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ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις Πρακτορειακές 

επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι µέλη της ∆ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης 

(∆.Ν.Ε). 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: ΠΚ 49/01-07-08) 

Σήµερα την 18η Ιουνίου 2008 και  ώρα 12 µ.µ. στα γραφεία της ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 

ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ οι υπογράφοντες: 

Α.  Εκ µέρους των εργοδοτών 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. 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 παρούσης Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας συνοµολόγησαν τα εξής: 

Άρθρο 1 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στις διατάξεις αυτής της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας υπάγεται το πάσης φύσεως 

προσωπικό των Πρακτορειακών Επιχειρήσεων της χώρας που είναι µέλη της ∆.Ν.Ε. 

ήτοι: των εργαζοµένων µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας στις πρακτορειακές 

επιχειρήσεις, αντικείµενο των οποίων κατά κύριο λόγο είναι η πρακτόρευση πλοίων, 

υπό οιανδήποτε σηµαία, εκτελούντων πλόες εξωτερικού, κυρίως τακτικών γραµµών, 

µε σκοπό την εξυπηρέτηση και διακίνηση των πλοίων και των φορτίων τους. 

Οι µισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργάζονται (κατά κύριο λόγο) στα 

ακόλουθα τµήµατα: 
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-  ∆ιεύθυνση 

-  Τµήµα εξυπηρέτησης πελατών 

-  Λογιστήριο 

-  Βοηθητικές - συµπληρωµατικές υπηρεσίες 

-  Operations-Containers control 

-  Παράρτηµα λιµανιού 

-  Τµήµα έκδοσης φορτωτικών και εγγράφων 

-  Τµήµα marketing-(Κρατήσεις) 

Με τις παρακάτω ειδικότητες - καθήκοντα: 

-  ∆ιευθυντές 

-  Γραµµατείς 

-  Ταµίες 

-  Τηλεφωνητές 

-  Υπάλληλοι διατακτικών-φορτωτικών 

-  Λογιστές & βοηθοί λογιστές 

-  Υπάλληλοι εξοδολογίων και εγγραφών 

-  Υπάλληλοι µηχανογράφησης 

-  Υπάλληλοι εξωτερικών εργασιών 

-  Υπάλληλοι διακίνησης φορτηγών αυτοκινήτων και φορτίων πλοίων 

-  Υπάλληλοι φορτοεκφόρτωσης-διαδικασίας τελωνείου  και οργανισµών λιµένων 

-  Υπάλληλοι εισαγωγής-εξαγωγής 

-  Οδηγοί 

-  Υπάλληλοι καθαριότητας - φύλαξης-κυλικείων 

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 

31/12/2008 

1/1/2009 

31/8/2009 

1/9/2009 

31/12/2009 

1 922,65 966,94 995,95 1038,78 

2 1061,10 1112,03 1145,39 1194,64 

3 1100,84 1153,68 1188,29 1239,39 

4 1100,84 1153,68 1188,29 1239,39 

5 1163,25 1219,09 1255,66 1309,65 

6 1163,25 1219,09 1255,66 1309,65 

7 1245,47 1305,25 1344,41 1402,22 

8 1245,47 1305,25 1344,41 1402,22 

9 1276,27 1337,53 1377,66 1436,90 

10 1276,27 1337,53 1377,66 1436,90 

11 1342,36 1406,79 1448,99 1511,30 

12 1342,36 1406,79 1448,99 1511,30 

13 1398,54 1465,67 1509,64 1574,55 

14 1398,54 1465,67 1509,64 1574,55 

15 1436,57 1505,53 1550,70 1617,38 

16 1436,57 1505,53 1550,70 1617,38 

17 1491,73 1563,33 1610,23 1679,47 

18 1491,73 1563,33 1610,23 1679,47 

19 1518,69 1591,59 1639,34 1709,83 

20 1518,69 1591,59 1639,34 1709,83 

21 1552,30 1626,81 1675,61 1747,66 

22 1583,34 1659,34 1709,12 1782,61 

23 1610,71 1688,02 1738,66 1813,42 

24 1646,01 1725,02 1776,77 1853,17 

25 1672,53 1752,81 1805,39 1883,02 
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26 1691,95 1773,16 1826,35 1904,88 

