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ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των 

Ναυτιλιακών Πρακτορειών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 62/07-06-2005) 

Σήµερα την 22α Απριλίου 2005 και ώρα 12 µ.µ. στα γραφεία του Συνδέσµου 

Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, οι υπογράφοντες: 

Α.  Εκ µέρους των εργοδοτών 

1.  Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας 

Περικλής Παναγόπουλος,  Πρόεδρος 

Μάρκος Φόρος Γ. Γραµµατέας 

2.  Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας 

Στυλιανός Σαρρής Πρόεδρος 

Αντώνης Αγαπητός Γ. Γραµµατέας 

3.  Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων 

Βασίλειος Παπουτσόγλου Πρόεδρος 

Β.  Εκ µέρους των εργαζοµένων  

Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εργαζοµένων στη Ναυτιλία και Τουρισµό 

Θάνος Βασιλόπουλος Πρόεδρος 

Κων/νος Κοντογιάννης Γ. Γραµµατέας 

Όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της παρούσης Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας συνοµολόγησαν τα εξής: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις αυτής της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας υπάγονται οι πάσης φύσεως 

εργαζόµενοι όλης της χώρας, µε σύµβαση µισθώσεως εξαρτηµένης εργασίας στις 

πάσης φύσεως Ναυτιλιακές και Ακτοπλοϊκές Επιχειρήσεις, Ναυτικά Πρακτορεία καθώς 

και γραφεία Ταξιδιών που εκδίδουν εισιτήρια ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και που είναι 

µέλη των παραπάνω εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων. 
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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:  

(Οι πίνακες επισυνάπτονται στο τέλος αυτής της Σ.Σ.Ε.)  

Υπαλληλικό Προσωπικό Βασικός Μισθός 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 1/1/2005 
30/9/2005 

1/10/2005 
31/12/2005

1/1/2006 
30/9/2006 

1109/2006 
31/12/2006 

1 764,08 783,18 814,51 834,87 
2 878,73 900,69 936,72 960,14 
3 911,67 934,46 971,84 996,13 
4 911,67 934,46 971,84 996,13 
5 963,35 987,44 1026,93 1052,61 
6 963,35 987,44 1026,93 1052,61 
7 1031,42 1057,20 1099,49 1126,98 
8 1031,42 1057,20 1099,49 1126,98 
9 1056,94 1083,37 1126,70 1154,87 
10 1056,94 1083,37 1126,70 1154,87 
11 1111,66 1139,45 1185,03 1214,65 
12 1111,66 1139,45 1185,03 1214,65 
13 1158,18 1187,14 1234,62 1265,49 
14 1158,18 1187,14 1234,62 1265,49 
15 1189,71 1219,45 1268,23 1299,93 
16 1189,71 1219,45 1268,23 1299,93 
17 1235,45 1266,33 1316,99 1349,91 
18 1235,45 1266,33 1316,99 1349,91 
19 1257,76 1289,20 1340,77 1374,29 
20 1257,76 1289,20 1340,77 1374,29 
21 1285,65 1317,80 1370,51 1404,77 
22 1311,28 1344,06 1397,82 1432,77 
23 1337,29 1370,72 1425,55 1461,19 
24 1363,17 1397,25 1453,14 1489,46 
25 1385,17 1419,80 1476,59 1513,50 
26 1401,28 1436,31 1493,76 1531,11 
27 1422,82 1458,39 1516,73 1554,65 
28 1445,98 1482,13 1541,42 1579,95 
29 1466,49 1503,16 1563,28 1602,36 
30 1487,76 1524,95 1585,95 1625,60 
31 1505,16 1542,79 1604,51 1644,62 
32 1526,07 1564,23 1626,80 1667,47 
33 1547,32 1586,00 1649,44 1690,68 
34 1567,11 1606,29 1670,54 1712,30 
35 1587,60 1627,29 1692,39 1734,70 
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Βοηθητικό Προσωπικό Βασικός Μισθός 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 1/1/2005 
30/9/2005 

