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ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ. 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ.:ΠΚ 2/5-5-09) 

Σήµερα 28 Απριλίου 2009, στα γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, οι υπογεγραµµένοι: 

α)  Κασιδιάρης Σταύρος, Πρόεδρος και Χρυσαφής Χρήστος, Γενικός Γραµµατέας, που 

εκπροσωπούν νόµιµα την ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ και 

β)  Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος και Πουντίδης Παύλος, Γενικός 

Γραµµατέας, που εκπροσωπούν νόµιµα το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ, 

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι από τις οργανώσεις τους να υπογράψουν την Τοπική 

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Αττικής και Νήσων, 

συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής: 

Άρθρο 1 

Στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη απασχολούνται οι παρακάτω ειδικότητες 

εργαζοµένων για τις οποίες γίνεται ειδικότερη αναφορά στα άρθρα που ακολουθούν. 

Άρθρο 2 

Τεχνίτες είναι αυτοί που κατέχουν την άδεια Ηλεκτροτεχνίτη, Αρχιτεχνίτη, Εργοδηγού 

και Πτυχιούχου Επίβλεψης, Συντηρητή εγκαταστάσεων και ότι σχετικά ορίζει ο Ν. 

6422/34 ή δετή πραγµατική προϋπηρεσία στον κλάδο και µε την απαραίτητη 

προϋπόθεση ότι έχουν προσληφθεί µε την άδεια τους, δηλαδή, µόνο αν ο αριθµός 

της αδείας τους αναγραφεί στην κάρτα  πρόσληψης που κατατίθεται στην 

Επιθεώρηση Εργασίας, εάν δε η άδεια αποκτηθεί κατά την εργασία να δηλωθεί στον 

Εργοδότη. 

Άρθρο 3 

Βοηθοί θεωρούνται οι κάτοχοι πτυχίων Τεχνικών Σχολών και οι «πρακτικοί» που 

έχουν δύο χρόνια προϋπηρεσία στον κλάδο και µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι 

έχουν προσληφθεί µε την άδεια τους, δηλαδή, µόνο αν ο αριθµός της αδείας τους 

αναγραφεί στην κάρτα πρόσληψης που κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας, εάν 
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δε η άδεια αποκτηθεί κατά την εργασία να δηλωθεί στον Εργοδότη. 

Άρθρο 4 

Με την παρούσα καθορίζονται τα κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων, τα 

επιδόµατα, οι συνθήκες εργασίας και τα θεσµικά δικαιώµατα των προαναφεροµένων 

εργαζοµένων στις Επιχειρήσεις Ηλεκτρολογικών Έργων της Ν/Ζώνης Αττικής και 

Νήσων, που η εργασία τους έχει ιδιάζοντα επαγγελµατικό και τοπικό χαρακτήρα. 

Άρθρο 5 

Τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων, όπως είχαν διαµορφωθεί µε βάση την 

υπογεγραµµένη τοπική Σ.Σ.Ε. έτους 2008 µεταξύ της Ένωσης Ηλεκτρολόγων 

Επισκευαστών και Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά και του Σωµατείου Ηλεκτρολόγων 

Επισκευών Εγκαταστάσεων Πλοίων Αττικής και Νήσων, αυξάνονται από 1/1/2009 και 

διαµορφώνονται ως εξής: 

Α.  Για τους εργαζόµενους µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου ή 

ορισµένου έργου από 1/1/2009: 

Τεχνίτες: 96,00 ευρώ µικτά. 

Βοηθοί: 81,24 ευρώ µικτά. 

-  Για τους εργαζόµενους µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου ή 

ορισµένου έργου από 1/7/2009: 

Τεχνίτες: 99,00 ευρώ µικτά. 

Βοηθοί: 84,24 ευρώ µικτά. 

Β.  Για τους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που έχουν 

συµπληρώσει δώδεκα (12) µήνες στην ίδια Επιχείρηση, η διαφορά του 

ηµεροµισθίου θα είναι 17% προς τα κάτω από τα ανωτέρω ηµεροµίσθια. 

Γ.  Τα παραπάνω βασικά ηµεροµίσθια προσαυξάνονται µε τα επιδόµατα Εργοδηγού 

10% και Επίβλεψης 20%. 

Άρθρο 6 

Επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας 15% παρέχεται σε όσους εργάζονται σε 

κλειστούς, ανθυγιεινούς και επικίνδυνους χώρους: άλµπουρα, κλειστά µεταλλικά 

δωµάτια ή δεξαµενές, µε πλύσιµο ηλεκτροκλίν, εγκατάσταση σε επικίνδυνα 

ανθυγιεινά µέρη. 

