τους 
(ΣΣΕ 7.8.2012).

3. Ρυθ µί σεις το κε τού - γο νι κής πα ρο χής - γο νι κής ά δει ας
α. Oι µη τέ ρες ερ γα ζό µε νες δι και ού νται, για τον θη λα σµό και τις αυ ξη µέ νες φρο -

ντί δες, που α παι τού νται για την α να τρο φή του παι διού, ε πί χρο νι κό διά στη µα
δύοµισι (2,5) ε τών (τριάντα µηνών) α πό τη λήξη της άδειας του τοκετού, εί τε
να δι α κό πτουν την ερ γα σία τους 2 ώρες αργότερα κατά τον πρώτο χρόνο ή
κατόπιν συµφωνίας µε τον εργοδότη να απέρχονται 2 ώρες νωρίτερα.
Για τον υπόλοιπο ενάµισυ χρόνο (1,5) δικαιούνται να προσέρχονται µιάµιση
(1,5) ώρα αργότερα στην εργασία τους ή κατόπιν συµφωνίας µε τον εργοδότη
να απέρχονται από την εργασία τους µιάµιση (1,5) ώρα νωρίτερα 
Το µειωµένο αυτό ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να
το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές εντός της
χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη
φροντίδα του παιδιού.
Την ά δει α α που σί ας για λό γους φρο ντί δας του παι διού µπο ρεί ε ναλ λα κτι κά να
ζη τή σει ο άν δρας εφ’ ό σον δεν κά νει χρή ση αυ τής η ερ γα ζό µε νη µη τέ ρα.  Στις
πε ρι πτώ σεις αυ τές θα πρέ πει ο άν δρας να προ σκο µί σει στην ε πι χεί ρη ση που
α πα σχο λεί ται βε βαί ω ση α πό τον ερ γο δό τη της συ ζύ γου του ό τι η ί δια δεν
λαµ βά νει την ά δει α θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών.
Το µει ω µέ νο ω ρά ριο για την φρο ντί δα του παι διού θε ω ρεί ται και α µεί βε ται ως
χρό νος ερ γα σί ας.

β. O πα τέ ρας δι και ού ται δύο η µέ ρες (2) ά δει α µε α πο δο χές για κά θε τέ κνο και
α φο ρά την η µέ ρα γέν νη σης του παι διού.

γ. Η συ νο λι κή διάρ κει α της ά δει ας µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δέ κα ε πτά (17) ε βδο -
µά δες.  O κτώ και µι σή (8,5) ε βδο µά δες θα χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι κά πριν
α πό την πι θα νή η µε ρο µη νία το κε τού και οι υ πό λοι πες ο κτώ και µι σή (8,5) 
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µε τά τον το κε τό.  Σε πε ρί πτω ση που ο το κε τός πραγ µα το ποι η θεί σε χρό νο
προ γε νέ στε ρο α πό αυ τόν που εί χε αρ χι κά πι θα νο λο γη θεί, το υ πό λοι πο της 
α δεί ας θα χο ρη γεί ται υ πο χρε ω τι κά µε τά τον το κε τό, ώ στε να ε ξα σφα λί ζε ται
χρό νος συ νο λι κής α δεί ας δέ κα ε πτά (17) ε βδο µά δων.  O χρό νος αυ τής της 
α δεί ας α µεί βε ται σύµ φω να µε τις προ βλε πό µε νες για το θέ µα αυ τό δι α τά ξεις.

