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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆A) 
YΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ Α ΚΩΩΝ ΚΑΙ Α ΚΤO ΠΛOΙ ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ 

O ΛΗΣ ΤΗΣ  ΧΩΩ ΡΑΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 
1.  Η Δ∆Α 20/1975 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς
2.  Η α πό 7.8.1976 ΣΣΕ 
3.  Η α πό 25.6.1977 ΣΣΕ
4.  Η α πό 30.8.1978 ΣΣΕ
5.  Η α πό 28.7.1979 ΣΣΕ
6.  Η α πό 8.4.1980 ΣΣΕ
7.  Η α πό 2.3.1981 ΣΣΕ
8.  Η α πό 18.3.1982 ΣΣΕ
9.  Η α πό 1.6.1984 ΣΣΕ

10.  Η α πό 6.5.1985 ΣΣΕ
11.  Η α πό 21.3.1988 ΣΣΕ
12.  Η α πό 21.4.1989 ΣΣΕ
13.  Η α πό 21.4.1990 ΣΣΕ
14.  Η α πό 2.7.1991 ΣΣΕ
15.  Η α πό 6.5.1992 ΣΣΕ
16.  Η α πό 20.8.1992 ΣΣΕ (συ µπλη ρω µα τι κή)
17.  Η α πό 5.7.93 ΣΣΕ
18.  Η Δ∆Α 22/1993
19.  Η α πό 20.9.1993 ΣΣΕ
21.  Η α πό 25.4.1994 ΣΣΕ
22.  Η Δ∆Α 33/1994
23.  Η α πό 14.9.1995 ΣΣΕ
24.  Η α πό 23.4.1996 ΣΣΕ
25.  Η Δ∆Α 36/1996.
26.  Η α πό 30.5.1997 ΣΣΕ, ό πως δι ορ θώ θη κε µε το α πό 24.6.1997 Πρα κτι κό                          

Συµ φωνί ας
27.  Η α πό 29.7.1998 ΣΣΕ. Ι σχύ ει και για το 1999
28.  Η Δ∆Α 45/1998. Iσχύ ει και για το 1999
29.  Η α πό 14.7.2000 ΣΣΕ. Ι σχύ ει και για το 2001
30.  Η από 15.7.2002 ΣΣΕ. Ι σχύ ει και για το 2003
31.  Η από 29.7.2004 ΣΣΕ
32.  Η από 22.4.2005 ΣΣΕ. Ι σχύ ει και για το 2006
33.  Η από 26.6.2007 ΣΣΕ
34.  Η από 3.6.2008 ΣΣΕ. Ισχύει και για το 2009
35.  Η από 23.12.2011 ΣΣΕ
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36.  Η από 21.11.2017 ΣΣΕ (Π.Κ. 15/22.11.2017)
37.  Η από 15.5.2019 Εθνική Κλαδική ΣΣΕ (Π.Κ. 9/24.5.2019)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ
Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά :

1. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
2. Πανελλήνια Ένωση πλοιοκτητών ακτοπλοϊκών φορτηγών πλοίων 

(ΣΣΕ 23.12.2011)*

Α πό την  ερ γα τι κή πλευ ρά :
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εργαζοµένων στη Ναυτιλία και Τουρισµό 

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ
Στις δι α τά ξεις αυ τής της ρύθ µι σης υ πά γο νται οι πά σης φύ σε ως ερ γα ζό µε νοι ό λης
της χώ ρας, µε σύµ βα ση µι σθώ σε ως ε ξαρ τη µέ νης ερ γα σί ας στις πά σης φύ σε ως
Ναυ τι λι α κές και Α κτο πλοϊ κές Ε πι χει ρή σεις, Ναυ τι κά  Πρα κτο ρεί α κα θώς και τα Γρα -
φεί α Τα ξι δί ων που εκ δί δουν ει σι τή ρια α κτο πλοΐ κών συ γκοι νω νιών και που εί ναι 
µέ λη των πα ρα πά νω Εργοδοτικών και Εργατικών Oρ γα νώ σε ων (ΣΣΕ 15.5.2019).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY (από 15.5.2019 ΣΣΕ)

1.  Από 1.5.2019 τα κατώτερα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών του προσωπικού
καθορίζονται ως εξής:
α. Y παλ λη λι κό προ σω πι κό
ΩΩς υ παλ λη λι κό προ σω πι κό  χα ρα κτη ρί ζο νται ό λοι οι ερ γα ζό µε νοι ε κτός ε κεί νων
που α να φέ ρο νται και προσ δι ο ρί ζο νται ως βοη θη τι κό προ σω πι κό.

