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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µε Σχέση Εργασίας 

Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου (Σ.Ε.Ι.∆.Α.Χ) στο Πολεµικό Ναυτικό. 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:70/13-7-2007 ) 

Στην Αθήνα σήµερα 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 οι υπογεγραµµένοι: 

α)  Βασιλάκος Σωτήρης, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 

εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου δυνάµει της αριθ.2/41029/0022/28-6-2007 

Απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

β)  Τηλιακός Νικόλαος, Κοκκαλιάρης Παναγιώτης, Πρόεδρος και Γενικός 

Γραµµατέας αντίστοιχα, του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εργαζοµένων 

Πολεµικού Ναυτικού, νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι µε την αριθ. 959 / 24 - 01 – 

2007 εξουσιοδότηση του ∆.Σ του ανωτέρω Συνδέσµου. 

γ)  Χριστοδουλάκης Μιχαήλ και Ζαχόπουλος Αθανάσιος, Μέλη του ∆.Σ του 

Σωµατείου Εργαζοµένων Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών, το οποίο 

σύµφωνα µε το αριθµ.911/12-7-2007 παρεµβαίνει και υπογράφει την παρούσα 

ΣΣΕ, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του ν. 1876/90. 

Συνοµολογήσαµε και συναποφασίσαµε τη σύνταξη και υπογραφή της παρακάτω 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, η οποία αντικαθιστά την από 10/7/2007 ΣΣΕ 

(Α.Π.Κ63/11-7-2007 Ορθή Επανάληψη) και η οποία θεωρείται ως µη υπογραφείσα: 

Άρθρο 1 

Στην παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας υπάγονται, οι εργαζόµενοι µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου που υπηρετούν στις Ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες των 

Ναυστάθµων, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του Πολεµικού Ναυτικού και είναι 

µέλη του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

(Π.Σ.Ε.Π.Ν). Επίσης, έχει εφαρµογή και για τους εργαζοµένους που είναι µέλη του 

παρεµβαίνων σωµατείου. 

Άρθρο 2 

Οι µηνιαίοι Βασικοί Μισθοί του προσωπικού που αναφέρεται στο Άρθρο 1 της 

παρούσας, ορίζονται κατά ειδικότητα ως εξής: 
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1)  Απασχολούµενοι στα Ναυτικά Νοσοκοµεία γενικά:  

Νοσοκόµοι - Νοσηλευτές, Εµφανιστές ακτινολογικών και 

εγκεφαλικών µηχανηµάτων, Τραπεζοκόµοι, Καθαρίστριες, Εργάτες 

Γενικών εργασιών. 798,00 € 

2)  Αρτεργάτες, Εσχαρεύς, Κουρείς, Κόπτης - Ράπτης, Φωτογράφοι, 

Ναυτεργάτες, Εργάτες Γενικών εργασιών, Εργάτες Οικοδοµικών 

εργασιών, Τεχνίτες οικοδόµοι, Κλητήοες, Πλύντες, Καθαρίστριες, 

Τραπεζοκόµοι. 873,00 € 

Ειδικά: 

Ι)  Οι εργάτες Γενικών εργασιών - Ναυτεργάτες που απασχολούνται 

αποκλειστικά µε τις εργασίες δεξαµενισµού ή εργάζονται µονίµως επί πλοίων, 

ακολουθούν το Βασικό Μισθό των ∆εξαµενιστών. 

II)  Οι ελαιοχρωµατιστές που απασχολούνται µε τη βαφή πλοίων ή 

υφαλοχρωµατισµού ακολουθούν το Βασικό Μισθό των Υφαλοχρωµατιστών. 

III) Τα ανωτέρω βεβαιώνονται από τον ∆ιοικητή του Ναυστάθµου. 

3)  Τεχνικό προσωπικό γενικά:  

Πρακτικοί µηχανικοί γενικά άνευ αδείας καθώς και οι κατέχοντες 

άδεια Β! & Γ! τάξεως, Ηλεκτροτεχνίτες - Αρχιτεχνίτες, Βαφείς 

αυτοκινήτων, ∆εξαµενιστές, Τεχνίτες πυροµαχικών, Τεχνίτες και 

Συντηρητές Αυτοκινήτων, Εφαρµοστές, Λεµβουργοί, ξυλουργοί, 

ΜΕΚ, Μανουβραδόροι, Προτυποποιοί, Τορνευτές, Σφυροκοπανιστές 

είτε αυτοί απασχολούνται µε τα καθήκοντα της ειδικότητας τους είτε 

µε εργασίες Αµµοβολής ή Υδροβολής, Τυπογράφοι, Υδραυλικοί, 

Χαλκουργοί, Τεχνίτες αεροσκαφών, Ηλεκτροσυγκολλητές τάξεως Β!, 

Σιδηρουργοί, Υφαλοχρωµατιστές, Λεβητοποιοί, Χύτες. 