Άρθρο 7 

-  Οι εργαζόµενοι που είναι άνω των 50 ετών, µέλη του Σωµατείου Ηλεκτρολόγων 
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Επισκευών Εγκαταστάσεων Πλοίων Αττικής και Νήσων θα προηγούνται στην 

πρόσληψη του κάθε έργου κατά ποσοστό ένας στους δέκα πέντε εργαζόµενους 

συνολικά. 

-  Σε κάθε νέο έργο, ανά δέκα εργαζόµενους θα προσλαµβάνεται και ένας 

εργαζόµενος άνω των 55 ετών, από λίστα ανέργων που θα προσκοµίζει στην 

Ένωση Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών και Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά το 

Σωµατείο Ηλεκτρολόγων Επισκευών Εγκαταστάσεων Πλοίων Αττικής και Νήσων. 

Άρθρο 8 

Το ωράριο εργασίας είναι 35 ώρες την εβδοµάδα µε πενθήµερη απασχόληση, 

Σάββατο και Κυριακή αργία, αµοιβή και ασφαλιστική κάλυψη 6 ηµερών την 

εβδοµάδα. 

Άρθρο 9 

Στα µαγαζιά το ωράριο εργασίας είναι 37,5 ώρες την εβδοµάδα χωρίς διακοπή, µε 

πενθήµερη απασχόληση, Σάββατο και Κυριακή αργία, αµοιβή και ασφαλιστική κάλυψη 

6 ηµερών την εβδοµάδα. 

Άρθρο 10 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Οι απασχολούµενοι πέραν του καθηµερινού ωραρίου καθώς και οι απασχολούµενοι το 

Σαββατοκύριακο θα παίρνουν (από την πρώτη ώρα) προσαύξηση των αποδοχών τους 

κατά 100%. 

Εφόσον υπάρχουν άνεργοι δεν επιτρέπεται κατ' αρχήν η υπερωριακή απασχόληση 

των εργαζοµένων σύµφωνα µε απόφαση του Αρµόδιου Υπουργείου, εκτός αν το 

επιβάλλουν οι ανάγκες της εργασίας, οπότε ο νόµος το επιτρέπει, ύστερα από άδεια 

της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας. 

Άρθρο 11 

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρµόζουν τους κανονισµούς περί µέτρων 

υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Α)  Οι εργαζόµενοι θα εξέρχονται από το Πλοίο που έχει υποστεί µερική ή ολική 

κατασκευή ή µετασκευή και κατευθύνεται από τον ντόκο προς την δεξαµενή, 

καθώς επίσης και κατά την ώρα της ανέλκυσης και της καθέλκυσης, χωρίς καµµία 

περικοπή της ηµερήσιας αµοιβής. 
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Β)  Οι Εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν σε όλους τους απασχολούµενους στα 

Πλοία 

-  Ένα κράνος κατά την ώρα εργασίας. 

-  Ένα ζευγάρι γάντια κατάλληλα για την εκτελούµενη εργασία. 

-  Ένα µπουκάλι γάλα 640 γρµ. κάθε ηµέρα χωρίς το αντίτιµο του να δίνεται σε 

χρήµα. 

-  Μία φόρµα εργασίας, που ανανεώνεται ανά 60 ηµεροµίσθια, για τεχνίτες 

ορισµένου χρόνου. 

-  Ένα ζευγάρι παπούτσια από βακέτα και καλύµµατα από πλαστικό κατάλληλο 

για την φύση της δουλειάς. Ανά 100 ηµεροµίσθια θα γίνεται αλλαγή για τους 

τεχνίτες ορισµένου χρόνου. 

-  ∆ύο φόρµες και ένα ζευγάρι παπούτσια για τους τεχνίτες αορίστου χρόνου 

ανά έτος. 

-  Μάσκα και αερισµός όταν χρησιµοποιείται ηλεκτροκλίν για καθαρισµό 

ηλεκτροκινητήρων και γεννητριών ή άλλων αντικειµένων. Το πλύσιµο µε 

ηλεκτροκλίν να µην υπερβαίνει τα εξήντα (60) λεπτά της ώρας καθηµερινά 

κατά άτοµο. 

-  Ζώνη ασφαλείας, όταν εργάζονται σε ύψος µεγαλύτερο από 2 µέτρα. 

-  Έναν επενδύτη τύπου τζάκετ από τον µήνα Οκτώβριο, εφόσον υπάρχουν οι 

προοπτικές εργασίας τριών τουλάχιστον χειµερινών µηνών και όταν οι 

συνθήκες εργασίας το απαιτούν. 

