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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ 

ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΠΛOΙ ΩΩΝ 
O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ

1. Η 11/1981 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς
2. Η 5/1982 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς
3. Η 60/1984 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς
4. Η 122/1985 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
5. Η α πό 2.12.1988 ΣΣΕ
6. Η 83/1989 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
7. Η 83/1989 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
8. Η 4/1991 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς
9. Η α πό 20.12.1991 ΣΣΕ

10. Η α πό 21.7.1993 ΣΣΕ
11. Η α πό 21.6.1994 ΣΣΕ
12. Η α πό 11.7.1995 ΣΣΕ
13. Η α πό 20.6.1996 ΣΣΕ
14. Η α πό 13.5.1997 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 66/26.6.1997)
15. Η α πό 16.11.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 134/2.12.1998)
16. Η α πό 14.8.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 129/4.10.2000)
17. Η από 20.12.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 4/11.1.2001). Ισχύει και για το 2001    
18. Η α πό 4.10.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 125/21.10.2002). Ισχύει και για το έτος          

2003
19. Η από 6.11.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 130/14.11.2002). Ισχύει και για το έτος

2003
20. Η υπ’ αριθµ. 44/2004 Δ∆Α
21. Η από 14.7.2005 ΣΣΕ. Ισχύει και για το 2006
22. Η από 3.12.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 7/29.1.2008)
23. Η από 5.11.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 152/27.11.2008). Ισχύει και για το έτος

2009

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Ε νω ση Πλοι ο κτη τών Ρυ µουλ κών και Ναυ α γο σω στι κών Πλοί ων.
2. Πα νελ λή νια Ε νω ση Πλοι ο κτη τών Ε φο πλι στών Ρυ µουλ κών και Ναυ α γο σω στι -

κών Πλοί ων Αγ. Νι κό λα ος
Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:

Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εργαζοµένων στη Ναυτιλία και Τουρισµό (ΠΑΣΕΝΤ)
(ΣΣΕ 5.11.2008)
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Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

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 
ερ γα ζο µέ νων στα ρυ µουλ κά και ναυ α γο σω στι κά γρα φεί α ό λης της χώ ρας, που α πα -
σχο λού νται σε αυ τά µε σχέ ση ερ γα σί ας ι δι ω τι κού δι καί ου (ΣΣΕ 5.11.2008).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY

Α πό την έ ναρ ξη ι σχύ ος της ρύθ µι σης αυ τής  τα κα τώ τε ρα ό ρια των βα σι κών
µηνιαίων µι σθών του προ σω πι κού του άρ θρου 1, κα θο ρί ζο νται α νε ξάρ τη τα φύ λου
ως ε ξής:

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 2008-2009
ΚΛΙΜΑΚΙΟ 1/1/2008

31/8/2008
1/9/2008

31/12/2008
1/1/2009

31/8/2009
1/9/2009

31/12/2009
1 892,02 934,84 962,88 1004,29
2 892,02 934,84 962,88 1004,29
3 912,52 956,32 985,01 1027,36
4 912,52 956,32 985,01 1027,36
5 981,36 1028,47 1059,32 1104,87
6 981,36 1028,47 1059,32 1104,87
7 1053,13 1103,68 1136,79 1185,68
8 1053,13 1103,68 1136,79 1185,68
9 1078,03 1129,77 1163,67 1213,71