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΩΠΙΚΟ 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΚΛΙΜ
ΑΚΙΟ

1.5.2019

1 1037,27
2 1192,92
3 1237,62
4 1237,62
5 1307,81
6 1307,81

* Σηµείωση: Στην από 3.6.2008 ΣΣΕ από εργοδοτικής πλευράς είχε υπογράψει τη ΣΣΕ και
η Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοϊας
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ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΩΠΙΚΟ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 1.5.2019

7 1400,20
8 1400,20
9 1434,86

10 1434,86
11 1509,13
12 1509,13
13 1572,29
14 1572,29
15 1615,09
16 1615,09
17 1677,18
18 1677,18
19 1707,48
20 1707,48
21 1745,34
22 1780,13
23 1815,43
24 1850,56
25 1880,43
26 1902,30
27 1931,55
28 1962,99
29 1990,83
30 2019,72
31 2043,33
32 2071,72
33 2100,56
34 2127,43
35 2155,26
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β.  Bοη θη τι κό προ σω πι κό 

ΩΩς βοη θη τι κό προ σω πι κό χα ρα κτη ρί ζο νται οι ε ξής κα τη γο ρί ες ερ γα ζο µέ νων :
1. Κα θα ρι στές-στρι ες
2. O δη γοί
3. Θυ ρω ροί
4. Ερ γα ζό µε νοι στα κυ λι κεί α
5. Μά γει ροι
6. Συ ντη ρη τές κτι ρί ων

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 1.5.2019

1 1033,25
2 1185,41
3 1227,59
4 1227,59
5 1252,02
6 1252,02
7 1260,96
8 1260,96
9 1280,88

10 1280,88
11 1295,29
12 1295,29
13 1305,71
14 1305,71
15 1326,69
16 1326,69
17 1342,38
18 1342,38
19 1370,35
20 1370,35
21 1417,54
22 1463,86
23 1495,13
24 1554,80
25 1592,97
26 1636,73
27 1677,46
28 1718,76
29 1752,58
30 1785,96
31 1817,09
32 1850,94
33 1882,68
34 1913,11
35 1944,41
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Για τους ερ γα ζό µε νους ως βοη θη τι κό προ σω πι κό ι σχύ ουν ό λα τα ε πι δό µα τα,
κα θώς και οι ί δι ες ερ γα σι α κές σχέ σεις που ι σχύ ουν και για τους υ παλ λή λους
αυ τής της ρύθ µι σης. Δ∆ι α φέ ρουν ό µως οι βα σι κοί µι σθοί (ΣΣΕ 3.6.2008).

Οι βασικοί µισθοί της κλίµακας διαµορφώθηκαν µετά τη συµφωνηθείσα αύξη-
ση κατά 1% από 1.5.2019 έως 31.12.2020 στους ισχύοντες µισθούς της
13.12.2018. Η αυτή αύξηση ισχύει και στα πάσης φύσεως επιδόµατα (ΣΣΕ
15.5.2019).

2. O κα θο ρι σµός του βα σι κού µι σθού των µι σθω τών σε σχέ ση µε τα έ τη υ πη ρε σί ας
τους γί νε ται βά ση της υ πη ρε σί ας και προ ϋ πη ρε σί ας στην ε πι χεί ρη ση που ερ γά -
ζο νται προ σαυ ξα νό µε νος και κα τά την πραγ µα τι κή προ ϋ πη ρε σία σε ο µό τι µα 
κα θή κο ντα σε άλ λη ι δι ω τι κή ε πι χεί ρη ση ή δη µό σια υ πη ρε σία ή ΝΠΔ∆Δ∆.
Επίσης για τον καθορισµό του βασικού µισθού των µισθωτών σε σχέση µε τα έτη
υπηρεσίας τους, υπολογίζεται και η θαλάσσια προϋπηρεσία των µισθωτών.
Προ ϋ πη ρε σία συ ντα ξιού χου που έ χει προ σµε τρη θεί για την α πο νο µή συ ντά ξε -
ως δεν υ πο λο γί ζε ται.
Η προ ϋ πη ρε σία των νε ο προ σλαµ βα νο µέ νων µι σθω τών α πο δει κνύ ε ται µε Y πεύ -
θυ νη Δ∆ή λω ση του Ν. 1599/86 που κα τα τί θε ται στον ερ γο δό τη κα τά  την πρό σλη -
ψη µε την υ πο χρέ ω ση µέ σα σ’ έ να µή να α πό της προ σλή ψε ως να κα τα θέ σουν τα
α πα ραί τη τα πι στο ποι η τι κά.
Αν µε τα πι στο ποι η τι κά αυ τά α πο δει κνύ ε ται προ ϋ πη ρε σία µε γα λύ τε ρη α πό αυ τήν
που δη λώ θη κε αρ χι κά ή υ πο βλη θούν πι στο ποι η τι κά χω ρίς προη γού µε νη Y πεύ θυ νη
Δ∆ή λω ση, το δι καί ω µα για την α πό λη ψη υ ψη λο τέ ρων α πο δο χών βά ση της προ ϋ πη -
ρε σί ας αυ τής γεν νά ται α πό τη στιγ µή της κα τά θε σης των πι στο ποι η τι κών αυ τών.
Τα πι στο ποι η τι κά προ ϋ πη ρε σί ας, λυ ο µέ νης της Σύµ βα σης, ε πι στρέ φο νται α πό
τον ερ γο δό τη στον µι σθω τό.
O χρό νος της δι α νυ θεί σης στρα τι ω τι κής θη τεί ας, ως στρα τευ σί µου ή ε θε λο ντή
θε ω ρεί ται ως χρό νος πραγ µα τι κής προ ϋ πη ρε σί ας και συ νυ πο λο γί ζε ται στην 
προ ϋ πη ρε σία του µι σθω τού για την µι σθο λο γι κή κα τά τα ξή του σύµ φω να µε το
άρ θρο 2 της πα ρού σης ρύθµισης.
O χρό νος της στρα τι ω τι κής υ πη ρε σί ας α πο δει κνύ ε ται µε πι στο ποι η τι κό τύ που Α
του οι κεί ου στρα το λο γι κού γρα φεί ου του µι σθω τού (ΣΣΕ 3.6.2008).