1/10/2005 
31/12/2005

1/1/2006 
30/9/2006 

1/09/2006 
31/12/2006 

1 761,11 780,14 811,34 831,63 
2 873,20 895,03 930,83 954,10 
3 904,27 926,88 963,96 988,06 
4 904,27 926,88 963,96 988,06 
5 922,26 945,32 983,13 1007,71 
6 922,26 945,32 983,13 1007,71 
7 928,85 952,07 990,15 1014,91 
8 928,85 952,07 990,15 1014,91 
9 943,52 967,11 1005,80 1030,94 
10 943,52 967,11 1005,80 1030,94 
11 954,14 977,99 1017,11 1042,54 
12 954,14 977,99 1017,11 1042,54 
13 961,81 985,85 1025,29 1050,92 
14 961,81 985,85 1025,29 1050,92 
15 977,27 1001,70 1041,77 1067,81 
16 977,27 1001,70 1041,77 1067,81 
17 988,82 1013,55 1054,09 1080,44 
18 988,82 1013,55 1054,09 1080,44 
19 1009,42 1034,66 1076,05 1102,95 
20 1009,42 1034,66 1076,05 1102,95 
21 1044,18 1070,29 1113,10 1140,93 
22 1078,30 1105,26 1149,47 1178,21 
23 1101,34 1128,88 1174,03 1203,38 
24 1145,29 1173,93 1220,88 1251,41 
25 1173,42 1202,76 1250,87 1282,14 
26 1205,65 1235,79 1285,22 1317,35 
27 1235,65 1266,54 1317,20 1350,13 
28 1266,07 1297,72 1349,63 1383,37 
29 1290,99 1323,26 1376,19 1410,60 
30 1315,57 1348,46 1402,40 1437,46 
31 1338,51 1371,97 1426,85 1462,52 
32 1363,43 1397,52 1453,42 1489,76 
33 1386,82 1421,49 1478,35 1515,31 
34 1409,24 1444,47 1502,25 1539,80 
35 1432,30 1468,11 1526,83 1565,00 
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Α.  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ως υπαλληλικό προσωπικό χαρακτηρίζονται όλοι οι εργαζόµενοι µε κύρια 

ασφάλιση στο ΙΚΑ, εκτός εκείνων που αναφέρονται και προσδιορίζονται ως 

βοηθητικό προσωπικό. 

Β.  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ως βοηθητικό προσωπικό χαρακτηρίζονται οι εξής κατηγορίες εργαζοµένων: 

1. Καθαριστές - Καθαρίστριες 

2.  Οδηγοί 

3.  Θυρωροί 

4.  Εργαζόµενοι στα κυλικεία 

5. Μάγειροι 

6.  Συντηρητές κτιρίων 

Για τους εργαζόµενους ως βοηθητικό προσωπικό ισχύουν όλα τα επιδόµατα 

καθώς και οι ίδιες εργασιακές σχέσεις που ισχύουν και για τους υπαλλήλους 

αυτής της Σύµβασης. ∆ιαφέρουν όµως οι βασικοί µισθοί. 

α.  Οι βασικοί µισθοί της κλίµακας διαµορφώθηκαν µετά τη συµφωνηθείσα 

αύξηση κατά 4% από 1.1.2005 ως 30.9.2005 στους ισχύοντες βασικούς 

µισθούς της 31.12.2004. Η αυτή αύξηση παρέχεται και εις τα πάσης φύσεως 

επιδόµατα. 

β.  Οι πιο πάνω βασικοί µηνιαίοι µισθοί όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 

30.9.2005 βάσει της προηγούµενης αύξησης αυξάνονται από 1.10.2005  

ως 31.12.2005 κατά ποσοστό 2,5%. 

γ.  Οι πιο πάνω βασικοί µηνιαίοι µισθοί όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 

31.12.2005 βάσει της προηγούµενης αύξησης αυξάνονται από 1.1.2006  

ως 30.9.2006 κατά ποσοστό 4%. 