10 1078,03 1129,77 1163,67 1213,71
11 1127,85 1181,99 1217,45 1269,80
12 1127,85 1181,99 1217,45 1269,80
13 1149,80 1204,99 1241,14 1294,51
14 1149,80 1204,99 1241,14 1294,51
15 1199,61 1257,19 1294,91 1350,59
16 1199,61 1257,19 1294,91 1350,59
17 1214,25 1272,53 1310,71 1367,07
18 1214,25 1272,53 1310,71 1367,07
19 1221,58 1280,22 1318,62 1375,32
20 1221,58 1280,22 1318,62 1375,32
21 1261,11 1321,64 1361,29 1419,83
22 1288,95 1350,82 1391,35 1451,17
23 1319,72 1383,06 1424,56 1485,81
24 1337,31 1401,50 1443,55 1505,62
25 1368,05 1433,71 1476,72 1540,22
26 1400,27 1467,49 1511,51 1576,51
27 1425,17 1493,58 1538,39 1604,54
28 1451,53 1521,20 1566,84 1634,21
29 1470,58 1541,17 1587,41 1655,66
30 1492,54 1564,18 1611,11 1680,39
31 1521,86 1594,90 1642,75 1713,39
32 1548,20 1622,52 1671,19 1743,05
33 1562,85 1637,87 1687,00 1759,54
34 1587,76 1663,97 1713,89 1787,58
35 1612,68 1690,09 1740,79 1815,65
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1. Oι α νω τέ ρω βα σι κοί µι σθοί της κλί µα κας δι α µορ φώ θη καν µε τά τη συµ φω νη θεί -
σα αύ ξη ση κα τά 3% α πό 1.1.2008 έ ως 31.8.2008 στους ι σχύ ο ντες βα σι κούς µι -
σθούς της 31.12.2007. Η αύ ξη ση αυ τή πα ρέ χε ται και στα πά σης φύ σε ως ε πι δό -
µα τα (ΣΣΕ 5.11.2008).

2. Oι πιο πά νω βα σι κοί µη νιαί οι µι σθοί  ό πως αυ τοί θα έ χουν δι α µορ φω θεί την 
31ην Αυγούστου 2008 βά σει της προη γού µε νης αύ ξη σης αυ ξά νο νται α πό
1.9.2008 κα τά 4,8% (ΣΣΕ 5.11.2008).

3. Oι πιο πάνω βα σι κοί µη νιαί οι µι σθοί ό πως αυ τοί θα έ χουν δι α µορ φω θεί την
31.12.2008 αυ ξά νο νται α πό 1.1.2009 κα τά 3% (ΣΣΕ 5.11.2008).

4. Oι πιο πά νω βα σι κοί µη νιαί οι µι σθοί, ό πως αυ τοί θα έ χουν δι α µορ φω θεί την 
31.8.2009 βά σει της προη γού µε νης αύ ξη σης αυ ξά νο νται α πό 1.9.2009 ως
31.12.2009 κατά ποσοστό 4,3% (ΣΣΕ 5.11.2008).

5. Κατά τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ηµεροχρονολογίες αυξάνονται και τα
προβλεπόµενα, από τις ισχύουσες συλλογικές ρυθµίσεις, σε Ευρώ (δραχµικά)
επιδόµατα (ΣΣΕ 5.11.2008).

6. 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 το 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 της 1.1.2007 προ σαυ ξά -
νο νται για κά θε χρό νο υ πη ρε σί ας µέ χρι της συ ντα ξι ο δο τή σε ώς των: 
(ΣΣΕ 5.11.2008)
α) Α πό 1.1.2008 αυ ξά νο νται κα τά 4,90 ευρώ
β) Α πό 1.9.2008 αυ ξά νο νται κα τά 5,12 ευρώ
γ) Α πό 1.1.2009 αυ ξά νο νται κα τά 5,30 ευρώ
δ) Α πό 1.9.2009 αυ ξά νο νται κα τά 5,50 ευρώ

7. Έν νοι α υ πη ρε σί ας - προ ϋ πη ρε σί ας
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 πρου 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∆.
(ΣΣΕ 5.11.2008)
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 υ πεύ θυ -
νο δή λω ση του Ν. 1599/86 που κα τα τί θε ται στον ερ γο δό τη, κα τά την πρό σλη ψη
µε την υ πο χρέ ω ση ό πως µέ σα σε έ να µή να α πό της προ σλή ψε ως να υ πο βάλ λουν
τα σχε τι κά πι στο ποι η τι κά (ΣΣΕ 5.11.2008).
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 υ πεύ θυ -
νη δή 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
προ ϋ 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 (ΣΣΕ 5.11.2008).
Στον υπολογισµό της προϋπηρεσίας περιλαµβάνεται και η τυχόν θαλάσσια
υπηρεσία του υπαλλήλου µόνο όµως για τον καθορισµό του βασικού µισθού του
στη µισθολογική κλίµακα (ΣΣΕ 5.11.2008).