4. Για  τους µι σθω τούς που  έ χουν συ µπλη ρώ σει 35 χρό νια υ πη ρε σί ας, αλ λά 
πα ρα µέ νουν  λό γω µη  συ µπλη ρώ σε ως του προ βλε πό µε νου α πό τον Νό µο ο ρί ου 
η λι κί ας για  συ ντα ξι ο δό τη ση τα  πα ρα πά νω τε λευ ταί α κλι µά κια προ σαυ ξά νο νται
:
- Από 1.5.2019 κατά 6,95 ευρώ
για κάθε χρόνο υπηρεσίας µέχρι τη συνταξιοδότησή τους (ΣΣΕ 15.5.2019)

5. Σε πε ρί πτω ση µε τά τα ξης του υ πη ρε τι κού προ σω πι κού στο υ παλ λη λι κό, ο χρό νος
υ πη ρε σί ας ως υ παλ λή λου υ πο λο γί ζε ται α πό της η µέ ρας α νά λη ψης της υ παλ λη -
λι κής υ πη ρε σί ας (ΣΣΕ 3.6.2008).
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Ε. Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ (ΣΣΕ 15.5.2019)

Ε πί των  βα σι κών µι σθών της πα ρού σας θα χο ρη γού νται µη νιαί ως τα πα ρα κά τω
ε πι δό µα τα:

1. Ε πί δο µα γάµου
Στους έγ γα µους της πα ρού σας α νε ξαρ τή τως φύ λου έ στω και αν ερ γά ζο νται
στον  ί διο ερ γο δό τη  χο ρη γεί ται  ε πί δο µα γά µου ί σο προς 10% (ΣΣΕ 3.6.2008).

2. Ε πίδοµα τέκνων
Στους άν δρες και γυ ναί κες µι σθω τούς χο ρη γεί ται ε πί δο µα παι διών σε πο σο στό
6%  για κά θε παι δί.
Το εν λό γω ε πί δο µα χο ρη γεί ται και στους χή ρους/ες, δι α ζευγ µέ νους/ες κα θώς
και στις ά γα µες µη τέ ρες εφ’ ό σον ό µως ό λοι αυ τοί έ χουν την ε πι µέ λει α των 
παι διών.
Το ε πί δο µα αυ τό δί νε ται µέ χρι τη συ µπλή ρω ση του 18ου έ τους της η λι κί ας των
τέ κνων εφ’ ό σον βέ βαι α αυ τά δεν ερ γά ζο νται και εί ναι ά γα µα. Το µε βά ση τις
ρυθ µί σεις προη γου µέ νων ΣΣΕ ή Δ∆ι αι τη τι κών Α πο φά σε ων του κλά δου ή δη χο ρη -
γού µε νο ε πί δο µα για θή λει α ά γα µα τέ κνα α νε ξαρ τή τως η λι κί ας ε ξα κο λου θεί να
κα τα βάλ λε ται.
Για τα παι διά που σπου δά ζουν σε α νώ τε ρες και α νώ τα τες σχο λές του ε σω τε ρι -
κού ή ε ξω τε ρι κού, η ε πι δό τη ση πα ρα τεί νε ται τό σο χρό νια, ό σα εί ναι και τα κα τά
νό µο α παι τού µε να, κα τά σχο λή, για την ο λο κλή ρω ση των σπου δών, πράγ µα που
α πο δει κνύ ε ται µε βε βαί ω ση κά θε σχο λής.
Για τα α νά πη ρα σω µα τι κά ή πνευ µα τι κά παι διά, των ο ποί ων η α να πη ρία κρί θη -
κε µε τε λε σί δι κη α πό φα ση αρ µό δι ας υ γει ο νο µι κής ε πι τρο πής, η ε πι δό τη ση πα ρα -
τεί νε ται για ό σο χρό νο δι αρ κεί η α να πη ρία (ΣΣΕ 3.6.2008).