Οι πιο πάνω βασικοί µηνιαίοι µισθοί όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 

30.9.2006 βάσει της προηγούµενης αύξησης αυξάνονται από 1.10.2006  

ως 31.12.2006 κατά ποσοστό 2,5%. 

δ.  Ο καθορισµός του βασικού µισθού των µισθωτών σε σχέση µε τα έτη 

υπηρεσίας τους γίνεται βάσει της υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στην 

επιχείρηση που εργάζονται προσαυξανοµένου και κατά την πραγµατική 

προϋπηρεσία σε οµότιµα καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση ή δηµόσια 

υπηρεσία ή ΝΠ∆∆. Προϋπηρεσία συνταξιούχου που έχει προσµετρηθεί για 
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την απονοµή συντάξεως δεν υπολογίζεται. Η προϋπηρεσία των 

νεοπροσλαµβανοµένων µισθωτών αποδεικνύεται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του 

Ν. 1599/86 που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή τους 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 

στον µισθωτό.  

ε.  Ο χρόνος της διανυθείσας στρατιωτικής θητείας, ως στρατευσίµου ή 

εθελοντή 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.  

στ.  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: 

-  Από 1/1/2005 κατά 5,12 Ευρώ 

-  Από 1/10/2005 κατά 5,25 Ευρώ 

-  Από 1/1/2006 κατά 5,46 Ευρώ 

-  Από 1/10/2006 κατά 5,60 Ευρώ 

για κάθε χρόνο υπηρεσίας µέχρι της συνταξιοδοτήσεώς των.  

ζ.  Σε περίπτωση µετάταξης του βοηθητικού προσωπικού στο υπαλληλικό,  

ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από της ηµέρας ανάληψης 

της υπαλληλικής Υπηρεσίας. 

Άρθρο 3  

Επιδόµατα 

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

µηνιαίως τα παρακάτω επιδόµατα. 
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1. Επίδοµα Γάµου 

Στους έγγαµους της παρούσης Σ.Σ.Ε. ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα αν 

εργάζονται στον ίδιο εργοδότη χορηγείται επίδοµα γάµου 10%. 

2. Επίδοµα Τέκνων 

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 την 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 

αναγνωρισµένες 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.  

3. Επίδοµα Πολυετούς Υπηρεσίας 

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

ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγµατικής υπηρεσίας ή και 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. Επιστηµονικό Επίδοµα 

α.  Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής ή άλλης ισότιµης του 

εσωτερικού ή εξωτερικού, ανεγνωρισµένης από το κράτος, δίνεται 

επιστηµονικό επίδοµα σε ποσοστό 18%. 

β.  Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτέρας Σχολής ή άλλης ισότιµης του 

εσωτερικού ή εξωτερικού, ανεγνωρισµένης από το κράτος, δίνεται επίδοµα 

σε ποσοστό 10%. 
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5. Επίδοµα Η/Υ 

Στους αναλυτές-προγραµµατιστές κοµπιούτερ και λογιστές, βοηθούς λογιστές 

χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας για χρήση Η/Υ. Αυτό το επίδοµα 

υπολογίζεται στο 10% του αντίστοιχου 12ου βασικού και µόνο µισθολογικού 

κλιµακίου τους εφόσον η απασχόληση τους είναι πλήρης. 

α.  Όσοι εργαζόµενοι των πιο πάνω ειδικοτήτων λαµβάνουν ήδη επίδοµα Η/Υ 

µεγαλύτερο του ως άνω οριζοµένου εξακολουθούν να λαµβάνουν το επίδοµα 

αυτό. 

β.  Όσοι εργαζόµενοι ανεξαρτήτως ειδικότητας λαµβάνουν ήδη επίδοµα Η/Υ 

αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει. 