-  Εργαλεία κατάλληλα ώστε να µπορεί να εργάζεται ασφαλής ο Τεχνίτης στην 

εργασία του και στον χώρο δουλειάς του. Ο εργαζόµενος υποχρεούται να 

έχει ατοµικά εργαλεία µόνο µία πένσα, έναν κόφτη και ένα κατσαβίδι τσέπης. 

Γ)  Στους χώρους εργασίας αναρτάται - τοιχοκολλάται η άδεια της Επιθεώρησης 

Εργασίας. 

∆)  Όταν η ΕΜΥ δίνει θερµοκρασία από 38° C και πάνω το ωράριο εργασίας θα είναι 

7:00 π.µ. - 1:00  µ.µ. χωρίς περικοπή του ηµεροµισθίου. 

Όταν η ΕΜΥ δίνει θερµοκρασία 36° C και πάνω δεν πραγµατοποιείται εργασία 

µετά τις 14.30. 
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Άρθρο 12 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Α)  Όταν ο τόπος εργασίας βρίσκεται έξω από τη Ν/ΖΩΝΗ, ο Εργοδότης υποχρεούται 

να παρέχει µέσο για την µεταφορά των εργαζοµένων. 

Β)  Όταν ο εργαζόµενος απασχολείται εκτός Ζώνης και όταν ακόµη η µετάβαση του 

γίνεται µε µεταφορικό µέσο του Εργοδότη ή την τακτική συγκοινωνία, ο χρόνος 

εργασίας υπολογίζεται από την στιγµή της αναχωρήσεως από την έδρα της 

Επιχείρησης. Λήξη της εργασίας είναι η στιγµή της επαναφοράς του στην έδρα. 

Γ)  Για την εργασία που εκτελείται µακρύτερα από 60 χιλιόµετρα από την έδρα της 

Επιχείρησης, έστω και µε µεταφορά του εργαζόµενου στην έδρα, δηλαδή, χωρίς 

διανυκτέρευση ή εκτός νοµίµου ωραρίου η διαδροµή πληρώνεται κανονικά απλή 

ώρα, χωρίς προσαύξηση. 

∆)  Για την εργασία που εκτελείται µακρύτερα από 25 χιλιόµετρα από την έδρα της 

Επιχείρησης και δεν γίνεται η επαναφορά του εργαζόµενου στην έδρα 

αυθηµερόν, η Επιχείρηση υποχρεούται µε δικά της έξοδα να εξασφαλίσει στον 

εργαζόµενο κατάλληλο οίκηµα διαµονής και του καταβάλει το ηµεροµίσθιο διπλό. 

Άρθρο 13 

Ο Εργοδότης δεν µπορεί να υποχρεώσει του εργαζόµενους να παράσχουν άλλη 

δουλειά έξω από την ειδικότητα τους, δηλαδή παραγωγική εργασία, 

ηλεκτροκολλήµατα, µετακίνηση µεγάλων αντικειµένων, καθαρισµό. Απαγορεύεται η 

κοπή µετάλλων δια φλογός. 

Άρθρο 14 

Στις Επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από δέκα (10) εργαζόµενους θα υπάρχει 

πίνακας ανακοινώσεων του Σωµατείου. 

Άρθρο 15 

Ο Εργοδότης θα δίνει αναλυτικό γραπτό λογαριασµό, τουλάχιστον κάθε µήνα σε κάθε 

εργαζόµενο, για τις αποδοχές και τις κρατήσεις που του γίνονται. 

Άρθρο 16 

Το προσωπικό ασφαλείας δεν παρέχει παραγωγική εργασία σε ηµέρες και ώρες 

απεργιών, θα βρίσκεται στους χώρους δουλειάς και θα ενεργεί καθ' υπόδειξη του 

Εργοδότη, ο αριθµός του προσωπικού ασφαλείας θα είναι ένα (1) άτοµο στις 

Επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι είκοσι πέντε (25) εργαζόµενους και επί πλέον ένα 

(1) άτοµο ανά είκοσι πέντε (25) επόµενους εργαζόµενους στην Επιχείρηση. Ο 
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εργαζόµενος παρέχει παρουσία και ασφάλεια στο Πλοίο και στην περιουσία της 

Επιχείρησης που εργάζεται και αµείβεται κανονικά. Εάν το Πλοίο πρέπει να 

αναχωρήσει το προσωπικό ασφαλείας υποχρεούται για την µεταφορά των υλικών και 

των εργαλείων στην έδρα της Επιχείρησης που εργάζεται. 