27 1717,92 1800,38 1854,39 1934,13 

28 1745,97 1829,78 1884,67 1965,71 

29 1770,37 1855,35 1911,01 1993,18 

30 1796,47 1882,70 1939,18 2022,56 

31 1817,53 1904,77 1961,91 2046,27 

32 1842,70 1931,15 1989,08 2074,61 

33 1868,36 1958,04 2016,78 2103,50 

34 1892,19 1983,02 2042,51 2130,34 

35 1916,99 2009,01 2069,28 2158,26 

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟ: 1/1/2008 

ΕΩΣ: 31/8/2008 

1/9/2008 

31/12/2008 

1/1/2009 

31/8/2009 

1/9/2009 

31/12/2009 

1 919,06 963,17 992,07 1034,73 

2 1054,40 1105,01 1138,16 1187,10 

3 1091,93 1144,34 1178,67 1229,35 

4 1091,93 1144,34 1178,67 1229,35 

5 1113,66 1167,12 1202,13 1253,82 

6 1113,66 1167,12 1202,13 1253,82 

7 1121,60 1175,44 1210,70 1262,76 

8 1121,60 1175,44 1210,70 1262,76 

9 1139,32 1194,01 1229,83 1282,71 

10 1139,32 1194,01 1229,83 1282,71 

11 1152,14 1207,44 1243,66 1297,14 

12 1152,14 1207,44 1243,66 1297,14 

13 1161,41 1217,16 1253,67 1307,58 

14 1161,41 1217,16 1253,67 1307,58 
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15 1179,98 1236,62 1273,72 1328,49 

16 1179,98 1236,62 1273,72 1328,49 

17 1194,13 1251,45 1288,99 1344,42 

18 1194,13 1251,45 1288,99 1344,42 

19 1218,92 1277,43 1315,75 1372,33 

20 1218,92 1277,43 1315,75 1372,33 

21 1260,90 1321,42 1361,06 1419,59 

22 1302,07 1364,57 1405,51 1465,95 

23 1329,91 1393,75 1435,56 1497,29 

24 1382,98 1449,36 1492,84 1557,03 

25 1412,45 1480,25 1524,66 1590,22 

26 1455,71 1525,58 1571,35 1638,92 

27 1492,02 1563,64 1610,55 1679,80 

28 1528,76 1602,14 1650,20 1721,16 

29 1558,95 1633,78 1682,79 1755,15 

30 1588,58 1664,83 1714,77 1788,51 

31 1616,10 1693,67 1744,48 1819,49 

32 1646,01 1725,02 1776,77 1853,17 

33 1674,52 1754,90 1807,55 1885,27 

34 1701,61 1783,29 1836,79 1915,77 

35 1729,52 1812,54 1866,92 1947,20 

 

Ως βοηθητικό προσωπικό θεωρούνται Οι εργαζόµενοι στην καθαριότητα, στη φύλαξη 

κτιρίων και στα κυλικεία. 

α)  Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί της κλίµακας διαµορφώθηκαν µετά τη συµφωνηθείσα 

αύξηση κατά 3% από 1.1.2008 έως 31.8.2008 στους ισχύοντες βασικούς 

µισθούς της 31.12.2007. Η αυτή αύξηση παρέχεται και εις τα πάσης φύσεως 

επιδόµατα. 

β)  Οι πιο πάνω βασικοί µηνιαίοι µισθοί όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31ην 
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Αυγούστου 2008 βάσει της προηγούµενης αύξησης, αυξάνονται από 1ης 

Σεπτεµβρίου 2008 κατά ποσοστό 4,8%. 

γ)  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που αφορά η παρούσα σύµβαση 

όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31ην ∆εκεµβρίου 2008 βάσει της 

προηγούµενης αύξησης αυξάνονται από 1η Ιανουαρίου 2009 κατά ποσοστό 3%. 

δ)  Οι πιο πάνω βασικοί µηνιαίοι µισθοί όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31η 

Αυγούστου 2009 βάσει της προηγούµενης αύξησης αυξάνονται από 1ης 

Σεπτεµβρίου 2009 κατά ποσοστό 4,3%. 