6. Ειδικό Επίδοµα 

Α.  Για τους εργαζόµενους στα Ναυτικά Πρακτορεία, Κεντρικά Πρακτορεία των 

Ακτοπλοϊκών Επιχειρήσεων που εκδίδουν εισιτήρια και προβαίνουν σε 

κρατήσεις θέσεων χορηγείται επίδοµα: 

α)  10,71 Ευρώ την 1/1/2005 

β)  10,97 Ευρώ την 1/10/2005 

γ)  11,41 Ευρώ την 1/1/2006 

δ)  11,70 Ευρώ την 1/10/2006 

Β.  Στους εργαζόµενους µόνο στα Ναυτικά Πρακτορεία δίνεται επίδοµα άφιξης 

και αναχώρησης πλοίου από Ευρώ. 

α)  7,28 Ευρώ κατά πράξη άφιξης και 7,28 Ευρώ κατά πράξη αναχώρησης 

πλοίου την 1.1.2005 

β)  7,46 Ευρώ κατά πράξη άφιξης και 7,46 Ευρώ κατά πράξη αναχώρησης 

πλοίου την 1.10.2005 

γ)  7,76 Ευρώ κατά πράξη άφιξης και 7,76 Ευρώ κατά πράξη αναχώρησης 

πλοίου την 1.1.2006 

δ)  7,95 Ευρώ κατά πράξη άφιξης και 7,95 Ευρώ κατά πράξη αναχώρησης 

πλοίου την 1.10.2006 

Το επίδοµα αυτό δίδεται για έναν υπάλληλο κάθε επιχείρησης. Το παρόν 

επίδοµα άφιξης και αναχώρησης δεν ισχύει για τα επιβατηγά πλοία διεθνών 

πλόων και ακτοπλοϊκά πλοία. 

7. ∆ιαχειριστικό Επίδοµα 

∆ίδεται ποσοστό 8% στους ταµίες και τους απασχολούµενους µε εισπράξεις και 
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πληρωµές. ∆εν δικαιούνται το επίδοµα αυτό οι λαµβάνοντες το ειδικό επίδοµα της 

παραγράφου 6α. 

8. Επίδοµα Ισολογισµού 

Χορηγείται επίδοµα ισολογισµού εκ µισού (1/2) µηνιαίου µισθού σε όσους 

υπαλλήλους ανήκουν στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και απασχολούνται στην προετοιµασία 

της ετήσιας λογιστικής εικόνας, ως και στην σύνταξη και διατύπωση του 

ισολογισµού των Επιχειρήσεων του Άρθρου 1 της παρούσης Σ.Σ.Ε. οποιασδήποτε 

κατηγορίας λογιστικών βιβλίων και αν τηρούνται. Το επίδοµα αυτό λαµβάνεται 

µία φορά το χρόνο και εντός µηνός µετά το κλείσιµο του ισολογισµού. 

9. Επίδοµα Εκτός Έδρας 

Για τους πρόσκαιρα απασχολούµενους εκτός έδρας υπαλλήλους, καθορίζεται 

πρόσθετη αµοιβή σε ποσοστό 50% επί του µισθού. Στο πρόσθετο αυτό ποσοστό 

δε συµψηφίζονται τα έξοδα ταξιδιού, διαµονής και ενδιαίτησης τα οποία 

βαρύνουν τον εργοδότη. Επίσης δε συµψηφίζονται το αντιµίσθιο και εργασία 

κατά τις Κυριακές και Εορτές όπως ο Νόµος προβλέπει, ή τυχόν υπερωρίες που 

έχουν γίνει εκτός έδρας. 

10. Επίδοµα Ειδικής Απασχόλησης 

Το επίδοµα αυτό χορηγείται στους υπαλλήλους οι οποίοι εκδίδουν πριν από τον 

απόπλου εισιτήρια επιβατών ή φορτωτικές εµπορευµάτων και οχηµάτων και είναι 

εγκατεστηµένοι στις προκυµαίες ή µέσα στα Ε/Γ-Ο/Γ και Φ/Γ και Μ/S καθώς και 

σε εκείνους τους υπαλλήλους που παραλαµβάνουν εµπορεύµατα και τακτοποιούν 

αυτά µέσα στο κύτος (αµπάρι). Το επίδοµα αυτό ανέρχεται σε:  

