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ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Του Υπαλληλικού 

Προσωπικού Των Εργαζόµενων Στα Γραφεία Ταξιδιών Και 

Τουρισµού Όλης Της Χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 113/5-9-08) 

Σήµερα την 30η Ιουλίου 2008 και ώρα 10 πµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. µετά από 

πρόταση του Μεσολαβητή κυρίου Φώτη Κλαουδάτου την οποία µε βάση τις ∆ιατάξεις 

Ν. 1876/90 αποδέχθηκαν οι υπογράφοντες: 

Α.  Εκ µέρους των εργοδοτών 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΟΕΤ) 

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΣ Πρόεδρος 

ΜΠΑΜΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γενικός Γραµµατέας 

 

Β.  Εκ µέρους των εργαζοµένων 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.) 

ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. Γραµµατέας 

 

Όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας συµφώνησαν τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

(Πεδίο Εφαρµογής) 

Στις διατάξεις αυτής της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας υπάγεται το πάσης φύσεως 

προσωπικό των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της 

χώρας, όπως το προσωπικό που ασχολείται µεταξύ άλλων και (ενδεικτική 

απαρίθµηση): 

1.  Με την οργάνωση των ταξιδιών, δηλαδή µε την κατάρτιση και εκτέλεση 

προγραµµάτων εκδροµών και περιηγήσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, µε 

ιδιόκτητα, µισθωµένα ή δηµοσίας χρήσης αεροπορικά, χερσαία ή θαλάσσια 

µεταφορικά µέσα, αναλαµβάνοντας προς τούτο, µεταξύ άλλων, εργασίες 
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εξυπηρέτησης και ενηµέρωσης των πελατών. 

2.  Με τη µεσολάβηση προς εύρεση καταλυµάτων, τόπων σίτισης, ψυχαγωγίας, 

αναψυχής και µέσων διακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 

3.  Με τη µεσολάβηση προς - έκδοση εισιτηρίων παντός µεταφορικού µέσου, στο 

εσωτερικό ή εξωτερικό. 

4.  Με τη διαµεσολάβηση για την οργάνωση πάσης φύσης συνεδρίων και εκθέσεων 

στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 

5.  Με τη διαµεσολάβηση για την έκδοση visa ή διαβατηρίων. 

6.  Με την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε τον 

τουρισµό ή µε κάθε τρόπο προβολή προς το ευρύ κοινό τουριστικών 

προγραµµάτων ή µονάδων του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

7.  Με τη διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αθλητικών και άλλων 

εκδηλώσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 

8.  Με την εύρεση συνεργατών και την κατάρτιση συµβάσεων συνεργασίας. 

9.  Με τη συνοδεία οµάδων ή µεµονωµένων πελατών, κατά τη διάρκεια των ταξιδιών 

τους, αεροπορικώς, οδικώς ή ακτοπλοϊκώς, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, 

καθώς και µε τη συνοδεία αυτών κατά τη µεταφορά τους από και προς τα 

αεροδρόµια, τους σταθµούς τρένων, τα λιµάνια, αλλά και τους τόπους διαµονής, 

σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας τους. 

10.  Με τη µέριµνα για την ορθή παροχή παντός είδους υπηρεσιών προς τους 

ταξιδιώτες και την επίλυση των τυχόν προκυπτόντων προβληµάτων αυτών, 

στους χώρους διαµονής, σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας τους, στο εσωτερικό 

ή στο εξωτερικό και την ευθύνη για την εκτέλεση του ταξιδιωτικού 

προγράµµατος βάση των οδηγιών του εργοδότη. 

11.  Με την παραλαβή και αποστολή αποσκευών αλλοδαπών ή ηµεδαπών ταξιδιωτών, 

στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 

12.  Με το Handling αεροπορικών εταιρειών. 

13.  Με κάθε άλλο συναφές µε το έργο των Τουριστικών Γραφείων αντικείµενο. 