4



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Ρ
Y

Μ
O

Y
Λ

Κ
ΩΩ

Ν

Τα πι στο ποι η τι κά προ ϋ πη ρε σί ας, λυ ο µέ νης της συµ βά σε ως, ε πι στρέ φο νται α πό
τον ερ γο δό τη στο µι σθω τό (ΣΣΕ 5.11.2008).
Σε πε ρί πτω ση µε τα τά ξε ως του υ πη ρε τι κού προ σω πι κού στο υ παλ λη λι κό προ σω -
πι κό, ο χρό νος υ πη ρε σί ας ως υ παλ λή λου λο γί ζε ται α πό της η µε ρο µη νί ας α να λή -
ψης της υ παλ λη λι κής υ πη ρε σί ας.
Κατ'ε ξαί ρε ση ο ερ γο δό της, α πό τον ο ποί ο έ γι νε η µε τά τα ξη, υ πο χρε ού ται να προ -
σµε τρή σει την προ ϋ πη ρε σία που δι α νύ θη κε σ'αυ τόν στην κα τη γο ρία του υ πη ρε τι -
κού προ σω πι κού του µε τα τα γέ ντος στο υ παλ λη λι κό προ σω πι κό, µι σθω τω τού για
τον προσ δι ο ρι σµό της µι σθο δο σί ας του (ΣΣΕ 5.11.2008).

8. 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 πσο -

ο στά ο ερ γο δό της υ πο χρε ού ται κα τά µή να να ε ξα σφα λί ζει κατ’  ε λά χι στο
ό ριο τους α πό τη ρύθµιση 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 ρου του
νο µί µου ω ρα ρί ου ερ γα σί ας ι σχύ ουν κατ’  α να λο γία του χρόν ου α πα σχό λη σης
ό λες οι σχε τι κές δι α τά ξεις που α φο ρούν τις α πο λα βές τους. (ΣΣΕ 16.11.1998)

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆O ΜΑ ΤΑ
Ε πί των βα σι κών µι σθών θα χο ρη γού νται µη νιαί ως τα πα ρα κά τω ε πι δό µα τα:
1. Ε πί δο µα γά µου

Σε ό λους τους έγ γα µους µι σθω τούς 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 εκ πο σο στού 10%.
(ΣΣΕ 5.11.2008).

2. Ε πί δο µα τέ κνων
Στους άνδρες και γυναίκες µισθωτούς χορηγείται επίδοµα παιδιών σε ποσοστό
5% για κάθε παιδί (ΣΣΕ 5.11.2008).
Το εν λόγω επίδοµα χορηγείται και στους χήρους/ες, διαζευγµένους/ες, καθώς
και στις άγαµες µητέρες (ΣΣΕ 5.11.2008).
Το επίδοµα αυτό δίνεται µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας. Το
µε βάση τις ρυθµίσεις προηγούµενων ΣΣΕ ή Δ∆ιαιτητικών Αποφάσεων του κλάδου
ήδη χορηγούµενο επίδοµα για θήλεα άγαµα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας
εξακολουθεί να καταβάλλεται (ΣΣΕ 5.11.2008). 
Για τα σπου δά ζο ντα τέ κνα σε Α νώ τα τες ή Α νώ τε ρες Σχο λές της η µε δα πής ή 
αλ λο δα πής, η ε πι δό τη ση πα ρα τεί νε ται τό σα έ τη, ό σα εί ναι και τα κα τά νό µον 
α παι τού µε να, κα τά Σχο λήν, προς πε ρά τω ση των σπου δών, που α πο δει κνύ ε ται µε
βε βαί ω ση κά θε Σχο λής (ΣΣΕ 5.11.2008).
Για τα α νά πη ρα σω µα τι κώς ή πνευ µα τι κώς τέ κνα, 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 (ΣΣΕ 5.11.2008).
Το κα τά τη διά τα ξη αυ τή χο ρη γού µε νο ε πί δο µα τέ κνων, χο ρη γεί ται µε τις ί δι ες
προ ϋ πο θέ σεις και ο ρι σµούς και στις θή λεις µι σθω τούς ε φό σον: α) ο σύ ζυ γος εί -
ναι α νί κα νος για κά θε ερ γα σία ή στρα τευ µέ νος, β) πρό κει ται πε ρί ε ξω γά µου τέ -
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κνου ή η δι και ού χος µι σθω τός εί ναι χή ρα και γ) η δι και ού χος µι σθω τός εί ναι δι α -
ζευγ µέ νη και δεν κα τα βάλ λε ται σ'αυ τή σχε τι κό ε πί δο µα α πό άλ λη πη γή. (άρ θρ.5
της 5/82 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς)