α)  34,70 Ευρώ την 1.1.2005  

β)  35,57 Ευρώ την 1.10.2005  

γ)  36,99 Ευρώ την 1.1.2006 

δ)  37,92 Ευρώ την 1.10.2006 

11. Επίδοµα Αναπροσαρµογής 

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

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

Άρθρο 4  

∆ιάφορες παροχές κ.λπ. ∆ιατάξεις 

1. ∆ώρο Και Άδεια Γάµου 

Στους µισθωτούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. σε περίπτωση γάµου τους χορηγείται: 
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Α.  ∆ώρο το ποσό των: 

α)  98,56 Ευρώ την 1/1/2005 

β)  101,00 Ευρώ την 1/10/2005  

γ)  105,00 Ευρώ την 1/1/2006 

δ)  107,69 Ευρώ την 1/10/2006 

Β.  Άδεια µε τις αποδοχές 10 εργασίµων ηµερών. 

Γ.  Η άδεια αυτή δε συµψηφίζεται προς την προβλεπόµενη του Α.Ν. 539/1945. 

2. Εξασφάλιση Κατώτερων Ορίων Αµοιβών και Εργασίας 

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 µε τα σχετικά επιδόµατα.  

β.  Στους απασχολούµενους ηµερησίως για χρονικό διάστηµα µικρότερο του 

νοµίµου ωραρίου εργασίας ισχύουν κατά αναλογία του χρόνου απασχόλησης 

όλες οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις απολαβές τους.  

3. Ρυθµίσεις Τοκετού- Γονικής Παροχής- Γονικής Άδειας 

α.  Οι εργαζόµενες µητέρες και επί χρονικό διάστηµα δυόµισι (2,5) ετών µετά τη 

λήξη της άδειας µητρότητας δικαιούνται να προσέρχονται στην εργασία τους 

δύο ώρες αργότερα κατά τον πρώτο χρόνο ή κατόπιν συµφωνίας µε τον 

εργοδότη να απέρχονται δύο ώρες νωρίτερα. Για τον υπόλοιπο ενάµισι (1,5) 

χρόνο δικαιούνται να προσέρχονται 1,5 ώρα αργότερα στην εργασία τους ή 

κατόπιν συµφωνίας µε τον εργοδότη να απέρχονται από την εργασία τους 

1,5 ώρα νωρίτερα. Το µειωµένο αυτό ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόµενος/η 

µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια 

µε αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται 

µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Την παραπάνω 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 δε 

λαµβάνει την άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών. Το µειωµένο ωράριο 

για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας. 

β.  Στους εργαζόµενους/ες που έχουν χηρέψει και στον άγαµο γονέα που έχουν 

την επιµέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων 



 10

ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας 

µε τρία (3) ή περισσότερα παιδιά δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων 

ηµερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των 

παιδιών ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένα, χορηγείται εφάπαξ 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 άδειας.  

γ.  Ο πατέρας δικαιούται δύο 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. Οκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται πριν από την πιθανή 

ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) 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 µε 

τις προβλεπόµενες για το θέµα αυτό διατάξεις.  

ε.  Γονέας εργαζόµενος σε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) 

άτοµα, εάν: 

α)  έχει συµπληρώσει ένα χρόνο εργασία στον ίδιο εργοδότη και  

β)  ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους δικαιούται να λάβει 

γονική άδεια ανατροφής του παιδιού µετά τη λήξη της άδειας 

µητρότητας µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει ηλικία τριών (3) ετών. 

Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της µπορεί να φθάσει έως 

(3,5) τρεισήµισι µήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, µε 

βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων 

δικαιούχων, µέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των 

απασχολουµένων στην επιχείρηση για κάθε ηµερολογιακό έτος.  

4.  Ετήσια Κανονική Άδεια Εργαζοµένων 

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 δικαιούται άδεια 5 εβδοµάδων, 

δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίµων ηµερών. 