Άρθρο 17 

Η προϋπηρεσία των εργαζοµένων αποδεικνύεται από το βιβλιάριο του ΙΚΑ και µε το 

πιστοποιητικό των Εργοδοτών που τους απασχολούσαν, θεωρηµένο µόνο από την 

επαγγελµατική οργάνωση των εργαζοµένων µε την επωνυµία Σωµατείο 

Ηλεκτρολόγων Επισκευών Εγκαταστάσεων Πλοίων Αττικής και Νήσων και την 

επαγγελµατική οργάνωση των εργοδοτών µε την επωνυµία Ένωση Ηλεκτρολόγων 

Επισκευαστών και Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά, µε την οποία το σωµατείο των 

εργαζοµένων συνάπτει τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. Ως προϋπηρεσία 

θεωρείται και προσµετράται ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας και η εργασία στην 

αλλοδαπή, θεωρηµένη από το αρµόδιο Προξενείο. 

Άρθρο 18 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Οι αποστολές συνεργείων επισκευής Πλοίων σε λιµάνια και ναυπηγεία εκτός Ελλάδας, 

θα γίνονται µε τις εξής προϋποθέσεις: 

Α)  Οπωσδήποτε γραπτή σύµβαση, µε τους όρους απασχόλησης. 

Β)  Η ως άνω αµοιβή που καθορίζεται στην Σύµβαση της παραγράφου α' του άρθρου 

19 θα καταβάλλεται διπλή. 

Γ)  Εξυπακούεται ότι υπάρχει για την ανωτέρω ασφαλιστική κάλυψη από ΙΚΑ και 

ΤΕΑΗΕ. 

∆)  Οι εργαζόµενοι στο εξωτερικό θα παίρνουν όλες τις επιπλέον αµοιβές αυτής της 

Σύµβασης και θα ισχύει για όλες τις ρυθµίσεις η Ελληνική Νοµοθεσία. 

Ε)  Η Επιχείρηση θα επιβαρύνεται µε τα εισιτήρια µεταφοράς και επανόδου, την 

προσφορά του κατάλληλου οικήµατος διαµονής και φαγητού. 

ΣΤ)  Οι µετακινήσεις για ανάληψη εργασίας και ο χρόνος επιστροφής υπολογίζεται 

ως πραγµατικός χρόνος απασχόλησης. 

Ζ)  Ο εργαζόµενος δεν υποχρεούται να µεταβεί στην αλλοδαπή χώρα όταν 

συντρέχουν οι κίνδυνοι και άλλοι σοβαροί λόγοι, όπως: εµπόλεµη κατάσταση, 

ασθένειες, προσωπικοί και οικογενειακοί λόγοι. 

Η)  Όταν το Πλοίο βρίσκεται εν πλω ο εργαζόµενος δεν υποχρεούται να µεταβεί για 

εργασία στο Πλοίο, όπως άλλωστε προβλέπει η Ελληνική Νοµοθεσία. Αυτό µπορεί 
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να συµβεί µόνο ύστερα από  συναίνεση εργαζόµενου - Επιχείρησης. 

Θ)  Η Επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να ενηµερώσει τους εργαζόµενους εάν το Πλοίο 

είναι εν πλω, σε ποια χώρα θα µεταβεί και αν χρειάζεται συνοδό και ισχύει η 

Ελληνική Νοµοθεσία σε ότι αφορά τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας πάνω στο 

Πλοίο. 

Άρθρο 19 

Για τους εργαζόµενους ισχύουν κάθε χρόνο οι εξής αργίες, κατά τις οποίες ο 

εργαζόµενος αµείβεται µε το πιο πάνω ηµεροµίσθιο (µονό) χωρίς καµµία περικοπή 

ηµερήσιας αµοιβής. 

1.  Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 

2.  Η ∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

3.  Η 1η ΜΑΙΟΥ 

4.  η 15η αυγουστου 

5.  Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

6.  Η 6η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

7.  Η ∆ΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

Όσοι εργαστούν στις κατ' έθιµο αργίες: 1η του έτους, Θεοφάνια, Καθαρά 

∆ευτέρα, Αγίου Πνεύµατος, θα λάβουν διπλό ηµεροµίσθιο. 

Συµφωνείται ακόµη η παραµονή των Χριστουγέννων, η παραµονή Πρωτοχρονιάς 

και η Μεγάλη Πέµπτη θα είναι ηµιαργίες χωρίς περικοπή ηµερησίας αµοιβής. 