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 σία των ερ γα ζο µέ νων στις
ε πι χει ρή σεις που πε ρι λαµ βά νει η πα ρού σα ρύθ µι ση  και µέ χρι πέ ντε (5) τρι ε τιών.
Με τά τη συ µπλή ρω ση των 5 τρι ε τιών θα δί δε ται α πό την 1.7.1997 : 
α) τον 16ο χρό νο αύ ξη ση 1,5%
β) τον 17ο χρό νο αύ ξη ση 1,5%
γ) τον 18ο χρό νο αύ ξη ση 2% (ΣΣΕ 5.11.2008)

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 δε ται ε πι στη µο -
νι κό ε πί δο µα, σε πο σο στό 18% (ΣΣΕ 5.11.2008).

β) Στους πτυ χιού χους οποιασδήποτε Α νω τέ ρας 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 πί δο µα
σε πο σο στό 10% (ΣΣΕ 5.11.2008).

5. Δ∆ι α χει ρι στι κό ε πί δο µα
Στους τα µί ες και τους α πα σχο λου µέ νους γε νι κά µε τη δι α χεί ρι ση χρη µά των α πό
τους α νω τέ ρω µι σθω τούς χο ρη γεί ται δι α χει ρι στι κό ε πί δο µα, σε πο σο στό 6%,
που υ πο λο γί ζε ται στους βα σι κούς µη νιαί ους µι σθούς. (ΣΣΕ 16.11.1998, 
ΣΣΕ 5.11.2008).

6. Ε πί δο µα ά φι ξης - α να χώ ρη σης
Χο ρη γεί ται ε πί δο µα ά φι ξης και α να χώ ρη σης πλοί ου εκ δραχµ. 600 κα τά πρά ξη
ά φι ξης και δραχµ. 600 πρά ξη α να χώ ρη σης πλοί ου και για έ ναν υ πάλ λη λο κά θε
ε πι χεί ρη σης. (άρ θρ. 4 της 60/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ά και άρ θρ. 4 της α πό
21.6.1994 ΣΣΕ)