β. Ο εργαζόµενος/η δικαιούται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε 

συγκεκριµένο εργοδότη να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του 
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ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (χρήση δικαιώµατος 

αναλογικής αδείας) εφόσον αυτός το επιλέξει. 

5. Άδεια λόγω Θανάτου Συγγενούς 

Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) 

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

αδελφών. 

6. Συνδικαλιστική Άδεια 

Στα µέλη του ∆.Σ. των παραπάνω αναφερόµενων συνδικαλιστικών οργανώσεων 

των εργαζοµένων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε εργασίµων ηµερών κάθε 

µήνα µε πλήρεις αποδοχές. Η άδεια αυτή δε συµψηφίζεται µε εκείνη του 

Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει σήµερα. 

7.  Εορταστικές Άδειες 

Οι κάτωθι εορτές 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:  

α)  Η εορτή του Αγίου Νικολάου ως εορτή του Ναυτικού γενικά επαγγέλµατος, 

β)  η Μεγάλη Παρασκευή, 

γ)  Η εορτή του Αγίου Πνεύµατος. 

8.  Άδεια Ονοµαστικής Εορτής 

Στους µισθωτούς της παρούσης Σ,Σ.Ε. χορηγείται άδεια µε αποδοχές κατά την 

ηµέρα της ονοµαστικής τους γιορτής. Η άδεια αυτή της µίας µέρας δε 

συµψηφίζεται προς την προβλεπόµενη του Α.Ν. 539/1945. 

9.  Άδεια για Αιµοδοσία-για Μεταγγίσεις Αίµατος και Παραγώγων του ή Αιµοκάθαρση 

α.  Εργαζόµενοι (-ες) που είναι εθελοντές αιµοδότες στην τράπεζα αίµατος του 

ΠΑΣΕΝΤ δικαιούνται άδεια τεσσάρων (4) ωρών, προκειµένου να δώσουν αίµα 

κατά την διάρκεια της ηµέρας που γίνεται η αιµοδοσία. Χρήση αδείας για 

αιµοδοσία γίνεται µόνο δύο φορές το χρόνο. 

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

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

αίµατος ή αιµοκάθαρση 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 δεκαέξι (16) ετών 
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συµπληρωµένα, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος 

και παραγώγων ή αιµοκάθαρση 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. 

10.  Άδεια Εξετάσεων σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 

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. 

11.  Αποζηµίωση λόγω Συνταξιοδοτήσεως 

Μισθωτοί υπαγόµενοι εις την ασφάλιση οιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισµού 

για τη χορήγηση σύνταξης, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας 

και αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως µε µειωµένη σύνταξη για οποιαδήποτε 

αιτία (π.χ. λόγω ανηλίκου τέκνου-αναπηρίας κ.ο.κ.), δικαιούνται από τον 

τελευταίο εργοδότη τους την αποζηµίωση, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 5 

του Ν.435/76 για τους συµπληρώσαντες ή συµπληρούντες τις προϋποθέσεις 

πλήρους συντάξεως γήρατος. 

Η ανωτέρω αποζηµίωση θα καταβάλλεται µε την προσκόµιση από τον 

εργαζόµενο στον εργοδότη, βεβαίωσης ή απόφασης του οικείου Ασφαλιστικού 

Οργανισµού ότι κατέθεσε τα εκ του νόµου προβλεπόµενα δικαιολογητικά για τη 

χορήγηση της σύνταξής του. 

Την αποζηµίωση αυτή δε δικαιούνται µισθωτοί, οι οποίοι εργάζονται, αλλά έχουν 

ήδη συνταξιοδοτηθεί από άλλο ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ΝΑΤ). 

12.  Ρυθµίσεις Ωραρίου Εργασίας Εργαζοµένων 

α)  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. 

