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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 13/9-3-2011) 

Στην Αθήνα σήµερα, 9/3/2011, ενώπιον του Μεσολαβητή Λάµπρου Σέµπου, οι 

κάτωθι υπογράφοντες, αφ’ ενός οι κ.κ. Μιχάλης Φαρµάκης, Πρόεδρος και Κεφαλιάν 

Νοραιρ Γραµµατέας, ως εκπρόσωποι του Συνδέσµου Ιδιωτικού Προσωπικού 

Ναυστάθµου Σαλαµίνας και αφετέρου η κα Β. Αντωνίου, δυνάµει της αριθµ. πρωτ. 

2/2372/0022/15-1-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, ως εκπρόσωπος του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου συµφώνησαν και συναπεδέχθηκαν τα εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου που είναι µέλη του «Συνδέσµου Ιδιωτικού Προσωπικού 

Ναυστάθµου Σαλαµίνας» και υπηρετούν στις εγκαταστάσεις, γραφεία και λοιπούς 

χώρους του Ναυστάθµου Σαλαµίνας, καθώς και τις λοιπές υπηρεσίες του Πολεµικού 

Ναυτικού που εδρεύουν στην Αθήνα και στον Πειραιά. 

Άρθρο 2 

Μισθοί 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 

3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 90 του ν. 

3842/2010 και συµπληρώθηκαν µε το άρθρο τρίτο του ν. 3845/2010. 

Άρθρο 3 

α) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε 

µε το άρθρο 90 του ν. 3842/2010 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο τρίτο του ν. 

3845/2010, ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας, που ορίζονται από ατοµική 

σύµβαση εργασίας και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την 

ισχύουσα νοµοθεσία (νόµους, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις) 

προγενέστερες συλλογικές ρυθµίσεις (σσε, ή δ.α), που δεν καταργούνται ή δεν 

τροποποιούνται ρητώς µε τους όρους της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν. 

β) Κατά τα λοιπά υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του ν. 3842/2010 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 

τρίτο του ν. 3845/2010, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της ∆.Α 59/2009, καθώς 
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και όλων των προηγούµενων οµοίων συλλογικών ρυθµίσεων, εφόσον δεν 

τροποποιούνται µε την παρούσα.  

Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ρύθµισης αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2010. 
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