Άρθρο 2 

Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών µηνιαίων 

µισθών του προσωπικού του Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: 
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ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΠΟ: 1/1/2008 

ΕΩΣ: 31/8/2008 

1/9/2008 

30/4/2008 

1/5/2009 

30/11/2009 

1/12/2009 

31/12/2009 

1 749,13 779,10 831,30 839,61 

2 749,13 779,10 831,30 839,61 

3 776,43 807,49 861,59 870,21 

4 776,43 807,49 861,59 870,21 

5 810,69 843,12 899,61 908,61 

6 810,69 843,12 899,61 908,61 

7 852,85 886,96 946,39 955,85 

8 852,85 886,96 946,39 955,85 

9 880,77 916,00 977,37 987,14 

10 880,77 916,00 977,37 987,14 

11 917,95 954,67 1018,63 1028,82 

12 917,95 954,67 1018,63 1028,82 

13 941,11 978,75 1044,33 1054,77 

14 941,11 978,75 1044,33 1054,77 

15 964,61 1003,19 1070,40 1081,10 

16 964,61 1003,19 1070,40 1081,10 

17 992,20 1031,89 1101,03 1112,04 

18 992,20 1031,89 1101,03 1112,04 

19 1012,04 1052,52 1123,04 1134,27 

20 1012,04 1052,52 1123,04 1134,27 

21 1033,13 1074,46 1146,45 1157,91 

22 1055,44 1097,66 1171,20 1182,91 

23 1076,53 1119,59 1194,60 1206,55 

24 1097,62 1141,52 1218,00 1230,18 

25 1118,70 1163,45 1241,40 1253,81 
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26 1139,79 1185,38 1264,80 1277,45 

27 1160,88 1207,32 1288,21 1301,09 

28 1181,93 1229,21 1311,57 1324,69 

29 1201,80 1249,87 1333,61 1346,95 

30 1221,02 1269,86 1354,94 1368,49 

31 1233,41 1282,75 1368,69 1382,38 

32 1258,85 1309,20 1396,92 1410,89 

33 1277,46 1328,56 1417,57 1431,75 

34 1296,06 1347,90 1438,21 1452,59 

35 1314,64 1367,23 1458,83 1473,42 

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΠΟ: 1/1/2008 

ΕΩΣ: 31/8/2008 

1/9/2008 

30/4/2008 

1/5/2009 

30/11/2009 

1/12/2009 

31/12/2009 

1 749,13 779,10 831,30 839,61 

2 749,13 779,10 831,30 839,61 

3 776,43 807,49 861,59 870,21 

4 776,43 807,49 861,59 870,21 

5 778,37 809,50 863,74 872,38 

6 778,37 809,50 863,74 872,38 

7 784,63 816,02 870,69 879,40 

8 784,63 816,02 870,69 879,40 

35 797,66 829,57 885,15 894,00 

10 797,66 829,57 885,15 894,00 

11 804,48 836,66 892,72 901,65 

12 804,48 836,66 892,72 901,65 

13 803,39 835,53 891,51 900,43 

14 803,39 835,53 891,51 900,43 
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15 820,74 853,57 910,76 919,87 

16 820,74 853,57 910,76 919,87 

17 812,35 844,84 901,44 910,45 

18 812,35 844,84 901,44 910,45 

19 824,76 857,75 915,22 924,37 

20 824,76 857,75 915,22 924,37 

21 841,49 875,15 933,79 943,13 

22 854,52 888,70 948,24 957,72 

23 868,17 902,90 963,39 973,02 

24 883,68 919,03 980,61 990,42 

25 897,93 933,85 996,42 1006,38 

26 912,20 948,69 1012,25 1022,37 

27 927,08 964,16 1028,76 1039,05 

28 940,72 978,35 1043,90 1054,34 

29 954,98 993,18 1059,72 1070,32 

30 969,24 1008,01 1075,55 1086,31 

31 977,31 1016,40 1084,50 1095,35 

32 998,38 1038,32 1107,89 1118,97 

33 1005,83 1046,06 1116,15 1127,31 

34 1021,34 1062,19 1133,36 1144,69 

35 1034,35 1075,72 1147,79 1159,27 

 

1)  Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού της 

κλίµακος διαµορφώθηκαν µετά την συµφωνηθείσα αύξηση κατά 3% από 

1/1/2008 έως 31/8/2008 στους ισχύοντες βασικούς µισθούς της 31/12/2007. 

2)  Οι ποιο πάνω βασικοί µηνιαίοι µισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού 

προσωπικού όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί της 31/8/2008 βάση της 

προηγούµενης αύξησης αυξάνονται από 1/9/2008 κατά ποσοστό 4% 

3)  Στους πιο πάνω βασικούς µηνιαίους µισθούς του υπαλληλικού και βοηθητικού 
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προσωπικού όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 30/4/2009 βάση της 

προηγούµενης αύξησης αυξάνονται από 1/05/2009 κατά ποσοστό 6,7%. 

4)  Οι πιο πάνω βασικοί µηνιαίοι µισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού 

όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 30/11/2009 βάση της προηγούµενης 

αύξησης αυξάνονται από 1/12/2009 κατά ποσοστό 1%. 