7. Ε πί δο µα ι σο λο γι σµού Στους λο γι στές και βοη θούς λο γι στές, τους α πα σχο λού -
µε νους ευ θέ ως και α µέ σως µε τη σύ ντα ξη του ι σο λο γι σµού, χο ρη γεί ται µία φο -
ρά το χρό νο και µέ σα σε έ να µή να α πό τη πε ρά τω ση της σύ ντα ξης του ι σο λο γι -
σµού, ε πί δο µα ί σο µε το µι σό (1/2) ε νός βα σι κού µη νιαί ου µι σθού, προ σαυ ξη µέ -
νου µε τα τυ χόν κα τα βαλ λό µε να, µε βά ση τις δι α τά ξεις της κά θε φο ρά ι σχύ ου -
σας ΣΣΕ ή Δ∆Α, ε πι δό µα τα, ό πως αυ τά ι σχύ ουν κα τά το χρό νο της κα τα βο λής του
ε πι δό µα τος αυ τού. 
Ει δι κώ τε ρα σε ε πι χει ρή σεις, εκ µε ταλ λεύ σεις κ.λπ., στις ο ποί ες το σύ νο λο των 
λο γι στών και βοη θών λο γι στών που α πα σχο λού νται στο κε ντρι κό λο γι στή ριο, τα
χω ρι στά τµή µα τα αυ τού ε ντός ή ε κτός του κε ντρι κού κα τα στή µα τος, στα υ πο κα -
τα στή µα τα, πρα τή ρια κ.λπ. υ περ βαί νει τα πέ ντε (5) ά το µα, το πιο πά νω  ε πί δο µα
κα τα βάλ λε ται  στο σύ νο λο των λο γι στών και βοη θών λο γι στών (ΣΣΕ 5.11.2008).

8. Ε πί δο µα α να προ σαρ µο γής 
Το πο σο στό αύ ξη σης που συµ φω νή θη κε ε πί των βα σι κών µι σθών, θα δί δε ται και
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ε πί των σε ευρώ (δραχµι κών) ε πι δό µα των και διαφόρων παροχών που α φο ρούν
την πα ρού σα ρύθµιση (ΣΣΕ 5.11.2008).

9. Επίδοµα οθόνης
1. Στους αναλυτές-προγραµµατιστές κοµπιούτερ και λογιστές, βοηθούς

λογιστές χορηγείται 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.

3. Όσοι εργαζόµενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, λαµβάνουν ήδη επίδοµα
οθόνης, αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει (ΣΣΕ 5.11.2008).

ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ
1. Δ∆ώ ρο και ά δει α γά µου 

Στους µι σθω τούς της πα ρού σης σε πε ρί πτω ση γά µου τους χο ρη γεί ται: 
α) Δ∆ώ ρο το πο σόν των

49 ευρώ α πό την 1.1.2008
51 ευρώ α πό την 1.9.2008
53 ευρώ α πό την 1.1.2009
55 ευρώ α πό την 1.9.2009 (ΣΣΕ 5.11.2008)

β) ά δει α µε τις α πο δο χές 10 ερ γα σί µων η µε ρών
Η ά δει α αυ τή δεν συµ ψη φί ζε ται προς την προ βλε πό µε νη του ΑΝ 539/45 
(ΣΣΕ 5.11.2008).

2. Ρυθ µί σεις ω ρα ρί ου ερ γα σί ας ερ γα ζο µέ νων
Για τους µισθωτούς της πα ρού σας κα θι ε ρώ νε ται και ισχύει η ε βδο µά δα πέ ντε (5)
ερ γα σί µων η µε ρών α πό Δ∆ευ τέ ρα µέ χρι Πα ρα σκευ ή (άρ θρο 2 παρ. 2 εδ. 1 της
122/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών) 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 16.11.1998, ΣΣΕ 5.11.2008). 

3. Εξασφάλιση κατώτερων ορίων αµοιβών και εργασίας
Στους αµειβόµενους µε ποσοστό µόνο ή του αµειβόµενους µε µισθό και ποσοστά
ο εργοδότης υποχρεούται κατά µήνα να εξασφαλίσει κατά ελάχιστο όριο τους
από τη ρύθµιση αυτή προβλεπόµενους βασικούς µηνιαίους µισθούς
προσαυξηµένους µε τα σχετικά επιδόµατα (ΣΣΕ 5.11.2008).
Στους απασχολούµενους ηµερησίως για χρονικό διάστηµα µικρότερο του
νοµίµου ωραρίου εργασίας ισχύουν κατά αναλογία του χρόνου απασχολήσεως
όλες οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις απολαβές τους (ΣΣΕ 5.11.2008).