ε)  Ο καθορισµός του βασικού µισθού των µισθωτών σε σχέση µε τα έτη υπηρεσίας 

τους γίνεται βάσει της υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στην επιχείρηση που 

εργάζονται, προσαυξανόµενος και κατά την πραγµατική προϋπηρεσία σε οµότιµα 

καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση ή δηµόσια υπηρεσία ή ΝΠ∆∆. 

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. 

Προϋπηρεσία συνταξιούχου που έχει προσµετρηθεί για την απονοµή συντάξεως 

δεν υπολογίζεται. Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαµβανοµένων µισθωτών 

αποδεικνύεται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 που κατατίθεται στον 

εργοδότη κατά την πρόσληψη του µε την υποχρέωση µέσα σε ένα µήνα από της 

προσλήψεως να καταθέσουν τα απαραίτητα 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 απόληψη υψηλότερων αποδοχών βάσει της 

προϋπηρεσίας αυτής γεννάται από τη στιγµή της κατάθεσης των πιστοποιητικών 

αυτών. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας λυοµένης της Σύµβασης, επιστρέφονται 

από τον εργοδότη στο µισθωτό. 

στ) Ο χρόνος της διανυθείσας στρατιωτικής θητείας, ως στρατευσίµου ή εθελοντού, 

θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής προϋπηρεσίας και συνυπολογίζεται στην 

προϋπηρεσία του µισθωτού για τη µισθολογική κατάταξη του σύµφωνα µε το 

άρθρο 2 της παρούσης Σ.Σ.Ε. Ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας 

αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό τύπου Α του οικείου στρατολογικού γραφείου 

του µισθωτού. 

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

παραµένουν λόγω µη συµπληρώσεως του προβλεπόµενου από το Νόµο ορίου 

ηλικίας για συνταξιοδότηση, τα παραπάνω τελευταία κλιµάκια προσαυξάνονται: 
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-  Από 1/1/2008 κατά 6.23 Ευρώ 

-  Από 1/9/2008 κατά 6.53 Ευρώ 

-  Από 1/1/2009 κατά 6.73 Ευρώ 

-  Από 1/9/2009 κατά 7.02 Ευρώ 

για κάθε χρόνο υπηρεσίας µέχρι: της συνταξιοδοτήσεώς των 

η)  Σε περίπτωση µετάταξης του βοηθητικού Προσωπικού ο χρόνος υπηρεσίας ως 

υπαλλήλου υπολογίζεται από της µέρας ανάληψης της υπαλληλικής εταιρείας. 

Άρθρο 3 

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 

Επί των βασικών µισθών του Άρθρου 2 της παρούσης Σ.Σ.Ε. θα χορηγούνται 

µηνιαίως τα παρακάτω επιδόµατα. 

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 εφόσον όµως όλοι αυτοί έχουν την επιµέλεια των 

παιδιών. 

Το επίδοµα αυτό δίνεται µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας των 

τέκνων, εφόσον βέβαια αυτά δεν εργάζονται και είναι άγαµα. Το µε βάση τις 

ρυθµίσεις προηγούµενων Σ.Σ.Ε. ή ∆ιαιτητικών Αποφάσεων του κλάδου ήδη 

χορηγούµενο επίδοµα για θήλεα άγαµα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας εξακολουθεί 

να καταβάλλεται. 

Για τα παιδιά που σπουδάζουν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές του εσωτερικού 

ή εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα χρόνια, όσα είναι και τα κατά το 

νόµο απαιτούµενα κατά σχολή για την ολοκλήρωση των σπουδών, πράγµα που 

αποδεικνύεται µε βεβαίωση κάθε σχολής. 

Για τα ανάπηρα σωµατικά ή πνευµατικά παιδιά, των οποίων η αναπηρία κρίθηκε 

µε τελεσίδικη απόφαση αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής, η επιδότηση 

παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία. 
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3.  ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

α)  Στους µισθωτούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδοµα τριετιών σε 

ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγµατικής υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας 

(εκτός τυχόν θαλάσσιας προϋπηρεσίας) των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις 

που περιλαµβάνει η παρούσα Σ.Σ.Ε. και µέχρι συµπληρώσεως πέντε τριετιών. 