3.  Ε πί δο µα πο λυ ε τούς υπηρεσίας
α. Στους µι σθω τούς της πα ρού σας χο ρη γεί ται ε πί δο µα τρι ε τιών σε πο σο στό 5%

για κά θε τρι ε τία  πραγ µα τι κής υ πη ρε σί ας ή και προ ϋ πη ρε σί ας των ερ γα ζο µέ -
νων στις ε πι χει ρή σεις που πε ρι λαµ βά νει η πα ρού σα ρύθµιση και µέ χρι 
συ µπλη ρώ σε ως πέ ντε τρι ε τιών.

β. Δ∆ί δε ται ε πι πλέ ον α πό την 1.10.1997 και έ κτη τρι ε τία (µε τά τη συ µπλή ρω ση της
πέ µπτης) σε πο σο στό 5%. (ΣΣΕ 3.6.2008).

4.  Ε πιστηµονικό επίδοµα
α. Στους πτυ χιού χους ο ποι ασ δή πο τε Α νώ τα της Σχο λής ή άλ λης ι σό τι µης του

ε σω τε ρι κού ή ε ξω τε ρι κού, α νε γνω ρι σµέ νης υ πό του κρά τους, δί νε ται ε πι στη -
µο νι κό ε πί δο µα σε πο σο στό 18%.

β. Στους πτυ χιού χους ο ποι ασ δή πο τε Α νω τέ ρας Σχο λής ή άλ λης ι σό τι µης του 
ε σω τε ρι κού ή ε ξω τε ρι κού, α νε γνω ρι σµέ νης υ πό του κρά τους, δί νε ται ε πί δο µα
σε πο σο στό 10%.

γ. Στους πτυχιούχους των σχολών Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού δίνεται
επίδοµα σε ποσοστό 10% (ΣΣΕ 3.6.2008).

5.  Ει δι κό επίδοµα
α. Για τους ερ γα ζό µε νους στα Ναυ τι κά Πρα κτο ρεί α, Κε ντρι κά Πρα κτο ρεί α των
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Α κτο πλοϊ κών Ε πι χει ρή σε ων που εκ δί δουν ει σι τή ρια θέ σε ων και προ βαί νουν σε
κρα τή σεις θέ σε ων χο ρη γεί ται ε πί δο µα :

- 14,54 όπως έχει διαµορφωθεί και ισχύει (ΣΣΕ 15.5.2019)

β. Στους ερ γα ζό µε νους µό νο στα Ναυ τι κά Πρα κτο ρεί α δί νε ται ε πί δο µα ά φι ξης
και α να χώ ρη σης πλοί ου α πό ευρώ: 

- 9,87 κα τά πρά ξη ά φι ξης και 9,87 κα τά πρά ξη α να χώ ρη σης πλοί ου όπως
είχε διαµορφωθεί και ισχύει (ΣΣΕ 15.5.2019).

Το ε πί δο µα αυ τό δί δε ται για έ ναν υ πάλ λη λο κά θε ε πι χεί ρη σης.Το πα ρόν
ε πί δο µα ά φι ξης και α να χώ ρη σης δεν ι σχύ ει για τα ε πι βα τη γά πλοί α δι ε θνών
πλό ων και α κτο πλοϊ κά πλοί α (ΣΣΕ 3.6.2008).

6.  Δ∆ι α χει ρι στι κό επίδοµα
Δ∆ί νε ται πο σο στό 8% στους τα µί ες και τους  α πα σχο λού µε νους µε ει σπρά ξεις και
πλη ρω µές.  Δ∆εν δι και ού νται το ε πί δο µα αυ τό οι λαµ βά νο ντες το ει δι κό ε πί δο µα
της παραγράφου 6α (ΣΣΕ 15.5.2019).