5)  Ο καθορισµός του βασικού µηνιαίου µισθού ανάλογα µε τα έτη που υπηρετούν οι 

µισθωτοί (κλίµακες) όπως ορίζονται στις παραπάνω πίνακες γίνεται µε βάση τις 

υπηρεσίες τους είτε στην ίδια επιχείρηση είτε τα έτη προϋπηρεσίας τους σε όµοια 

καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση, ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. 

Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαµβανοµένων αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση 

τους, που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψη του οπότε και αρχίζει 

η υποχρέωση καταβολής του βάσει της προϋπηρεσίας βασικού µισθού, έχουν δε 

υποχρέωση µέσα σε τρίµηνη προθεσµία από την πρόσληψη να υποβληθούν τα 

σχετικά πιστοποιητικά. Αν µε τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία 

µεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε αρχικά ή υποβληθούν πιστοποιητικά χωρίς 

προηγούµενη Υπεύθυνη ∆ήλωση, το δικαίωµα για την λήψη υψηλότερου µισθού 

µε βάση την προϋπηρεσία αυτή γεννάται από την ηµεροµηνία που κατατίθενται 

τα πιστοποιητικά αυτά. 

Η προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων µισθωτών σε περίπτωση που δεν έχουν 

υποβάλει µέχρι σήµερα τα σχετικά πιστοποιητικά και δεν λαµβάνουν τον νόµιµο 

µισθό, αποδεικνύεται µε δήλωση τους από την κατάθεση της οποίας αρχίζει το 

δικαίωµα τους για λήψη υψηλότερου µισθού και έχουν υποχρέωση εντός 

τριµήνου από την ισχύ της παρούσης να υποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά. 

Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας επιστρέφονται από τον εργοδότη στον µισθωτό, 

όταν λύεται η εργασιακή σχέση. 

6)  Για τους µισθωτούς που έχουν συµπληρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας, αλλά 

παραµένουν λόγω µη συµπληρώσεως του προβλεπόµενου από τον Νόµο ορίου 

ηλικίας για συνταξιοδότηση, τα παραπάνω τελευταία κλιµάκια του βασικού 

µισθού αυξάνονται: 

-  από 1/01/2008 κατά 12,32 ευρώ 

-  από 1/09/2008 κατά 12,81 ευρώ 

-  από 1/05/2009 κατά 13,67 ευρώ 

-  από 1/12/2009 κατά 13,81 ευρώ 
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κάθε επιπλέον χρόνος της 35ετούς υπηρεσίας προσαυξάνεται µε το ποσοστό 

αύξησης που συµφωνήθηκε επί των βασικών µηνιαίων µισθών. 

7)  Σε περίπτωση µετάταξης του βοηθητικού προσωπικού σε υπαλληλικό ο χρόνος 

υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από την ηµέρα ανάληψης της υπαλληλικής 

υπηρεσίας. Κατ' εξαίρεση ο εργοδότης στον οποίο έγινε η µετάταξη, υποχρεούται 

να προσµετρήσει την προϋπηρεσία στην κατηγορία του βοηθητικού προσωπικού 

που διήνυσε ο µεταταγείς σε αυτόν, για τον προσδιορισµό της µισθοδοσίας του. 

Άρθρο 3 

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 

1.  ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 

Στους έγγαµους της παρούσης Σ.Σ.Ε. ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα αν 

εργάζονται στον ίδιο εργοδότη χορηγείται επίδοµα γάµου 10%. 

2.  ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ 

Στους άνδρες και γυναίκες µισθωτούς χορηγείται επίδοµα παιδιών σε ποσοστό 

6% για κάθε παιδί. 

Το εν λόγω επίδοµα χορηγείται και στους χήρους/ες, διαζευγµένους/ες, καθώς και 

στις άγαµες µητέρες. 

Το επίδοµα αυτό δίνεται µέχρι την συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, 

εκτός εάν σπουδάζουν και προσκοµίζονται ανάλογα πιστοποιητικά, οπότε 

παρατείνεται η χορήγηση του µέχρι το 24° έτος της ηλικίας τους. 

3.  ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

α)  Χορηγείται στους µισθωτούς της παρούσας Σ.Σ.Ε επίδοµα τριετιών σε 

ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγµατικής υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας 

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις του κλάδου που καλύπτονται από την 

παρούσα Σ.Σ.Ε. και µέχρι συµπληρώσεως έξι (6) τριετιών. 

4.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

α.  Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής ή άλλης ισότιµης του 

εσωτερικού ή εξωτερικού, ανεγνωρισµένης από το κράτος, δίνεται 

επιστηµονικό επίδοµα σε ποσοστό 18%. 

