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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων  

µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 129/19-11-2004) 

Στην Αθήνα σήµερα 19 Νοεµβρίου 2004 οι υπογεγραµµένοι: 

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

βαθµό ∆ του κλάδου ΤΕ ∆ηµοσιονοµικών εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου δυνάµει 

της αριθ. 2/24403/0022/05-05-2004 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών . 

β)  Ηλιάδης Νεκτάριος και Τηλιακός Νικόλαος, Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας του 

Πανελλήνιου Συνδέσµου Εργαζοµένων Πολεµικού Ναυτικού, νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένοι µε την αριθ. 569/27-10-2004 εξουσιοδότηση του ∆.Σ του 

ανωτέρω Συνδέσµου. 

Καθώς και ο παρεµβαίνων και προσχωρών:  

Ζαχόπουλος Αθανάσιος, µέλος του Σωµατείου Εργαζοµένων  

Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών, νόµιµα εξουσιοδοτηµένος µε την  

αρίθµ. 800/11-11-2004 εξουσιοδότηση του ∆.Σ. του ανωτέρω σωµατείου. 

Συνοµολογήσαµε και συναποφασίσαµε την τροποποίηση και συµπλήρωση της  

από 04/08/2004 Σ.Σ.Ε. (αρ. πράξης κατ. 98/4-8-2004) ως εξής: 

Άρθρο 1 

Το ενοποιηµένο επίδοµα ειδικών συνθηκών Πολεµικού Ναυτικού της παρ.2 του 

άρθρου 3 της ανωτέρω ΣΣΕ αυξάνεται από 75% επί των βασικών µισθών σε 80%  

επί των βασικών µισθών του άρθρου 2 της ανωτέρω ΣΣΕ. Η ρύθµιση αυτή ισχύει  

από 01/01/2004. 

Άρθρο 2 

Το επίδοµα συζύγου της παρ. 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΣΣΕ ορίζεται σε  

35,00 Ευρώ µηνιαίως και καταβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του 

ν.3205/2003. Η ρύθµιση αυτή ισχύει από 01/01/2004. 

Άρθρο 3 

Το επίδοµα τέκνων της παρ.4 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΣΣΕ τροποποιείται ως εξής: 
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Για το 1° τέκνο 18,00 ΕΥΡΩ το µήνα 

Για το 2° τέκνο 18,00 ΕΥΡΩ το µήνα 

Για το 3° τέκνο 35,00 ΕΥΡΩ το µήνα 

Για το 4° τέκνο 47,00 ΕΥΡΩ το µήνα 

Για καθένα από τα 5 τέκνα και άνω 73,00 ΕΥΡΩ το µήνα 

Το επίδοµα αυτό χορηγείται µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 11 του 

Ν.3205/03. Η ρύθµιση αυτή ισχύει από 01/01/2004. 

Άρθρο 4 

Στο προσωπικό του άρθρου 1 της ανωτέρω ΣΣΕ, στους οποίους δεν έχει καταβληθεί 

οικογενειακή παροχή, επεκτείνεται και έχει εφαρµογή η αριθµ.  

2/3013/0022/20-01-2004 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών 

«Καταβολή αναδροµικών οικογενειακής παροχής». Ειδικά η πρώτη δόση θα 

καταβληθεί εντός προθεσµίας δύο µηνών (2) από την υπογραφή της παρούσης. 

Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος της παρούσης ορίζεται η 1.1.2004. Κατά τα λοιπά ισχύει η  

από 4/08/2004 ΣΣΕ (αριθ. πρ. κατ. 98/4-8-2004). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
 ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 Ο ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΩΡΩΝ 
 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 