Άρθρο 20 

Οι Επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγούν κάθε έτος στους εργαζόµενους την 

κανονική άδεια του ΑΝ 539/45, όπως ισχύει σήµερα σε συνδυασµό µε το νόµο 

1346/83. 

Επίσης, θα χορηγούν την ανάλογη αποζηµίωση αδείας και επιδόµατος αδείας σε 

αυτούς που απολύονται ή λήγει η σύµβαση τους ή αποχωρούν οικειοθελώς από την 

εργασία. 

Επίσης, όπως προβλέπεται από την Ε.Σ.Σ.Ε. οι εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει 

δέκα χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή δώδεκα χρόνια σε οποιαδήποτε απασχόληση ή 

εργοδότη, δικαιούνται τριάντα ηµέρες αµειβόµενης άδειας. 
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Άρθρο 21 

Τα µέλη της ∆ιοίκησης του ΣΗΕΕΠ Αττικής και Νήσων δικαιούνται δύο (2) ηµέρες 

άδεια το µήνα µε αποδοχές, για να διευκολύνονται στην άσκηση των συνδικαλιστικών 

τους καθηκόντων. 

Σε περίπτωση απασχολήσεως περισσοτέρων από ένα µέλος της Σωµατειακής 

∆ιοίκησης στην ίδια Επιχείρηση, θα δικαιούνται µία (1) ηµέρα άδειας το µήνα µε 

αποδοχές. 

Μέλη της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας θα παίρνουν άδεια χωρίς αποδοχές για 

την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Άρθρο 22 

Ο εργαζόµενος δικαιούται µία ηµέρα άδεια το χρόνο και αµείβεται µε το πιο πάνω 

ηµεροµίσθιο χωρίς καµµία περικοπή ηµερήσιας αµοιβής, όταν πηγαίνει για ιατρικές 

εξετάσεις επαγγελµατικής νόσου (τεστ). 

Άρθρο 23 

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος στον χώρο εργασίας η Επιχείρηση θα 

καταβάλλει στον εργαζόµενο το υπόλοιπο του ηµεροµισθίου από αυτά που δίνει το Ι 

ΚΑ για ένα µήνα, µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις για απασχολούµενους που 

συµπλήρωσαν ένα έτος προϋπηρεσία και ανεξαρτήτως των πραγµατοποιηθεισών 

ηµερών εργασίας που είχε ο παθών στη Ν/ΖΩΝΗ. 

Άρθρο 24 

Οι Εργοδότες δέχονται την δραστηριότητα του εκλεγµένου εκπροσώπου των 

εργαζοµένων στους χώρους δουλειάς των επισκευαζόµενων Πλοίων, µε βάση την 

κείµενη νοµοθεσία. 

Άρθρο 25 

ΣΧΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Ν/ΖΩΝΗΣ Συµφωνείται κοινή 

προσπάθεια για την επίλυση του οικονοµικού και λειτουργικού προβλήµατος της 

Σχολής Συµπληρωµατικής Εκπαίδευσης Ν/Ζ που λειτουργεί στο Ικόνιο Περάµατος, σε 

συνεργασία και σε συντονισµό µε το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά. 

Άρθρο 26 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Ν/Ζ 

Τα µέρη συµφώνησαν να αναδείξουν µε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες τις θέσεις τους 

για την δηµιουργία ενιαίου φορέα Ν/Ζώνης και στα πλαίσια αυτού του φορέα να 



 9 

δραστηριοποιηθούν για την λύση των προβληµάτων λειτουργίας, εκσυγχρονισµού, 

υποδοµής και ανάπτυξης της Ν/Ζώνης, µε συντονισµό όλων των ενδιαφεροµένων 

φορέων. 

Άρθρο 27 

Οι παραπάνω ρυθµίσεις δεσµεύουν τα δύο µέρη. Οι συµβαλλόµενοι θα καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια ώστε να επηρεάσουν τα µέλη τους για την πιστή εφαρµογή των 

ρυθµίσεων αυτών. 

Άρθρο 28 

Με την παρούσα δεν θίγονται τυχόν ευνοϊκότερες υπέρ των εργαζοµένων ρυθµίσεις 

στο χώρο της Ν/ΖΩΝΗΣ. 

Άρθρο 29 

Η ισχύς των παραπάνω αρχίζει από 1-1-2009. 

Πειραιάς 28 -4-2009 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σ. ΚΑΣΙ∆ΙΑΡΗΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Χ. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Π. ΠΟΥΝΤΙ∆ΗΣ 

 