β.  Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτέρας Σχολής ή άλλης ισότιµης του 

εσωτερικού ή εξωτερικού, ανεγνωρισµένης από το κράτος, δίνεται επίδοµα 

σε ποσοστό 10%. 
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5.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

Στους ταµίες χορηγείται διαχειριστικό επίδοµα 5%. 

Άρθρο 4 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΏΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στους αµειβόµενους µε ποσοστά µόνο ή τους αµειβόµενους µε µισθό και 

ποσοστά ο εργοδότης υποχρεούται κατά µήνα να εξασφαλίζει κατά ελάχιστο όριο 

τους από την σύµβαση αυτή προβλεπόµενους βασικούς µηνιαίους µισθούς 

προσαυξηµένους µε τα οικογενειακά επιδόµατα. 

2.  ∆ΩΡΟ ΚΑΙ Α∆ΕΙΑ ΓΑΜΟΥ 

Στους µισθωτούς της παρούσας σύµβασης χορηγείται σε περίπτωση γάµου: 

α.  άδεια µε αποδοχές οκτώ (10) εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι 

πρόσθετη και δεν συµψηφίζεται µε την προβλεπόµενη από την εργατική 

νοµοθεσία. 

β.  δώρο το ποσό των 100 ευρώ. 

3.  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ- ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ- ΓΟΝΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 

α.  Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για τον θηλασµό και τις αυξηµένες 

φροντίδες, που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό 

διάστηµα τριάντα µηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού να  προσέρχονται 

αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά µία ώρα 

κάθε µέρα. 

Εναλλακτικά µε συµφωνία των µερών, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων 

µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 12 

µήνες και κατά µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες. 

Το µειωµένο αυτό ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόµενος/η µε αίτηση 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. 

β)  Την παραπάνω άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού µπορεί 

εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η 

εργαζόµενη µητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να 

προσκοµίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη 

της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαµβάνει την άδεια θηλασµού και φροντίδας 

παιδιών. 
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Το µειωµένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως 

χρόνος εργασίας. 

γ.  Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της 

µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και 

οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους 

των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. 

δ.  Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς. 

ε.  Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας 

και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και 

στις εργασιακές σχέσεις. 

στ.  Στους εργαζόµενους (-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που 

έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) 

εργάσιµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται 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 η 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. 

ζ.  Ο πατέρας δικαιούται δύο ηµέρες (2) άδεια µε αποδοχές για κάθε τέκνο και 

αφορά την ηµέρα γέννησης του παιδιού. 

η.  Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) 

εβδοµάδες. Οκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την 

πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό. Σε 

περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από 

αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται 

υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής 

αδείας δέκα επτά (17) εβδοµάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αµείβεται 

σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το θέµα αυτό διατάξεις. 

θ.  Γονέας εργαζόµενος εάν: 

α)  έχει συµπληρώσει ένα χρόνο εργασία στον ίδιο εργοδότη και 

β)  ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους. 

∆ικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού µετά τη λήξη της 

άδειας µητρότητας µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει τα 3,5 έτη. 

Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκεια της µπορεί να φθάσει έως 
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(3,5) τρεισήµισι µήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, µε βάση 

τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων δικαιούχων. 

4.  Α∆ΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ 

Στους εργαζόµενους (-ες) µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο 

ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και 

αδελφών. 

5.  ΕΤΗΣΙΑ Α∆ΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

α.  Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία οκτώ (8) ετών στον ίδιο 

εργοδότη ή προϋπηρεσία εννέα (9) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε 

οποιαδήποτε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, δικαιούται άδεια 5 εβδοµάδων, 

δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίµων ηµερών. 

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. 

6.  Α∆ΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 

Χορηγείται άδεια µε αποδοχές κατά την ηµέρα της ονοµαστικής εορτής των 

µισθωτών. Η άδεια αυτή είναι πρόσθετη και δεν συµψηφίζεται µε την 

προβλεπόµενη από την εργατική νοµοθεσία. 

7.  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ 

Οι κάτωθι εορτές, ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτηρισµού τους ως 

υποχρεωτικές, προαιρετικές, ή κατ' έθιµο καθιερώνονται ως υποχρεωτικές αργίες 

και οι εργαζόµενοι που τυχόν θα απασχοληθούν κατ' αυτές αµείβονται όπως 

ορίζει ο Νόµος για τις Κυριακές και αργίες: 

-  Η Πρωτοχρονιά 

-  Ηµέρα των Θεοφανείων 

-  Η Καθαρά ∆ευτέρα 

-  Η 25η Μαρτίου 

-  Η Κυριακή του Πάσχα 

-  Η ∆ευτέρα του Πάσχα 
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-  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 της Γεννήσεως του Χριστού (25η ∆εκεµβρίου) 

-  Η ∆εύτερη µέρα των Χριστουγέννων 

-  Η εορτή του Πολιούχου Άγιου της πόλης που εργάζονται οι εργαζόµενοι που 

καλύπτονται από την παρούσα ΣΣΕ. 