δ. Γο νέ ας ερ γα ζό µε νος ε άν:
α. Έ χει συ µπλη ρώ σει έ να χρό νο ερ γα σί ας στον ί διο ερ γο δό τη και
β. O άλ λος γο νέ ας ερ γά ζε ται έ ξω α πό την κα τοι κία τους, δι και ού ται να λά βει

γο νι κή ά δει α α να τρο φής του παι διού µε τά την λή ξη της ά δει ας µη τρό τη -
τας µέ χρις ό του το παι δί συ µπλη ρώ σει τα 3,5 έτη.
Η ά δει α αυ τή εί ναι χω ρίς α πο δο χές, η διάρ κειά της µπο ρεί να φθά σει έ ως
(3,5) τρει σή µι συ µή νες για κά θε γο νέα και δί νε ται α πό τον ερ γο δό τη, µε
βά ση τη σει ρά προ τε ραι ό τη τας των αι τή σε ων των εν δι α φε ρο µέ νων δι και -
ού χων, λαµβανοµένων υπόψη των ευλόγων αναγκών της επιχείρησης 
(ΣΣΕ 29.9.2014).

ε. Στους εργαζόµενους - ες που έχουν χηρέψει  και στον άγαµο (η)
γονέα,που έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές
έξι (6) εργασίµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από
άλλες διατάξεις. Γονέας µε τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται
άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω
αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας µέχρι δώδεκα (12)
ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφ’  άπαξ ή τµηµατικά µετά από
συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και δεν
πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής
άδειας (ΣΣΕ 29.9.2014).

4. Ε τή σια κανονική ά δει α ερ γα ζο µέ νων
α. Ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία δέ κα (10) ε τών στον ί διο 

ερ γο δό τη  ή προϋπη ρε σία δώ δε κα (12) ε τών σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη και µε
ο ποι α δή πο τε σχέ ση ε ξαρ τη µέ νης ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α 5 ε βδο µά δων,
δη λα δή είκοσι πέντε (25) ερ γα σί µων η µε ρών.

β. Μετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οι εργαζόµενοι
δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή είκοσι εξ (26)
εργάσιµες ηµέρες.

γ. Ο εργαζόµενος/η δικαιούται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε
συγκεκριµένο εργοδότη να λάβει από την έναρξη της απασχόλησης του
ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (χρήση δικαιώµατος
αναλογικής άδειας) εφόσον αυτός το επιλέξει (ΣΣΕ 29.9.2014).

5. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόµενους µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια τριών (3)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου τέκνων, γονέων και
αδελφών (ΣΣΕ 29.9.2014).

6. Συν δι κα λι στι κή ά δει α
α. Στον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα του Δ∆.Σ. της παραπάνω
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αναφερόµενης Συνδικαλιστικής Οργάνωσης των εργαζοµένων χορηγείται
συνδικαλιστική άδεια δέκα (10) εργάσιµων ηµερών κάθε µήνα µε πλήρεις
αποδοχές, ενώ στα υπόλοιπα µέλη του Δ∆.Σ. της ως άνω αναφερόµενης
συνδικαλιστικής οργάνωσης χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε (5)
εργασίµων ηµερών κάθε µήνα µε πλήρεις αποδοχές.

β. Οι χορηγούµενες αυτές άδειες δε συµψηφίζονται µε εκείνη του 
Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει σήµερα (ΣΣΕ 29.9.2014).

7. Εορταστικές άδειες
Οι κάτωθι εορτές ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτηρισµού τους ως
υποχρεωτικές, προαιρετικές, ή κατ’ έθιµο καθιερώνονται ως υποχρεωτικές
αργίες και οι τυχόν εργαζόµενοι που θα απασχοληθούν κατά τις αργίες αυτές
αµείβονται όπως ορίζει ο Νόµος. 
- Η Πρωτοχρονιά
- Ηµέρα των Θεοφανείων
- Η Καθαρά Δ∆ευτέρα
- Η 25η Μαρτίου
- Η Μεγάλη Παρασκευή
- Η Κυριακή του Πάσχα
- Η Δ∆ευτέρα του Πάσχα
- Η 1η Μάη (η οποία καθορίζεται σαν ηµέρα υποχρεωτικής αργίας µε απόφαση