1.163,00 € 

4)  Ηλεκτροσυγκολλητές Α! Τάξεως 1.197,00 € 

5)  Πρακτικοί µηχανικοί κάτοχοι πτυχίου ή αδείας Α! Τάξεως του 

Υπουργείου Βιοµηχανίας ή του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. 1.187,00 € 

6)  Ηλεκτροτεχνίτες:  

α)  κάτοχοι αδείας Εργοδηγού 1.155,00 € 

β)  κάτοχοι αδείας Εγκαταστάτου - Συν/τος - Επιβλέψεως 1.177,00 € 
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7)  Σχεδιαστές, Προγραµµατιστές, Εργοδηγοί µέσης τεχνικής σχολής, 

Ασυρµατιστές, Απόφοιτοι πτυχιούχοι µέσων τεχνικών σχολών. 

890,00 € 

8)  Ψυκτικοί, Χειριστές σκαπτικών ανυψωτικών ισοπεδωτικών και 

ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων, Τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων της 

παραγράφου (3) που κατέχουν πτυχίο µέσης τεχνικής σχολής. 1.190,00 € 

9)  Τεχνίτες Ηλεκτρονικών Συσκευών & Τεχνίτες Τηλεπικοινωνιών  

α)  Από 0-12 έτη υπηρεσίας στο Πολεµικό Ναυτικό 1.160,00 € 

β)  Από 13-35 έτη υπηρεσίας στο Πολεµικό Ναυτικό καθώς και οι 

πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών (ΚΑΤΕ - ΚΑΤΕΕ) και ισοτίµων 

ανεγνωρισµένων σχολών (ανάλογα τα έτη υπηρεσίας). 1.265,00 € 

10)  Πτυχιούχοι ΤΕΙ και των ισοτίµων προς αυτά ανωτέρων σχολών 

των ειδικοτήτων Ηλεκτρονικοί, Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι, που 

µετονοµάστηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3174/2003 σε 

Μηχανικούς ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων και οι οποίοι µετετάχθησαν 

σε προσωποπαγείς θέσεις Μηχανικών ΤΕ βάσει των διατάξεων του 

ν.3230/2004. 1.270,00 € 

11)  Πτυχιούχοι Ανωτέρων σχολών (ΚΑΤΕ - ΚΑΤΕΕ) και ισοτίµων 

ανεγνωρισµένων σχολών των ειδικοτήτων: ι) Μηχανικοί, ιι) 

Ηλεκτρολόγοι, ιιι) Ψυκτικοί. 1.265,00 € 

12)  Πτυχιούχοι Ανωτέρων σχολών (ΤΕΙ - ΚΑΤΕ - ΚΑΤΕΕ) ή ισοτίµων 

αναγνωρισµένων όλων των άλλων ειδικοτήτων εκτός των 

παραγράφων (9), (10), και (11) 990,00 € 

13)  Πτυχιούχοι Ε.Μ.Π., Προγραµµατιστές Αναλυτές Η/Υ πτυχιούχοι 

ΑΕΙ, Πτυχιούχος (ΑΕΙ) Χηµικός, Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό. 1.290,00 € 

14)  ∆ιοικητικό προσωπικό:  

α)  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι 985,00 € 

β)  Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι 920,00 € 

γ)  Απόφοιτοι Λυκείου 850,00 € 

δ)  Απόφοιτοι τριταξίου Γυµνασίου 815,00 € 
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15)  Οδηγοί Αυτοκινήτων 850,00 € 

Στην κατηγορία των πτυχιούχων µέσων τεχνικών σχολών της περιπτώσεως 7 και 8 

του παρόντος άρθρου, εντάσσονται οι εργαζόµενοι ανεξαρτήτως ειδικότητος που 

κατά την αρχική πρόσληψη τους η κατά τη µετάταξη τους στη θέση (ειδικότητα) που 

είναι ενταγµένοι, κατείχαν πτυχίο µέσων τεχνικών σχολών, το οποίο απαιτείτο ως 

προσόν διορισµού τους από τις οικείες οργανικές διατάξεις. 

Άρθρο 3 

Το ωράριο εργασίας όλου του προσωπικού το οποίο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής 

της παρούσης ορίζεται σε 7,5 ώρες ηµερησίως. Η ρύθµιση της πεντάωρης ηµερήσιας 

εργασίας του άρθρου 7 της αριθµ.57/2006 ∆.Α καταργείται. 

