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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6591
(1)
Καθορισμός του αριθμού των οργανικών θέσεων των
δικηγόρων του αυτοτελούς γραφείου νομικής υπο−
στήριξης, των γενικών και ειδικών προσόντων αυτών,
των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής τους,
καθώς και της αμοιβής αυτών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του ν. 703/1977
(ΦΕΚ Α΄ 278), όπως ισχύει με την προσθήκη της παρ. 9
του άρθρου 10 του ν. 3373/2005 (ΦΕΚ Α΄ 188).
β) του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.δ. 3016/1954, ΦΕΚ
Α΄ 235).
2. Την από 23.9.2005 πρόταση της Επιτροπής Αντα−
γωνισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις των δικηγόρων
του αυτοτελούς γραφείου νομικής υποστήριξης της
Επιτροπής Ανταγωνισμού σε τρεις (3).
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής γενικά
προσόντα:
Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της ημε−
δαπής ή πτυχίου ισότιμης και ομοταγούς Σχολής της

αλλοδαπής, με άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλ−
ματος στην ημεδαπή, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών ή Πειραιώς, εκ των οποίων ένας παρ’ Αρείω
Πάγω και οι άλλοι δύο τουλάχιστον παρ’ Εφέταις.
3. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής ειδικά
προσόντα:
α) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή ισότιμης σχο−
λής της αλλοδαπής στο εμπορικό ή κοινοτικό ή στβ δι−
οικητικό δίκαιο και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία
στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα.
β) Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμα−
νικής γλώσσας.
4. Η επιλογή τους γίνεται από την Επιτροπή Αντα−
γωνισμού ύστερα από προκήρυξη που δημοσιεύεται σε
δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και αναρ−
τάται στα καταστήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού
και των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς.
Με την προκήρυξη καθορίζεται ως χρόνος υποβολής
των αιτήσεων των ενδιαφερομένων προθεσμία τριά−
ντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της
προκήρυξης.
5. Η αμοιβή τους δεν μπορεί να είναι κατώτερη από
την προβλεπόμενη στο άρθρο 92Α του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
6. Η δαπάνη της αμοιβής των δικηγόρων που θα προ−
σληφθούν βαρύνει τον προϋπολογισμό της Επιτροπής
Ανταγωνισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Αριθμ. Ζ2 − 10916
(2)
Έγκριση υπερωριακής αποζημίωσης υπαλλήλων
της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 397/1988 «Περί Οργανισμού
ΥΠΕΜ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα
π.δ. 408/1999, 228/1990 και 405/1991».
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2. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνη−
τικά Όργανα» και ιδιαίτερα την παρ. 6 του άρθρου 30 και
της παρ. 2 περ. α του άρθρου 33 (ΦΕΚ 137/Α/ 25.6.1985).
3. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/19/1.2.1996) «Περί συγχωνεύ−
σεως Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας − Έρευνας, Τε−
χνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
4. Το π.δ. 59/1996 (ΦΕΚ 51/Α/18.3.1996) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
5. Του π.δ. 197/1997 (ΦΕΚ 156/Α/1997) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμο−
διοτήτων της».
6. Την με αριθμό Δ15/Α/Φ19/οικ.4889/24.3.2004 κοινή
απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης,
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης».
7. Την με αριθμ. Β3 − 61/17.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης περί «εξουσιοδοτήσεως για υπογραφή
εγγράφων με εντολή Υπουργού», όπως συμπληρώθηκε
με την Β3 − 113/20.7.2004 ομοία.
8. Την με αριθμ. Β3−62/17.5.2004 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης περί «εξουσιοδοτήσεως για υπο−
γραφή εγγράφων με εντολή Υφυπουργού», όπως συ−
μπληρώθηκε με την Β3−105/25.6.2004 ομοία.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005..
10. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και
άλλες συναφείς διατάξεις».
11. Την με αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 «Οδηγίες για
την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003».
12. Το γεγονός ότι η προκύπτουσα δαπάνη η οποία
ανέρχεται σε ποσό 42.000 ευρώ περίπου, επαρκεί και
δεν υπερβαίνει τα όρια της εγγεγραμμένης στον Προϋ−
πολογισμό πίστωσης του ΚΑΕ 0511 του φορέα 35/160.
13. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε να εργάζονται εκτός ωρών εργασίας υπάλ−
ληλοι της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης (Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση
Πολιτικής Καταναλωτή, Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου), οσάκις
παρίσταται ανάγκη, από 15ης απογευματινής μέχρι 22ας
βραδινής, μέχρι εξήντα (60) ώρες το ανώτερο το μήνα για
κάθε υπάλληλο, για το χρονικό διάστημα από 1.9.2005 έως
31.12.2005 προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες και
επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που αφορούν θέματα
προστασίας καταναλωτικού κοινού.
Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχό−
λησης θα διενεργείται με πράξη των Διευθυντών των
εν λόγω Διευθύνσεων, ενώ επίσης με πράξη στο τέλος
κάθε μήνα θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών
της υπερωριακής εργασίας.
Οι καταστάσεις πληρωμής θα συντάσσονται από τη
Δ/νση Οικονομικού, τμήμα Γ΄ μετά από τη Συγκρότηση
Συνεργείου και τη σχετική βεβαίωση των Διευθυντών με
τα ονόματα των απασχοληθέντων υπερωριακά και τις
ώρες εργασίας που πραγματοποιούν κάθε μήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2005
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