του αρµόδιου Υπουργού)
- Η εορτή του Αγίου Πνεύµατος
- Η εορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
- Η 28η Οκτωβρίου
- Η εορτή Γεννήσεως του Χριστού (25η Δ∆εκεµβρίου)
- Η Δ∆εύτερη µέρα των Χριστουγέννων (26η Δ∆εκεµβρίου)
- Η εορτή του Πολιούχου Άγιου της πόλης που εργάζονται οι εργαζόµενοι που

καλύπτονται από την παρούσα (ΣΣΕ 29.9.2014).
8. Άδεια για αιµοδοσία για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή

αιµοκάθαρση 
α. Εργαζόµενοι-ες που είναι εθελοντές αιµοδότες δικαιούνται άδεια τεσσάρων

(4) ωρών, προκειµένου να δώσουν αίµα κατά τη διάρκεια της ηµέρας που
γίνεται η αιµοδοσία.

β. Εργαζόµενοι-ες που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο
εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος
και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον
εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες άδεια επί πλέον
το χρόνο άδεια µε αποδοχές.

γ. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως δέκαέξι (16) ετών
συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις
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αίµατος και παραγώγων ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10)
εργασίµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται
και στους δύο γονείς επί πλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες
διατάξεις (ΣΣΕ 29.9.2014).

9. Άδεια εξετάσεων σε µεταπτυχιακούς φοιτητές
Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι
άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά
και ανεξάρτητα από την ηλικία της/του δικαιούχου και ισχύει για δύο (2) έτη 
(ΣΣΕ 29.9.2014).

10.Ρυθ µί σεις ω ρα ρί ου ερ γα σί ας ερ γα ζο µέ νων
Για τους µι σθω τούς αυ τής της ρύθ µι σης κα θι ε ρώ νε ται και ι σχύ ει η ε βδο µά δα 
πέ ντε ερ γα σί µων η µε ρών, α πό Δ∆ευ τέ ρα µέ χρι Πα ρα σκευ ή, και συ νε χές ω ρά ριο
σα ρά ντα (40) ω ρών ε βδο µα διαί ως και ο κτώ (8) η µε ρη σί ως (ΣΣΕ 29.9.2014).

11.Πα ρα κρά τη ση πο σο στού ερ γα ζο µέ νων
Από κάθε µέλος της Δ∆.Ν.Ε. γίνεται πα ρα κρά τη ση πο σο στού 0,25% α πό το µι σθό
των ερ γα ζο µέ νων που κα λύ πτο νται α πό αυ τή τη σύµ βα ση και α πο δί δε ται στον
Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εργαζοµένων στην Ναυτιλία και Τουρισµό (Π.Α.Σ.Ε.Ν.Τ.)
(ΣΣΕ 29.9.2014). 

12.Πα ρα κρά τη ση πο σο στού ερ γο δο τών
Α πο δί δε ται στον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εργαζοµένων στην Ναυτιλία και
Τουρισµό (Π.Α.Σ.Ε.Ν.Τ.) α πό ό λες τις ε ται ρεί ες που ε φαρ µό ζουν την πα ρού σα
ποσοστό 0,35% ε πί των βα σι κών µη νιαί ων µι σθών κά θε ερ γα ζό µε νου που α πα -
σχο λούν  (δη λα δή, ε πί δώ δε κα µη νιαί ων βα σι κών µι σθών προ στι θέ µε νων ε πί πλέ -
ον ε πι δο µά των Πά σχα, Α δεί ας και Χρι στου γέν νων, ό πως αυ τοί εµ φα νί ζο νται στην
µι σθο λο γι κή κα τά στα ση). Το ει σπρα ττόµενο αυ τό πο σό που θα κα τα βάλ λε ται
α πό τους ερ γο δό τες προς το Σύν δε σµο και δεν θα ε πι βα ρύ νει τους ερ γα ζό µε -
νους, θα χρη σι µο ποι η θεί για την ι κα νο ποί η ση των κοι νω φε λών σκο πών και 
α να γκών των µε λών των συλ λό γων (ΣΣΕ 29.9.2014).