Άρθρο 4 

Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε πέρα από το Βασικό 

Μισθό της κάθε ειδικότητας, όπως αυτός ορίζεται στο προηγούµενο άρθρο 

χορηγούνται και τα εξής τακτικά επιδόµατα και παροχές κατά µήνα: 

Α)  Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας το οποίο κλιµακώνεται σύµφωνα µε τον 

παρακάτω πίνακα: 

ΕΤΗ 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 4% 

3 8% 

5 12% 

7 16% 

9 20% 

11 24% 

13 28% 

15 32% 

17 36% 

19 40% 

21 44% 
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23 48% 

25 52% 

27 56% 

29 60% 

Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται στους Βασικούς Μισθούς του άρθρου 2 της 

παρούσης. Για τον υπολογισµό του επιδόµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη ο 

χρόνος υπηρεσίας στο ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ. Για τους υπηρετούντες κατά την 31 - 12 - 

1999, πέραν του ανωτέρω χρόνου, λαµβάνεται υπόψη και ο χρόνος 

προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονταν για µισθολογική εξέλιξη από τις ισχύουσες 

µέχρι την ηµεροµηνία αυτή διατάξεις. 

Β)  Ενοποιηµένο επίδοµα ειδικών συνθηκών Πολεµικού Ναυτικού οριζόµενο 

σε ποσοστό 15 % επί των βασικών µισθών για όλους τους εργαζοµένους στο 

Π.Ν. 

Ι)  Ειδικά για όσους εργάζονται στους Ναύσταθµους, καθώς και στις υπηρεσίες 

ευθύνης αυτών, στους εργαζοµένους των υπηρεσιών του Στρατηγείου 

∆ιοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (Σ.∆.Α.Μ), Ναυτικής ∆ιοίκησης Αιγαίου 

(Ν.∆.Α) και Υπηρεσίας Φάρων (Υ.Φ) το ποσοστό του ενοποιηµένου 

επιδόµατος αυξάνεται κατά 5%, δηλαδή καταβάλετε σε ποσοστό 20% επί 

των βασικών µισθών. 

II)  Οι εργαζόµενοι στα Ναυτικά Νοσοκοµεία δεν λαµβάνουν το ενοποιηµένο 

επίδοµα. 

Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται στους Βασικούς Μισθούς του άρθρου 2 της 

παρούσης και αντικαθιστά τα παλαιά επιδόµατα που καταβάλλονταν µέχρι 31-12-

1999, όπως επικίνδυνης εργασίας, ανθυγιεινής εργασίας τα οποία αµφότερα 

υπολογίζονταν στους Βασικούς Μισθούς ή ηµεροµίσθια προσαυξηµένα µε την 

πολυετία και τα οικογενειακά βάρη, ευδόκιµου παραµονής, κ.λ.π. επιδόµατα που 

προβλέπονταν από προηγούµενες συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή διαιτητικές 

αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις ή τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 

2019/92 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.8 του άρθρου 41 του ν. 2065/92. 

Γ)  Οικογενειακή παροχή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του 

ν.3205/03, όπως ισχύει. 

∆)  Νοσοκοµειακό επίδοµα και τροφής χορηγείται σε όλο το προσωπικό της 

παρούσας Σ.Σ.Ε που απασχολείται ανεξαρτήτως ειδικότητας στα Ναυτικά 

Νοσοκοµεία του Πολεµικού Ναυτικού σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 όπως ισχύει. 
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Ε)  Επίδοµα πληροφορικής το οποίο χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 όπως ισχύει. 

ΣΤ)  Επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών το οποίο 

χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3205/2003 όπως ισχύει. 

Η)  Επίδοµα βαρέων αυτοκινήτων - ρυµουλκών οριζόµενο σε 40,00€ µηνιαίως, 

το οποίο χορηγείται στους οδηγούς που απασχολούνται. 

α)  Σε Βαρέα αυτοκίνητα ωφελίµου φορτίου άνω των 6 τόνων. 

β)  Σε βυτιοφόρα εκκενώσεων βόθρων και αποκοµιδής απορριµµάτων 

ανεξαρτήτως ωφελίµου φορτίου και του χρόνου της ηµερησίας ή 

εβδοµαδιαίας εργασίας των σε αυτά. 

Γ)  Σε βαρέα ρυµουλκά µετά ρυµουλκούµενων κατόχους αντιστοίχου πτυχίου ή 

αδειών. 

Άρθρο 5 

Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα ανεξαρτήτως φύλου χορηγούνται οι 

ακόλουθες παροχές σε είδος, ανεξαρτήτως εφαρµοζόµενης Σ.Σ.Ε η διαιτητικής 

απόφασης. 