7.  Ε πί δο µα ισολογισµού
Χο ρη γεί ται  ε πί δο µα ι σο λο γι σµού εξ 75% του µηνιαίου µισθού σ’ ό σους υ παλ λή -
λους α νή κουν στην πα ρού σα και α πα σχο λού νται στην προ ε τοι µα σία της ε τή σι ας
λο γι στι κής ει κό νας, ως και στην σύ ντα ξη και δι α τύ πω ση του ι σο λο γι σµού των 
Ε πι χει ρή σε ων του άρθρου 1 της παρούσας ο ποι α σδή πο τε κα τη γο ρί ας λο γι στι -
κών βι βλί ων και αν τη ρού νται.  Το ε πί δο µα αυ τό λαµ βά νε ται µία φο ρά το χρό νο
και ε ντός µη νός µε τά το κλεί σι µο του ι σο λο γι σµού (ΣΣΕ 3.6.2008).

8.  Ε πί δο µα ε κτός έδρας
Για  τους πρό σκαι ρα α πα σχο λού µε νους ε κτός έ δρας υ παλ λή λους, κα θο ρί ζε ται
πρό σθε τη α µοι βή εκ πο σο στού 50% ε πί του µι σθού.  Στο πρό σθε το αυ τό πο σο -
στό δεν συµ ψη φί ζο νται έ ξο δα τα ξι δί ου, δι α µο νής και εν διαί τη σης τα ο ποί α βα ρύ -
νουν τον ερ γο δό τη.
Ε πί σης δεν συµ ψη φί ζο νται το α ντι µί σθιο και ερ γα σία κα τά τις Κυ ρι α κές και 
Ε ορ τές ό πως ο Νό µος προ βλέ πει, ή τυ χόν υ πε ρω ρί ες που έ χουν γί νει ε κτός 
έ δρας (ΣΣΕ 3.6.2008).

9.  Ε πί δο µα ει δι κής απασχόλησης
Το ε πί δο µα αυ τό χο ρη γεί ται στους υ παλ λή λους οι ο ποί οι εκ δί δουν πριν α πό τον
α πό πλου ει σι τή ρια ε πι βα τών ή φορ τω τι κές ε µπο ρευ µά των και ο χη µά των και εί ναι
ε γκα τε στη µέ νοι στις προ κυ µαί ες ή µέ σα στα Ε/Γ-O/Γ και Φ/Γ και M/S, κα θώς και
σε κεί νους τους υ παλ λή λους που πα ρα λαµ βά νουν ε µπο ρεύ µα τα και τα κτο ποι ούν
αυ τά µέ σα στο κύ τος (α µπά ρι).  Το ε πί δο µα αυ τό α νέρ χε ται σε : 
- 47,11 ευρώ µηνιαίως, όπως είχε διαµορφωθεί και ισχύει (ΣΣΕ 15.5.2019).

10. Επίδοµα Η/Y
Στους α να λυ τές-προ γραµ µα τι στές κο µπιού τερ και λο γι στές, βοη θούς λο γι στές,
χο ρη γεί ται ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας για χρή ση Η/Y. Αυ τό το ε πί δο µα 
υ πο λο γί ζε ται στο 10% του α ντί στοι χου 12ου βα σι κού και µό νο µι σθο λο γι κού 
κλι µα κί ου τους ε φό σον η α πα σχό λη σή τους εί ναι πλή ρης. 
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α. Ό σοι ερ γα ζό µε νοι των πιο πά νω ει δι κο τή των  λαµ βά νουν ή δη ε πί δο µα Η/Y µε γα -
λύ τε ρο  του ως ά νω ο ρι ζό µε νου ε ξα κο λου θούν  να λαµ βά νουν το ε πί δο µα 
αυ τό. 

β. Ό σοι ερ γα ζό µε νοι α νε ξαρ τή τως ει δι κό τη τας λαµ βά νουν ή δη ε πί δο µα Η/Y
αυ τό θα ε ξα κο λου θεί να ι σχύ ει (ΣΣΕ 3.6.2008).

11. Ε πίδοµα α να προ σαρ µο γής
Το πο σο στό αύ ξη σης που συµ φω νή θη κε ε πί των βα σι κών µι σθών θα δί δε ται και
ε πί των ε πι δο µά των και παροχών σε ευρώ που α φο ρούν την πα ρού σα ρύθ µι ση
(ΣΣΕ 15.5.2019).

ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ (ΣΣΕ 15.5.2019)

1. Δ∆ώ ρο και ά δει α γά µου
Στους µι σθω τούς της πα ρού σης σε πε ρί πτω ση γά µου τους χο ρη γεί ται:
Α. Δ∆ώ ρο το πο σόν των:

- 133,52 ευρώ όπως είχε διαµορφωθεί και ισχύει.
Β.  Ά δει α µε τις α πο δο χές 10 ερ γα σί µων η µε ρών. 
Γ.  Η ά δει α αυ τή δεν συµ ψη φί ζε ται προς την προ βλε πό µε νη του Α.Ν. 539/1945

(ΣΣΕ 3.6.2008). 
2. Ε ξα σφά λι ση κα τω τά των ο ρί ων α µοι βών και ερ γα σί ας

α) Στους α µει βό µε νους µε πο σο στό µό νο ή τους α µει βό µε νους µε µι σθό και πο -
σο στό ο ερ γο δό της υ πο χρε ού ται κα τά µή να να ε ξα σφα λί σει κατ’ ε λά χι στο
ό ριο τους α πό τη Σύµ βα ση αυ τή προ βλε πό µε νους βα σι κούς µη νιαί ους 
µι σθούς προ σαυ ξη µέ νους µε τα σχε τι κά ε πι δό µα τα.