13.Δ∆η µι ουρ γία Νέ ου Τα µεί ου
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη θα συ ζη τή σουν για τον σχη µα τι σµό ε νός νέ ου κοι νού 
ι δι ω τι κού τα µεί ου πλέ ον α πό το ή δη υ πάρ χον ΤΑΝ ΤY στο ο ποί ο θα συ νει σφέ ρουν
οι ερ γο δό τες και οι ερ γα ζό µε νοι (ΣΣΕ 29.9.2014).

14.Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης
Σε περίπτωση αποχώρησης εργαζοµένου για συνταξιοδότηση µε διαφορετικές
από τις ισχύουσες για πλήρη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, ο εργαζόµενος
λαµβάνει αποζηµίωση ως εάν αποχωρούσε µε δικαιώµατα πλήρους
συνταξιοδότησης (40% αποζηµίωσης που θα ελάµβανε) (ΣΣΕ 29.9.2014).

15.Επιτροπή Εκπαίδευσης - Ναυτιλιακής Πολιτικής και Δ∆ραστηριότητας
Τα συµβαλλόµενα µέρη δηµιουργούν κοινή Επιτροπή που θα αποτελείται από
τρεις (3) εκπροσώπους εργοδοτών, τρεις (3) εκπροσώπους των εργαζοµένων η
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οποία θα συνεδριάζει τουλαχιστον τρεις (3) φορές το χρόνο και θα ασχοληθεί µε
ζητήµατα που αφορούν: 
1. Την εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση των εργαζοµένων του κλάδου.
2. Την καταγραφή και προσπάθεια καταπολέµησης της ανεργίας του κλάδου

µέσω κοινών ενεργειών δράσης και παρέµβασης.
3. Την εκπόνηση κοινών θέσεων και δράσεων για την αυτόνοµη, ανεξάρτητη και

απρόσκοπτη λειτουργία του κοινού µας ταµείου ΤΑΝΠΥ στα πλαίσια της
σηµερινής λειτουργίας. 

4. Την επεξεργασία κοινών θέσεων για ζητήµατα Ναυτιλιακής δραστηριότητας
και εκσυγχρονισµού των υπηρεσιών που καλύπτουν  αυτές τις
δραστηριότητες (λιµάνι, Λιµεναρχείο, χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ΥΕΝ και
Αιγαίου, Εθνική και Κοινοτική πολιτική κ.λπ.)
Την προβολή αυτών των θέσεων µε τη µορφή ηµερίδων ή υποµνηµάτων προς
τους αρµόδιους φορείς ή ακόµα χρησιµοποιώντας και άλλους τρόπους
δράσης που από κοινού θα καθορίσουµε.

5. Τη διερεύνηση στα πλαίσια της επόµενης ΣΣΕ που θα συναφθεί, της
ικανοποίησης του αιτήµατος των εργαζοµένων, που αφορά τη σταδιακή,
κλιµακωτή, µείωση της ισχύουσας προϋπηρεσίας δέκα (10) ετών στον ίδιο
εργοδότη ή των δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη, προς λήψη της
ετήσιας κανονικής άδειας των πέντε εβδοµάδων (ΣΣΕ 29.9.2014).

16. Γε νι κές δι α τά ξεις
α. Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν ό λες οι προη γού µε νες δι α τά ξεις των ΣΣΕ που έ χουν

υ πο γρα φεί α πό τα δύο µέ ρη και δεν τρο πο ποι ού νται α πό την πα ρού σα
ρύθµιση.

β. Τυ χόν α νώ τε ρες α πό την πα ρού σα κα θο ρι ζό µε νες α πο δο χές ή ευ νοϊ κό τε ροι
ό ροι ερ γα σί ας, δεν θί γο νται α πό τις δι α τά ξεις της ρύθ µι σης αυ τής 
(ΣΣΕ 29.9.2014).
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