β)  ∆ίδεται επιπλέον από την 1/10/1997 και έκτη τριετία (µετά τη συµπλήρωση 

της πέµπτης) σε ποσοστό 5%. 

4.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

α)  Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής ή άλλης ισότιµης του 

εσωτερικού ή εξωτερικού, αναγνωρισµένης από το κράτος, δίνεται 

επιστηµονικό επίδοµα σε ποσοστό 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)  Καταβάλλεται επίδοµα ναυτιλιακής επιµόρφωσης σε ποσοστό 10% για τους 

απόφοιτους των εις την Ελλάδα ή την αλλοδαπή (αναγνωρισµένων όµως από 

το Ελληνικό κράτος) ναυτιλιακών σχολών. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται σε 

όσους εργαζόµενους έχουν προσληφθεί µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 

αόριστης διάρκειας µέχρι την 31/12/1994. Όσοι προσλήφθηκαν από 

1/1/1995 και µεταγενέστερα για να λάβουν το επίδοµα αυτό θα πρέπει να 

είναι απόφοιτοι ναυτιλιακών τµηµάτων ΙΕΚ. 

Σε περίπτωση που εργαζόµενος δικαιούται επιστηµονικό επίδοµα, από άλλη 

αιτία, τότε το ανωτέρω επίδοµα δεν καταβάλλεται. 

δ)  Στους κατόχους πτυχίων MASTER και ∆ιδακτορικού 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∆ΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

α)  Καταβάλλεται επίδοµα άφιξης και αναχώρησης πλοίου σε όσους υπαλλήλους 

απασχολούνται σε συγκεκριµένη άφιξη και αναχώρηση πλοίου και για την 

ελευθεροκοινωνία αυτού: 
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-  Από 1/1/2008 κατά 10 Ευρώ κατά πράξη άφιξης και 10 Ευρώ κατά πράξη 

αναχώρησης πλοίου, 

-  Από 1/9/2008 κατά 10,48 Ευρώ κατά πράξη άφιξης και 10,48 Ευρώ κατά 

πράξη αναχώρησης πλοίου, 

-  Από 1/1/2009 κατά 10,79 Ευρώ κατά πράξη άφιξης και 10,79 Ευρώ κατά 

πράξη αναχώρησης πλοίου, 

-  Από 1/9/2009 κατά 11,25 Ευρώ κατά πράξη άφιξης και 11,25 Ευρώ κατά 

πράξη αναχώρησης πλοίου. 

β)  Καθιερώνεται επίδοµα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 10% που θα 

καταβάλλεται σε εκείνους τους υπαλλήλους που αποκλειστικό αντικείµενο 

απασχόλησης τους είναι η ελευθεροκοινωνία των πλοίων. γ) Χορηγείται 

επίδοµα θέσεως 10% για τους µονίµως εργαζόµενους στους Λιµενικούς 

χώρους που το αντικείµενο της εργασίας τους είναι η επίβλεψη και 

διεκπεραίωση της διακίνησης των εµπορευµάτων και κοντέινερς και για όσο 

χρόνο εργάζονται σε αυτή τη θέση. 

6.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

Στους ταµίες και τους απασχολούµενους γενικά µε την διαχείριση χρηµάτων από 

τους πιο πάνω µισθωτούς δίνεται διαχειριστικό επίδοµα σε ποσοστό 6,5% που 

υπολογίζεται στους βασικούς µηνιαίους µισθούς του Άρθρου 2. 

7.  ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Χορηγείται επίδοµα ισολογισµού µισός µισθός (1/2) για το λογιστή και τον πρώτο 

βοηθό του κατά το κλείσιµο του ετήσιου ισολογισµού των επιχειρήσεων του 

Άρθρου 1 της παρούσης Σ.Σ.Ε. 

8.  ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ 

Για τους πρόσκαιρα απασχολούµενος 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 δεν συµψηφίζονται τα έξοδα ταξιδιού διαµονής 

και ενδιαίτησης τα οποία βαρύνουν τον εργοδότη. 