β)  Στους α πα σχο λού µε νους η µε ρη σί ως για χρο νι κό διά στη µα µι κρό τε ρο του νο -
µί µου ω ρα ρί ου ερ γα σί ας ι σχύ ουν κατ’ α να λο γία του χρό νου α πα σχό λη σης
ό λες οι σχε τι κές δι α τά ξεις που α φο ρούν τις α πο λα βές τους (ΣΣΕ 3.6.2008).

3. Ρυθ µί σεις το κε τού - Γο νι κής πα ρο χής - Γο νι κής ά δει ας 
α) Oι  ερ γα ζό µε νες µη τέ ρες  και µέ χρι συ µπλη ρώ σε ως 2,5 χρό νων µετά τη λήξη

της άδειας µητρότητας δι και ού νται να προ σέρ χο νται στην ερ γα σία  τους 2  
ώ ρες αρ γό τε ρα  κα τά τον πρώ το χρό νο ή κα τό πιν συµ φω νί ας  µε τον  ερ γο -
δό τη να  α πέρ χο νται  2  ώ ρες νω ρί τε ρα.
Για τον υπόλοιπο ενάµιση (1,5) χρό νο δι και ού νται να προ σέρ χο νται 1,5 ώ ρα
αρ γό τε ρα στην ερ γα σία τους ή κα τό πιν συµ φω νί ας µε τον ερ γο δό τη να 
α πέρ χο νται α πό την ερ γα σία τους 1,5 ώ ρα νω ρί τε ρα.
Το µειωµένο αυτό ωράριο δικαιούνται 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 πα ρα πά νω ά δει α α που σί ας για λό γους φρο ντί δας του παι διού µπο ρεί
ε ναλ λα κτι κά να ζη τή σει ο άν δρας εφ’ ό σον δεν κά νει χρή ση αυ τής η ερ γα ζό -
µε νη µη τέ ρα. Στις πε ρι πτώ σεις αυ τές θα πρέ πει ο άν δρας να προ σκο µί σει
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στην ε πι χεί ρη ση που α πα σχο λεί ται βε βαί ω ση α πό τον ερ γο δό τη της συ ζύ γου
του ό τι η ί δια δεν λαµ βά νει ά δει α θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών.
Το µει ω µέ νο ω ρά ριο για την φρο ντί δα του παι διού θε ω ρεί ται και α µεί βε ται ως
χρό νος ερ γα σί ας (ΣΣΕ 3.6.2008).

β) O πα τέ ρας δι και ού ται δύο (2) η µέ ρες ά δει α µε α πο δο χές για κά θε τέ κνο και
α φο ρά την η µέ ρα γέν νη σης του παι διού (ΣΣΕ 3.6.2008). 

γ) Στους εργαζόµενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαµο γονέα, που
έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6)
εργασίµων 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 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 άδειας (ΣΣΕ 3.6.208).

δ) Η συ νο λι κή διάρ κει α της ά δει ας µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δέ κα ε πτά (17) ε βδο -
µά δες.  O κτώ  (8) ε βδο µά δες θα χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι κά πριν α πό την πι θα -
νή η µε ρο µη νία το κε τού και οι υ πό λοι πες εννιά (9) µε τά τον το κε τό.  Σε πε ρί -
πτω ση που ο το κε τός πραγ µα το ποι η θεί σε χρό νο προ γε νέ στε ρο α πό αυ τόν
που εί χε αρ χι κά πι θα νο λο γη θεί, το υ πό λοι πο της α δεί ας θα χο ρη γεί ται υ πο -
χρε ω τι κά µε τά τον το κε τό, ώ στε να ε ξα σφα λί ζε ται ο χρό νος συ νο λι κής
ά δει ας δέ κα ε πτά (17) ε βδο µά δων. O χρό νος αυ τής της α δεί ας α µεί βε ται σύµ -
φω να µε τις προ βλε πό µε νες για το θέ µα αυ τό δι α τά ξεις (ΣΣΕ 3.6.2008).