4. Ρυθ µί σεις το κε τού - γο νι κής ά δει ας
α) Oι ερ γα ζό µε νες µητέρες δικαιούνται, για τις αυξηµένες φροντίδες που

απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού και επί χρονικό διάστηµα δυόµισυ
(2,5) ετών (30) µήνες, από τη λήξη της άδειας λοχείας, να προσέρχονται στην
εργασία τους δύο (2) ώρες αργότερα, κατά τον πρώτο χρόνο ή κατόπιν
συµφωνίας µε τον εργοδότη να απέρχονται δύο (2) ώρες νωρίτερα.
Για τον υπόλοιπο 1,5 χρόνο (18) µήνες να προσέρχονται µιάµιση (1,5) ώρα
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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
ζητήσει εναλλακτικά, ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της
χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη
φροντίδα του παιδιού.
Την πα ρα πά νω 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, ε φό 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 ο 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 τη φρο ντί δα του παι διού, θε ω ρεί ται και α µεί βε ται ως
χρό νος ερ γα σί ας (ΣΣΕ 5.11.2008).

β) O πα τέ ρας δι και ού ται δύο η µέ ρες ά δει α µε απ οδο χές για κά θε τέ κνο και α φο -
ρά την η µέ ρα γεν νή σε ως του παι διού (ΣΣΕ 5.11.2008).

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  (8) ε βδο µά δες θα χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι κά πριν α πό τη πι θα νή
η µε ρο µη νία το κε τού και οι  υ πό λοι πες εννέα (9) 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 ά δει 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 (ΣΣΕ 5.11.2008).

δ) Γο νέ ας  ερ γα ζό µε νος σε ε πι χεί ρη ση ή εκ µε τάλ λευ ση, ε άν : 
• έ χει συ µπλη ρώ σει έ να (1) χρό νο ερ γα σί ας στον ί διο ερ γο δό τη και 
• ο 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 τη 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 (ΣΣΕ 5.11.2008).

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) τρι 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 ρό µε νων δι και ού χων
(ΣΣΕ 5.11.2008).

5. Μονογονεϊκές οικογένειες
α. Στους εργαζόµενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαµο γονέα που έχει

την επιµέλεια παιδιού χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων
ηµερών το χρόνο πέραν από αυτές που δικαιούνται από άλλες διατάξεις 
(ΣΣΕ 5.11.2008).

β. Γονέας µε τρία (3) ή περισσότερα παιδιά δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων
ηµερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας
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 5.11.2008).
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6.  Ε τή σια ά δει α
α. Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει σι υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη

ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε
οποιαδήποτε σχέση εξηρτηµένης εργασίας δικαιούνται άδεια 5 εργασίµων
εβδοµάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) ηµερών.

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

γ. Ο εργαζόµενος δικαιούται, κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας, σε συγκεκριµένο
εργοδότη, να λάβει, από την έναρξη της απασχόλησής του, ποσοστό της
ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (χρήση δικαιώµατος αναλογικής
άδειας) εφ’ όσον αυτός το επιλέξει (ΣΣΕ 5.11.2008).

7. Συν δι κα λι στι κή ά δει α
Στα µέ λη του Δ∆.Σ. των πα ρα πά νω  α να φε ρο µέ νων συν δι κα λι στι κών ορ γα νώ σε ων
των ερ γα ζο µέ νων χο ρη γεί ται συν δι κα λι στι κή ά δει α πέ ντε η µε ρών κά θε µή να µε
πλή ρεις α πο δο χές. Η ά δει α αυ τή δε συµ ψη φί ζε ται µε ε κεί νη του Α.Ν. 539/45
ό πως ι σχύ ει σή µε ρα (ΣΣΕ 5.11.2008).