Αριθμ. 50954
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 17688/30.4.2004 Κ.Υ.Α. «περί
συγκρότησης επιτροπής ελέγχου, ανακήρυξης νικη−
τών και εκδίκασης ενστάσεων των παιχνιδιών της
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. με απευθείας σύνδεση».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Α.Ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γε−
νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων
αυτής» (ΦΕΚ Α΄ 38).
β. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 137/Α), όπως ισχύει.
γ. Του ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 135/Α/25.6.1996).
δ. Του π.δ. 228/1999 «Περί μετατροπής του Οργανισμού
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.) σε Ανώ−
νυμη Εταιρεία (Α.Ε.)» (ΦΕΚ 193/Α/21.9.1999).
ε. Του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 2843/2000 «Εκσυγχρο−
νισμός των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή
εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο Ναυτιλία στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
2 19/Α/12.10.2000).
2. Το άρθρο 13 της αριθμ. 29159/3.11.2000 Κ.Υ.Α., «Γενι−
κός Κανονισμός λειτουργίας Παιχνιδιών στοιχημάτων
προκαθορισμένης απόδοσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.».
3. Την αριθμ. 133/24.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β/24.3.2004) από−
φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού
«Περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στην Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Πολιτισμού Φάνη Πάλλη − Πετραλιά και
στους Υφυπουργούς Γεώργιο Ορφανό και Πέτρο Τατού−
λη», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 558/Β/2.4.2004.
4. Την αριθμ. 17688/30.4.2004 «Συγκρότηση Επιτροπής
ελέγχου, ανακήρυξης νικητών και εκδίκασης ενστάσε−
ων των παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» (ΦΕΚ 635/Β/30.4.04),
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 24004/9.9.2004 (ΦΕΚ
1712/19.11.2004) και 19945/28.4.2005 Κ.Υ.Α., αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η αριθμ. 17688/30.4.2004 Κ.Υ.Α. «περί
συγκρότησης επιτροπής ελέγχου, ανακήρυξης νικητών
και εκδίκασης ενστάσεων των παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π.
Α.Ε. με απευθείας σύνδεση», ως εξής:
Αντικαθίσταται το τακτικό μέλος της Επιτροπής, Τσώ−
λης Ιωάννης, υπάλληλος της Γ.Γ.Α. από τον Κατσίκη
Χρήστο και ορίζουμε ως Πρόεδρο της Επιτροπής το
τακτικό μέλος Χρυσοστομίδου Μαρία.
Η μηνιαία αποζημίωση των τακτικών και αναπληρω−
ματικών μελών της Επιτροπής ορίζεται στο ποσό των
900 euro.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει, η αριθμ. 17688/30.4.2004
Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 24004/
9.6.2004 και 19945/28.4.2005 Κ.Υ.Α.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
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Αριθ. 3525.7/01/2005
(4)
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Πληρωμά−