Α)  2 (δυο) παντελόνια και 2 (δυο) πουκάµισα κατ΄ έτος 

Β)  1 (ένα) ελαφρύ µπουφάν κατ΄ έτος 

Γ)  1 (ένα) ζεύγος υποδηµάτων ασφαλείας κατ΄ έτος 

∆)  1 (ένα) ισχυροψύχιο κάθε 2 (δυο) έτη 

Ε)  1 (ένα) κουτί γάλα εβαπορέ 410γραµ. και 20 γραµ. ζάχαρη ηµερησίως 

Ειδικά για τους εργαζόµενους στη ∆ιεύθυνση Ναυτικών όπλων ΝΑΤΟ και ∆ιεύθυνση 

καυσίµων ΝΑΤΟ αντί των ανωτέρω ειδών χορηγούνται τα κάτωθι είδη ατοµικής 

προστασίας: 

Α)  2 (∆ύο) φόρµες ανά έτος 

Β)  2 (∆ύο) ζεύγη παπούτσια ανά έτος (το ένα ελαστικό). 

Γ)  1 (Ένα) ζεύγος αρβύλα πυροµαχικών ανά έτος 

∆)  1 (Ένα) αδιάβροχο ανά έτος 

Ε)  1 (Ένα) ζεύγος γάντια ανά έτος 

ΣΤ)  1 (Ένα) ισχυροψύχιο ανά δύο έτη 
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Άρθρο 6 

Στο προσωπικό που υπάγεται στη παρούσα επεκτείνονται και έχουν ανάλογη 

εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 4 του Ν. 2839/2000 και οι διατάξεις 

των παρ.6 και 7 του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004. Το επίδοµα αδείας του 

προσωπικού που υπάγεται στις ρυθµίσεις της παρούσας Σ.Σ.Ε., θα καταβάλλεται µε 

τη µισθοδοσία του µηνός Ιουνίου κάθε έτους. 

Άρθρο 7 

Ειδικότητες που δεν αναφέρονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε εκτός αυτών που ρητά 

αναφέρονται σ' αυτήν, και ανήκουν στη δύναµη του Πανελλήνιου Συνδέσµου 

Εργαζοµένων Πολεµικού Ναυτικού, κατατάσσονται σε αντίστοιχη συναφή κατηγορία 

και ειδικότητα και ακολουθούν τις ρυθµίσεις του προσωπικού αυτού. Το γεγονός αυτό 

είναι δυνατόν να συνάγεται και από τη σχετική προκήρυξη της θέσης αλλά και την 

περιγραφή της εργασίας, από τον Οργανισµό της Υπηρεσίας. Η συνάφεια της 

ειδικότητος προκύπτει ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου. 

Άρθρο 8 

Όσοι από το προσωπικό της παρούσας Σ.Σ.Ε παρέχουν πρόσθετη εργασία πέραν της 

ειδικότητας τους σε χρόνο τουλάχιστον κατά το ήµισυ του νοµίµου ωραρίου 

δικαιούνται µηνιαίο επίδοµα 44,02 ΕΥΡΩ. 

Άρθρο 9 

Χορηγείται επίδοµα πτυχίου , στο ποσό των 17,61 € µηνιαίως το οποίο καταβάλλεται 

µόνο στους απόφοιτους ανώτατης η ανώτερης σχολής (ΑΕΙ η ΤΕΙ) και το οποίο 

απαιτείται ως προσόν διορισµού. 

Άρθρο 10 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται κάθε προηγούµενη Σ.Σ.Ε η 

∆ιαιτητική απόφαση, η διάταξη νόµου η Προεδρικό ∆ιάταγµα, η Κοινή Υπουργική 

απόφαση που ρυθµίζει τις αποδοχές ή το ωράριο του προσωπικού του άρθρου 1 της 

παρούσης. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του 

Ν.2346/1995, όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 

2439/1996, καθώς επίσης και η αριθµ.Φ.845/1/127392/Σ.474/26-2-2007 ∆ιαταγή του 

Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας. 

Άρθρο 11 

Τυχόν καταβαλλόµενες κατά τη 31/12 /2006 ανώτερες αποδοχές σε σύγκριση µε τις 
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αποδοχές της παρούσας Σ.Σ.Ε διατηρούνται ως προσωπική διάφορα, η οποία 

µειώνεται µε οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Στην ανωτέρω σύγκριση δεν 

συµπεριλαµβάνεται το πριµ παραγωγικότητας. 

Άρθρο 12 

Έναρξη ισχύος της παρούσης ορίζεται η 1.1.2007 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Π.Σ.Ε.Π.Ν) 
 ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ 

 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 