ε) Γο νέ ας ερ γα ζό µε νος, εάν :  α)  έ χει συ µπλη ρώ σει έ να χρό νο ερ γα σί ας στον 
ί διο ερ γο δό τη και β)  ο άλ λος γο νέ ας ερ γά ζε ται έ ξω α πό την κα τοι κία τους, 
δι κα ιού ται να λά βει γο νι κή ά δει α α να τρο φής του παι διού µε τά τη λή ξη της 
ά δει ας µη τρό τη τας µέ χρις ό του το παι δί συ µπλη ρώ σει τα 3,5 έτη. 
Η α δει α αυ τή εί ναι χω ρίς α πο δο χές, η διάρ κει ά της µπο ρεί να φθά σει έ ως
(3,5) τρι σή µι συ µή νες για κά θε γο νέα και δί νε ται α πό τον ερ γο δό τη, µε βά ση
τη σει ρά προ τε ραι ό τη τας των αι τή σε ων των εν δι α φε ρο µέ νων δι και ού χων
(ΣΣΕ 3.6.2008).

4. Ε τή σια ά δει α ερ γα ζο µέ νων
Ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία 10 ε τών στον ί διο ερ γο δό τη ή
προϋ πη ρε σία 12 ε τών σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη και µε ο ποι α δή πο τε σχέ ση
ε ξαρ τη µέ νης ερ γα σί ας δι και ού νται ά δει α πέ ντε (5) ε βδο µά δων, δη λα δή 25 ερ γα -
σί µων η µε ρών.
Μετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οι εργαζόµενοι
δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή είκοσι έξι (26) εργάσιµες
ηµέρες.
Ο εργαζόµενος/η δικαιούται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε
συγκεκριµένο εργοδότη να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του
ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (χρήση δικαιώµατος
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αναλογικής άδειας) εφ’ όσον αυτός το επιλέξει (ΣΣΕ 3.6.2008).
5. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς

Στους εργαζόµενους µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια τριών (3)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συγγενών α’ βαθµού, συζύγου,
τέκνων, γονέων και αδελφών (ΣΣΕ 15.5.2019).

6. Συν δι κα λι στι κή ά δει α
Στα µέ λη  του Δ∆.Σ. της πα ρα πά νω α να φε ρο µέ νης συν δι κα λι στι κής ορ γάνωσης
των ερ γα ζο µέ νων,  χο ρη γεί ται συν δι κα λι στι κή ά δει α πέ ντε ερ γα σί µων η µε ρών
κά θε  µή να µε πλή ρεις α πο δο χές.
Στον πρόεδρο του Δ∆.Σ. της παραπάνω αναφερόµενης συνδικαλιστικής
οργάνωσης των εργαζοµένων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια δέκα (10)
εργασίµων ηµερών κάθε µήνα µε πλήρεις αποδοχές.
Η ά δει α  αυ τή δεν συµ ψη φί ζε ται µε ε κεί νη  του Α.Ν. 539/1945, ό πως ι σχύ ει
σή µε ρα (ΣΣΕ 3.6.2008).

7. Εορταστικές άδειες
Οι κάτωθι εορτές ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτηρισµού τους ως
υποχρεωτικών, προαιρετικών, 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 : 
- Η Πρωτοχρονιά
- Η µέρα των Θεοφανείων
- Η Καθαρά Δ∆ευτέρα
- Η 25η Μαρτίου
- Η Μεγάλη Παρασκευή
- Η Δ∆ευτέρα του Πάσχα
- Η 1η Μάη (η οποία καθορίζεται σαν ηµέρα υποχρεωτικής αργίας µε απόφαση

του αρµόδιου Υπουργού)
- Η εορτή του Αγ. Πνεύµατος
- Η εορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
- Η 28η Οκτωβρίου
- Η εορτή του Αγίου Νικολάου ως εορτή του Ναυτικού επαγγέλµατος
- Η εορτή του Γεννήσεως του Χριστού (25η Δ∆εκεµβρίου)
- Η Δ∆εύτερη ηµέρα των Χριστουγένννων
- Οι µεγάλες τοπικές εορτές (ΣΣΕ 3.6.2008).

8.  Άδεια ονοµαστικής εορτής
Στους µισθωτούς της παρούσης χορηγείται άδεια µε αποδοχές κατά την ηµέρα
της ονοµαστικής τους εορτής. Η άδεια αυτή της µιας ηµέρας δε συµψηφίζεται
προς την προβλεπόµενη του ΑΝ 539/45 (ΣΣΕ 3.6.2008).



9. Ρυθ µί σεις ω ρα ρί ου ερ γα σί ας ερ γα ζο µέ νων
α) Για τους µι σθω τούς αυ τής της ρύθ µι σης κα θι ε ρώ νε ται και ι σχύ ει η ε βδο µά δα

πέ ντε ερ γα σί µων η µε ρών, α πό Δ∆ευ τέ ρα µέ χρι Πα ρα σκευ ή, και συ νε χές ω ρά -
ριο σα ρά ντα (40) ω ρών ε βδο µα διαί ως και ο κτώ (8) η µε ρη σί ως.