β)  Για τους εργαζόµενους στα Ακτοπλοϊκά Ναυτικά Πρακτορεία, Κεντρικά 

Πρακτορεία Ακτοπλοϊκών Επιχειρήσεων και τυχόν Πρακτορεία Ναυτιλιακών 

Επιχειρήσεων, ως και γραφεία ταξιδιών που εκδίδουν εισιτήρια ακτοπλοϊκών 

συγκοινωνιών θα ισχύει η κυλιόµενη πενθήµερη εβδοµάδα σαράντα (40) 

ωρών εβδοµαδιαίως συνεχούς ωραρίου και οκτώ (8) ωρών ηµερησίως αντί 

της υπάρχουσας από ∆ευτέρα ως Παρασκευή. 
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13.  Παρακράτηση Ποσοστού Εργαζοµένων 

Γίνεται παρακράτηση ποσοστού 0,25% από το µε βάση τη Σύµβαση µισθό των 

εργαζοµένων που αποδέχονται αυτή τη Σύµβαση και αποδίδεται στον Πανελλήνιο 

Σύνδεσµο Εργαζοµένων στη Ναυτιλία και Τουρισµό (ΠΑΣΕΝΤ). 

14. Παρακράτηση Ποσοστού Εργοδοτών 

Αποδίδεται στον υπ’ αριθ.190/296132-62 κοινό λογαριασµό της Εθνικής Τράπεζας 

στον: Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εργαζοµένων στη Ναυτιλία και Τουρισµό (ΠΑΣΕΝΤ) 

από όλες τις εταιρείες που εφαρµόζουν την παρούσα Σ.Σ.Ε. ποσοστό 0,25% 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 εισπραχθέν αυτό ποσό που θα καταβάλλεται από 

τους εργοδότες προς το Σύνδεσµο και δε θα επιβαρύνει τους εργαζόµενους, θα 

χρησιµοποιηθεί για την ικανοποίηση των κοινωφελών σκοπών και αναγκών των 

µελών των συλλόγων. 

15. ∆ηµιουργία Νέου Ταµείου 

Τα συµβαλλόµενα µέρη θα συζητήσουν για τον σχηµατισµό ενός νέου κοινού 

ιδιωτικού ταµείου πλέον από το ήδη υπάρχον ΤΑΝΠΥ στο οποίο θα συνεισφέρουν 

οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι. 

16. Εκπαίδευση 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στη δηµιουργία κοινής επιτροπής 

εργαζοµένων και εργοδοτών, προκειµένου να προωθήσει ζητήµατα Εκπαίδευσης 

και Επαγγελµατικής κατάρτισης των εργαζοµένων του κλάδου. 

17. Ζητήµατα Ναυτιλιακής Πολιτικής & ∆ραστηριότητας 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στη δηµιουργία και θεσµοθέτηση κοινής 

Επιτροπής εργαζοµένων και εργοδοτών, προκειµένου να ασχοληθεί µε τα 

ζητήµατα ναυτιλιακής δραστηριότητας και εκσυγχρονισµού των υπηρεσιών που 

καλύπτουν τις δραστηριότητες αυτές (λιµάνι, λιµεναρχείο, χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα, ΥΕΝ και υπηρεσίες, Εφορίες, Εθνική και Κοινοτική Ναυτιλιακή Πολιτική 

κ.λπ.). Η Επιτροπή αυτή θα µπορεί να επεξεργαστεί κοινές θέσεις τις οποίες και 

θα τις προβάλει είτε µε τη µορφή ηµερίδων είτε µε υποµνήµατα προς τους 

αρµόδιους, είτε χρησιµοποιώντας άλλους τρόπους δράσης που από κοινού θα 

καθορίσουµε. 

18. Γενικές ∆ιατάξεις 

α.  Καταργείται και δεν ισχύει το άρθρο 4 παράγραφος 14 της Σ.Σ.Ε. που 
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υπογράφτηκε την 14/9/1995 (Π.Κ. 94/21.9.95). 

β.  Κατά 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. 

γ.  Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόµενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι 

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

δ.  Οι αυξήσεις που προκύπτουν από την παρούσα Σ.Σ.Ε. δίδονται στον βασικό 

µισθό. 

Άρθρο 5 

Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. είναι διετής και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2005. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΡΡΗΣ  
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ  

 