Επίσης δεν συµψηφίζονται το αντιµίσθιο και εργασία κατά τις Κυριακές και 

Εορτές όπως ο νόµος προβλέπει ή τυχόν υπερωρίες που έχουν γίνει εκτός 

έδρας. 
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9.  ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

Το ποσοστό αύξησης που συµφωνήθηκε επί των βασικών µισθών, θα δίδεται και 

επί των χρηµατικών επιδοµάτων και παροχών που αφορούν την παρούσα Σ.Σ.Ε. 

Άρθρο 4 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κ.λ.π. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.  ∆ΩΡΟ ΚΑΙ Α∆ΕΙΑ ΓΑΜΟΥ 

Στους µισθωτούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. σε περίπτωση γάµου τους χορηγείται: 

α)  ∆ώρο το ποσό των 359,91 Ευρώ, το οποίο θα αναπροσαρµοστεί την 

1/9/2008 στο ποσό των 377,18, την 1/1/2009 στο ποσό των 388,50 και 

την 1/9/2009 στο ποσό των 405,21. 

β)  Άδεια µε τις αποδοχές 5 εργασίµων ηµερών. 

γ)  Η άδεια αυτή δεν συµψηφίζεται προς την προβλεπόµενη από τις διατάξεις 

του Α.Ν. 539/1945, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2.  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

α)  Στους αµειβόµενους µε ποσοστό µόνο ή τους αµειβόµενους µε µισθό και 

ποσοστά ο εργοδότης υποχρεούται κατά µήνα να εξασφαλίσει κατά ελάχιστο 

όριο τους από τη Σύµβαση αυτή προβλεπόµενους βασικούς µηνιαίους 

µισθούς προσαυξηµένους µετά σχετικά επιδόµατα. 

β)  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. 

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

α)  Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για το θηλασµό και τις αυξηµένες 

φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό 

διάστηµα 2,5 ετών (τριάντα µηνών) από τη λήξη της άδειας τοκετού 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 ενάµιση 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 αίτηση του/της 

να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές εντός 

τις χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για την 
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φροντίδα του παιδιού 

Την 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. 

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

χρόνος εργασίας. 

β)  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 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. 

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

αφορά την ηµέρα γέννησης του παιδιού. 

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

εβδοµάδες. 

Οκτώµιση (8,5) εβδοµάδες θα χορηγούνται πριν από την πιθανή ηµεροµηνία 

τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώµιση (8,5) 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. 

ε)  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 δε διάρκεια της µπορεί να φθάσει έως (3,5) 

τρεισήµισι µήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, µε βάση 
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τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων 

δικαιούχων, λαµβανοµένων υπ' όψιν των ευλόγων αναγκών της 

επιχείρησης. 

4.  ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

α)  Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο 

εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε 

οποιαδήποτε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, δικαιούνται 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 τής ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (χρήση δικαιώµατος 

αναλογικής άδειας) εφόσον αυτός το επιλέξει. 

5.  Α∆ΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ 

Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια τριών (3) 

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

αδελφών. 

6.  ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ 

α)  Στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα του ∆.Σ. της παραπάνω 

αναφερόµενης Συνδικαλιστικής Οργάνωσης των εργαζοµένων χορηγείται 

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

αποδοχές, ενώ στα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. της ως άνω αναφερόµενης 

συνδικαλιστικής οργάνωσης χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε (5) 

εργασίµων ηµερών κάθε µήνα µε πλήρεις αποδοχές. 

β)  Οι χορηγούµενες αυτές άδειες δεν συµψηφίζονται µε εκείνη του Α.Ν. 

539/1945, όπως ισχύει σήµερα. 

7.  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ 

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 κατά τις Κυριακές και αργίες: 
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-  Η Πρωτοχρονιά 

-  Ηµέρα των Θεοφανείων 

-  Η Καθαρά ∆ευτέρα 

-  Η 25η Μαρτίου 

-  Η Μεγάλη Παρασκευή 

-  Η Κυριακή του Πάσχα 

-  Η ∆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 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.  Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ - ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΤΟΥ Ή ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

α)  Εργαζόµενοι (-ες) που είναι εθελοντές αιµοδότες δικαιούνται άδεια τεσσάρων 

(4) ωρών, προκειµένου να δώσουν αίµα κατά την διάρκεια της ηµέρας που 

γίνεται η αιµοδοσία. 