β) Για τους ερ γα ζό µε νους στα Α κτο πλοι κά Ναυ τι κά Πρα κτο ρεί α, Κε ντρι κά Πρα -
κτο ρεί α Α κτο πλοι κών Ε πι χει ρή σε ων και τυ χόν Πρα κτο ρεί α Ναυ τι λι α κών Ε πι -
χει ρή σε ων, ως και γρα φεί α τα ξει δί ων που εκ δί δουν ει σι τή ρια α κτο πλοι κών συ -
γκοι νω νιών θα ι σχύ ει η κυ λιό µε νη πεν θή µε ρη ε βδο µά δα σα ρά ντα (40) ω ρών
ε βδο µα διαί ως συ νε χούς ω ρα ρί ου και ο κτώ (8) ω ρών η µε ρη σί ως α ντί της 
υ πάρ χου σας α πό Δ∆ευ τέ ρα έ ως Πα ρα σκευ ή (ΣΣΕ 3.6.2008).

10.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 τη 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 επί πλέον το χρόνο
µε αποδοχές.

γ) Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως δεκάξι (16) ετών
συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις
αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δεκα
(10) εργασίµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και
χορηγείται και στους δύο γονείς επί πλέον της άδειας που δικαιούνται από
άλλες διατάξεις (ΣΣΕ 3.6.2008).

11.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.
(ΣΣΕ 3.6.2008).

12.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 οιαδήποτε
αίτία (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.
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Η ανωτέρω αποζηµίωση θα καταβάλλεται µε τη 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) (ΣΣΕ 3.6.2008).

13.Πα ρα κρά τη ση πο σο στού ερ γαζοµένων 
Γίνεται παρακράτηση ποσοστού 0,25% από το µε βάση τη ρύθµιση µισθό των
εργαζοµένων που αποδέχονται αυτή τη ρύθµιση και αποδίδεται στον Πανελλήνιο
Σύνδεσµο Εργαζοµένων στην Ναυτιλία και Τουρισµό (ΠΑΣΕΝΤ) (ΣΣΕ 3.6.2008).

14.Πα ρα κρά τη ση πο σο στού εργοδοτών
Α πο δί δε ται στον υπ’ α ριθ µόν 190/296132-62 κοι νό λο γα ρι α σµό της Εθνικής 
Τρά πε ζας στον :
Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εργαζοµένων στη Ναυτιλία και Τουρισµό (ΠΑΣΕΝΤ) α πό
ό λες τις ε ται ρεί ες που ε φαρ µό ζουν την πα ρού σα πο σο στό 0,25% ε πί των βα σι -
κών µη νιαί ων µι σθών κά θε ερ γα ζό µε νου που α πα σχο λούν (δη λα δή ε πί δώ δε κα
µη νιαί ων βα σι κών µι σθών προ στι θέ µε νων ε πι πλέ ον ε πι δο µά των Πά σχα, Α δεί ας
και Χρι στου γέν νων, ό πως αυ τοί εµ φα νί ζο νται στη µι σθο λο γι κή κα τά στα ση). Το 
ει σπρα χθέν αυ τό πο σό που θα κα τα βάλ λε ται α πό τους ερ γο δό τες προς το 
Σύν δε σµο και δε θα ε πι βα ρύ νει τους ερ γα ζό µε νους, θα χρη σι µο ποι η θεί για την 
ι κα νο ποί η ση των κοι νω φε λών σκο πών και α να γκών των µε λών των συλ λό γων
(ΣΣΕ 3.6.2008).

15.Δ∆η µι ουρ γία νέ ου τα µεί ου
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη θα συ ζη τή σουν για τον σχη µα τι σµό ε νός νέ ου κοι νού 
ι δι ω τι κού τα µεί ου πλέ ον α πό το ή δη υ πάρ χον ΤΑΝ ΠY στο ο ποί ο θα συ νει σφέ -
ρουν οι ερ γο δό τες και οι ερ γα ζό µε νοι (ΣΣΕ 3.6.2008). 

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 (ΣΣΕ 3.6.2008).

17.Ζητήµατα Ναυτιλιακής πολιτικής και δραστηριότητας
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στη δηµιουργία και θεσµοθέτηση κοινής
Επιτροπής εργαζοµένων και εργοδοτών, προκειµένου να ασχολήθεί 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 (ΣΣΕ 3.6.2008).

18.Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόµενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι
εργασίας δε θίγονται από τις διατάξεις της ρύθµισης αυτής.
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