8. Ε ορ τα στι κές ά δει ες
Οι κάτωθι εορτές ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτηρισµού τους ως
υποχρεωτικών, προαιρετικών, ή κατ’ έθιµο καθιερώνονται ως υποχρεωτικές
αργίες και οι τυχόν εργαζόµενοι που θα απασχοληθούν κατά τις αργίες αυτές
αµείβονται όπως ορίζει ο Νόµος κατά τις Κυριακές και αργίες: 
- Η Πρωτοχρονιά
- Ηµέρα των Θεοφανίων
- 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 του Αγίου Νικολάου
- Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δ∆εκεµβρίου)
- Η Δ∆εύτερη µέρα των Χριστουγέννων (ΣΣΕ 5.11.2008).

9. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόµενους-ες χορηγείται άδεια δύο (2) ηµερών, µε αποδοχές, σε
περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών (ΣΣΕ 5.11.2008).
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10.Άδεια Ονοµαστικής Εορτής

Στους  µισθωτούς της παρούσας ρύθµισης χορηγείται άδεια µε αποδοχές κατά
την ηµέρα της ονοµαστικής τους γιορτής. Η άδεια αυτή της µιας ηµέρας δε
συµψηφίζεται προς την προβλεπόµενη του ΑΝ 539/45 (ΣΣΕ 5.11.2008).

11.Άδεια αιµοδοσίας - µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση

α. Εργαζόµενοι που είναι εθελοντές αιµοδότες στην Τράπεζα Αίµατος του
ΠΑΣΕΝΤ, δικαιούνται άδεια τεσσάρων (4) ωρών, προκειµένου να δώσουν
αίµα, κατά τη διάρκεια της ηµέρας που γίνεται η αιµοδοσία.

β. Εργαζόµενοι 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, µε αποδοχές.

γ. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς, παιδιού έως δεκαέξι (16) ετών
συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις
αίµατος και παραγώγων του 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 5.11.2008).

12.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
χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του-
της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη (ΣΣΕ 5.11.2008).

13.Εφαρµογή θεσµικών ΕΓΣΣΕ

Οι θεσµικοί όροι της Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (ΕΓΣΣΕ)
αποτελούν µέρος της παρούσας και ισχύουν για τους µισθωτούς που υπάγονται
σε αυτή (ΣΣΕ 5.11.2008).

14.Συν δι κα λι στι κή συν δρο µή

Γίνεται παρακράτηση πο σο στό 0,25% α πό τον µι σθό των ερ γα ζο µέ νων που κα -
λύ πτο νται α πό αυ τή την σύµ βα ση και α πο δί δε ται στον Πανελλήνιο Σύνδεσµο
Εργαζοµένων στην Ναυτιλία και Τουρισµό, (ΠΑΣΕΝΤ) (ΣΣΕ 5.11.2008).

15.Αρ χή ευ νοϊ κό τε ρης ρύθ µι σης
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 α µοι βής και ερ γα σί ας, που προ βλέ πο νται α πό νό µους, διατάγµατα, υ πουρ -
γι κές α πο φά σεις, δ.α., συλ λο γι κές συµ βά σεις ερ γα σί ας, ε σω τε ρι κούς κα νο νι -
σµούς, ή α το µι κές συµ βά σεις ερ γα σί ας, έθιµα δεν θί γο νται α πό αυ τή τη ρύθµιση
και εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 5.11.2008).
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16.Oι αυ ξή σεις που προ κύ πτουν α πό την πα ρού σα ρύθµιση δί νο νται στον κα τα -
βαλλό µε νο µι σθό (ΣΣΕ 5.11.2008).

17.Κα τά τα λοι πά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατά ξεις όλων των προηγούµενων
Δ∆ιαιτητικών Αποφάσεων (Δ∆.Α.), καθώς και όλες οι προηγούµενες Συλλογικές
ρυθµίσεις (Σ.Σ.Ε.) που έχουν υπογραφεί από τα δύο µέρη, κατά το µέρος που
δεν τροποποιούνται µε την παρούσα (ΣΣΕ 5.11.2008).
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