β)  Εργαζόµενοι (-ες) που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο 

εργοδότη, οι οποίοι (-ες) πάσχουν από νόσηµα, που απαιτεί µεταγγίσεις 

αίµατος ή παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί 

στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες άδεια 

επιπλέον το χρόνο µε αποδοχές. 

γ)  Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως δεκάξι (16) ετών 

συµπληρωµένα, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος 

και παραγώγων ή αιµοκάθαρσης χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) 

εργασίµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται 

και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες 

διατάξεις. 
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9.  Α∆ΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

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. 

10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Για τους µισθωτούς αυτής της Σ.Σ.Ε. καθιερώνεται και ισχύει η εβδοµάδα πέντε 

εργασίµων ηµερών, από ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή, και συνεχές ωράριο σαράντα 

(40) ωρών εβδοµαδιαίως και οκτώ (8) ηµερησίως. 

11. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Γίνεται παρακράτηση ποσοστού 0,25% από το µισθό των εργαζοµένων που 

καλύπτονται από αυτή τη σύµβαση και αποδίδεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.) 

12. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 

Αποδίδεται από 1/1/2008 στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.) από όλες τις εταιρείες που εφαρµόζουν 

την παρούσα Σ.Σ.Ε. ποσοστό 0,10% επιπλέον του ποσοστού 0,25% που ήδη 

δίδεται, δηλαδή σύνολο 0.35% επί των βασικών µηνιαίων µισθών κάθε 

εργαζόµενου που απασχολούν. (∆ηλαδή, επί δώδεκα µηνιαίων βασικών µισθών 

προστιθέµενων επιπλέον επιδοµάτων Πάσχα, Αδείας και Χριστουγέννων, όπως 

αυτοί εµφανίζονται στη µισθολογική κατάσταση). Το εισπραττόµενο αυτό ποσό 

που θα καταβάλλεται από τους εργοδότες προς το Σύνδεσµο και δεν θα 

επιβαρύνει τους εργαζόµενους, θα χρησιµοποιηθεί για την ικανοποίηση των 

κοινωφελών σκοπών και αναγκών των µελών του συλλόγου. 

13. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη θα συζητήσουν τον σχηµατισµό ενός νέου κοινού 

ιδιωτικού ταµείου πλέον από το ήδη υπάρχον Τ.Α.Ν.Π.Υ. στο οποίο θα 

συνεισφέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι. 

14. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Σε περίπτωση αποχώρησης εργαζοµένου δια συνταξιοδότηση µε διαφορετικές 

από τις ισχύουσες για πλήρη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, ο εργαζόµενος να 

λαµβάνει αποζηµίωση ως εάν αποχωρούσε µε δικαιώµατα πλήρους 

συνταξιοδότησης (40% της αποζηµίωσης που θα ελάµβανε). 
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15. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δηµιουργούν κοινή Επιτροπή  που θα αποτελείται από 

τρεις (3) εκπροσώπους εργοδοτών, τρεις(3) εκπροσώπους των εργαζοµένων η 

οποία θα συνεδριάζει τουλάχιστον 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 Τ.Α.Ν.Π.Υ. 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, Υ.Ε.Ν, 

Εθνική και Κοινοτική πολιτική κ.λ.π). 

Την προβολή αυτών των θέσεων µε την µορφή ηµερίδων ή υποµνηµάτων 

προς τους αρµόδιους φορείς ή ακόµα χρησιµοποιώντας και άλλους τρόπους 

δράσης που από κοινού θα καθορίσουµε. 

5.  Την διερεύνηση στα πλαίσια της επόµενης Σ.Σ.Ε. 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. 

16. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

α)  Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι προηγούµενες διατάξεις των Σ.Σ.Ε. που έχουν 

υπογραφεί από τα δύο µέρη και δεν τροποποιούνται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. 

β)  Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόµενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι 

όροι εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της Σύµβασης αυτής. 

γ)  Οι αυξήσεις που προκύπτουν από τη παρούσα Σ.Σ.Ε. δίδονται στον 

καταβαλλόµενο µισθό. 
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Άρθρο 5 

Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. είναι διετής και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
∆ΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.) 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΌΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 