8.  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

α)  Για τους µισθωτούς αυτής της παρούσας Σ.Σ.Ε. ισχύει η κυλιόµενη 

πενθήµερη εβδοµάδα σαράντα (40) ωρών εβδοµαδιαίως συνεχούς ωραρίου 

και οκτώ (8) ωρών ηµερησίως. 

9.  ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ 

α.  Στα µέλη του ∆.Σ, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γεν. γραµµατέα, τον 

ταµία, της αναφερόµενης συνδικαλιστικής οργάνωσης χορηγείται 

συνδικαλιστική άδεια πέντε (5) εργασίµων ηµερών κάθε µήνα µε πλήρεις 

αποδοχές. Για τη συνδικαλιστική τους δράση. Η άδεια αυτή δεν συµψηφίζεται 

µε εκείνη του Α.Ν 539/1945, όπως ισχύει σήµερα. 

β.  Στον Πρόεδρο της συµβαλλόµενης συνδιακλιστικής οργάνωσης χορηγείται 

συνδικαλιστική άδεια δέκα (10) εργασίµων ηµερών κάθε µήνα µε πλήρεις 

αποδοχές για τη συνδικαλιστική του δράση. Η άδεια αυτή δεν συµψηφίζεται 

µε εκείνη του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει σήµερα. 

10. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν στην παρακράτηση από τις επιχειρήσεις ποσοστού 

0,25% από το µισθό όλων των εργαζοµένων που καλύπτονται από αυτή τη 

σύµβαση και την απόδοση του στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑΣΕΝΤ). 

11. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

Αποδίδεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑΣΕΝΤ) από όλες τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν την παρούσα 

σύµβαση, το ποσόν των: 

α.  τεσσάρων (4) ευρώ τον χρόνο για κάθε εργαζόµενο που απασχολούν. 
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β.  ενάµιση (1,5) ευρώ το χρόνο για κάθε εποχιακό εργαζόµενο που 

απασχολούν. 

Το εισπραχθέν αυτό ποσόν που θα καταβάλλεται από τους εργοδότες προς τον 

Σύνδεσµο και δεν θα επιβαρύνει τους εργαζόµενους θα αξιοποιηθεί για την 

ικανοποίηση κοινωφελών σκοπών και κοινωνικών αναγκών των µελών του 

Συνδέσµου. 

12. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη θα συζητήσουν µετά την εφαρµογή του νέου 

ασφαλιστικού θεσµικού πλαισίου για τον σχηµατισµό ενός νέου κοινού ιδιωτικού 

ταµείου πλέον από το ήδη υπάρχον ΤΑΝΠΥ στο οποίο θα συνεισφέρουν οι 

εργοδότες και οι εργαζόµενοι. 

13. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ. 

Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν να καταβάλουν κάθε συντονισµένη προσπάθεια 

για την εκπαίδευση και την εξειδίκευση του προσωπικού που απασχολείται στις 

τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας. 

Για τον λόγο αυτό τα µέρη δεσµεύονται να συµπράττουν προς - όφελος και των 

δύο πλευρών (επιχειρήσεων και εργαζοµένων) τόσο στα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα που ήδη έχουν εγκριθεί από ∆ηµοσίους ή Ιδιωτικούς φορείς, αλλά 

και σε όσα καταρτίζονται περαιτέρω. 

Επίσης ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εργαζοµένων στη Ναυτιλία & Τουρισµό θα 

συµµετέχει στην εκπόνηση των προγραµµάτων και στην επιλογή εκπαιδευοµένων 

στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ. 

14. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

α.  Οι όροι των προηγούµενων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και των 

∆ιαιτητικών Αποφάσεων που δεν τροποποιούνται από την παρούσα 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

β.  Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι ατοµικών συµβάσεων 

εργασίας που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητώς από την 

παρούσα δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 
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Άρθρο 5 

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. είναι διετής και ισχύει από 1-1-2008 έως και  31-12- 2009 

Πειραιάς, 30/7/2008 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΟΕΤ) 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑΣΕΝΤ) 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΠΑΜΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 