των των Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων M/S − Π/Κ −
Ι/Φ μέχρι 500 κ.ο.χ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 1 και 5
του ΑΝ 3276/1944 “περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη
ναυτική εργασία”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα.
2. Το αριθμ. 26−4431/19.9.2005 κοινό έγγραφο της Πα−
νελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Ακτοπλοϊκών Φορτηγών
πλοίων και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, με
το οποίον υποβλήθηκε για κύρωση η από 14.9.2005 Συλλο−
γική Σύμβαση Εργασίας των Πληρωμάτων των Ακτοπλοϊ−
κών Φορτηγών Πλοίων M/S − Π/Κ − Ι/Φ μέχρι 500 κ.ο.χ.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
των Πληρωμάτων των Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοί−
ων M/S − Π/Κ − Ι/Φ μέχρι 500 κ.ο.χ., το κείμενο της
οποίας υπεγράφη την 14.9.2005 από τους νόμιμους εκ−
προσώπους: α) της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών
Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων, και β) της Πανελλήνιας
Ναυτικής Ομοσπονδίας, πλην του άρθρου 14 αυτής, το
οποίον αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.
2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης, η οποία κυρώνε−
ται με την απόφαση αυτή, αρχίζει την 1.1.2005 και λήγει
την 31.12.2005.
3. Η παρούσα απόφαση με το κείμενο της κυρουμένης
Συλλογικής Σύμβασης να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 18 Οκτωβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ M/S− Π/Κ − Ι/Φ ΜΕΧΡΙ 500 κ.ο.χ.
Εν Πειραιεί, σήμερον την 14.9.2005 oι υπογεγραμμένοι
αφ’ ενός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, Πρόεδρος της
Επαγγελματικής Οργάνωσης που εδρεύει στον Πειραιά,
με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ» μέχρι 500 κοχ νο−
μίμως προς τούτο εξουσιοδοτημένος και αφ’ ετέρου:
1. Γιάννης Χαλάς Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας
Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).
2. Ευάγγελος Κούζιλος Πρόεδρος της Π.Ε. Πλοιάρχων
ΕΝ.
3. Σταύρος Πετρίδης Πρόεδρος της Π.Ε .Μηχανικών
(ΜΕΚ) Ε.Ν.
4. Παρασκευάς Φαρούπος Πρόεδρος της Π.Ε. Πρ/κών
Πλοιάρχων ΕΝ.
5. Ιωάννης Νησωτάκης Πρόεδρος της Π.Ε. Ναυτών M/S,
Π/Κ, F/B,
νομίμως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο συμφωνήσαμε,
συναπεδέχθημεν και υπογράψαμε την παρούσα Συλλο−
γική Σύμβαση Εργασίας των πληρωμάτων των Ακτο−
πλοϊκών Φορτηγών Πλοίων M/S, Π/Κ, Ι/Φ μέχρι 500 κοχ
ανεξαρτήτως D.W.
To μισθολόγιο και οι λοιποί όροι αμοιβής που προ−
βλέπονται από την προηγούμενη Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας της 23 Σεπτεμβρίου 2004 καθορίζονται με την
παρούσα Σ.Σ.Ε. από την 01/01/2005 ως ακολούθως.
Άρθρον 1
Μισθός Ενεργείας
Πληρώματα M/S
1. Oι βασικοί μισθοί των πληρωμάτων των Ακτοπλοϊ−
κών των Φορτηγών πλοίων (Μ/S) ολικής χωρητικότητας
μέχρι 500 κοχ ανεξαρτήτως DW για πλόες μεταξύ των
Ελληνικών λιμένων αυξάνονται κατά ποσοστό 4,50% από
1.1.2005 – 31.12.2005 διαμορφούμενοι ως ακολούθως:

ΒΑΘΜΟΙ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Α. Προσωπικό Καταστρώματος
Μισθός
Ενεργείας
1. Πλοίαρχος πλοίου 251−500 κοχ
2. Υποπλοίαρχος πλοίου 251−500 κοχ
3. Υποπλοίαρχος (πτυχίου Κυβ. Α΄.)
4. Κυβερνήτης Πλοίου μέχρι 250 κοχ
5. Ναύκληρος
6. Ναύτης
7. Ναυτόπαις

Κυριακές
+ 22%
EURO
+ 237,76
+ 197,75
+ 194,09
+ 192,71
+ 154,66
+ 153,06
+ 146,60

ΒΑΣΙΚΟΣ
= ΜΙΣΘΟΣ

1.077,56
898,86
882,22

+ 237,06
+ 197,75
+ 194,09

= 1.314,62
= 1.096,61
= 1.076,31

875,95

+ 192,71

= 1.068,66

666,37
666,37
666,37

+ 146,60
+ 146,60
+ 146,60

= 812,97
= 812,97
= 812,97

1.080,73
898,86
882,22
875,95
702,99
695,74
666,37

= 1.318,49
= 1.096,61
= 1.076,31
= 1.068,66
= 857,65
= 848,80
= 812,97

Β. Προσωπικό Μηχανής
1. Α΄ Μηχανικός (Δίπλωμα Αξ/κού )
2. Β΄ Μηχανικός
3. Β΄ Μηχανικός (Πτυχ .Μηχανοδηγού Α΄.)
4. Μηχανοδηγός Α΄ ή Β΄ υπόλογος
Μηχανής μέχρι 300 ΒΗP
5. Xειριστής Μηχανής
6. Δόκιμος Μηχανικός
7. Μαθητευόμενος Μηχανής
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2. Πληρώματα Π/Κ & Ι/Φ
Οι βασικοί μισθοί των πληρωμάτων των Π/Κ& Ι/Φ της ΣΣΕ/2004 επίσης αυξάνονται κατά ποσοστό 4,50% aπο
1.1.2005 μέχρι 31.12.2005 διαμορφούμενοι ως ακολούθως:
Α. Προσωπικό Καταστρώματος
1. Κυβερνήτης πλοίου 151−500 κοχ
2. Κυβερνήτης πλοίου 81−151 κοχ
3. Κυβερνήτης πλοίου 25−80 κοχ
4. Κυβερνήτης πλοίου 25 κοχ
5. Ναύκληρος
6. Ναύτης
1. Μηχανικός ΜΕΚ ως πρώτος
2. Μηχανικός ΜΕΚ ως δεύτερος
3. Μηχανοδηγός Α΄ ή Β΄ τάξεως
4. Χειριστής
5. Καθαριστής

969,13
797,72
791,83
710,46
666,37
666,37
B. Προσωπικό Μηχανής:
968,49
768,49
722,81
669,94
666,37

3. Οι μηνιαίος μισθός των ναυτικών που υπηρετούν στα
πλοία, τα οποία εκτελούν πλόες μεταξύ λιμένων εσωτε−
ρικού και εξωτερικού ή μεταξύ λιμένων, εξωτερικού απο−
κλειστικά καθορίζεται με ιδιαίτερη συμφωνία που κα−
ταρτίζεται εγγράφως προ του απόπλου του πλοίου από
Ελληνικό λιμένα μεταξύ του Πλοιάρχου ή άλλου εκπρο−
σώπου του Πλοιοκτήτου και του ναυτικού ή της οικείας
Επαγγελματικής Οργάνωσης των ναυτικών.
4. Στις περιπτώσεις όπου τα πλοία επεκτείνουν τους
πλόες του εκτάκτως και προς λιμάνια του εξωτερικού
καταβάλλεται αυξημένο μισθολόγιο κατά 15% του ως
άνω αναφερομένου μισθού ενεργείας.
5. Στα μέλη του πληρώματος καταστρώματος που απα−
σχολούνται με τον καθαρισμό των κυτών, καταβάλλεται
αμοιβή για κάθε κύτος euro 23,59 από 01/01−31/12/2005.
Άρθρον 2
Μισθός Ασθενείας
1. Ο μισθός ασθενείας των ναυτικών στην περίπτωση
που νοσηλεύονται εκτός του πλοίου στην ξηρά καθο−
ρίζεται ίσος με τον μισθό ενεργείας του άρθρου 1 της
παρούσης συμβάσεως.
2. Σε περίπτωση νοσηλείας εκτός νοσοκομείου ή κλι−
νικής πλέον του μισθού ενεργείας της προηγουμένης
παραγράφου καταβάλλεται στο ναυτικό και το ημερήσιο
αντίτιμο, της τροφής, όπως τούτο καθορίζεται στο άρθρο
6 της παρούσης συμβάσεως.
3. Σε περίπτωση νοσηλείας εντός νοσοκομείου ή κλι−
νικής, οι αξιωματικοί νοσηλεύονται στην Α΄. θέση και τα
πληρώματα στην Β΄. θέση.
Άρθρον 3
Επιδόματα
1. Στους ναυτικούς που υπηρετούν σε πλοία, που με−
ταφέρουν εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες ή σε δεξαμενό−
πλοια Μ/Τ που μεταφέρουν εύφλεκτες ύλες και πλοία
M/S ψυγεία (εξαιρουμένων των αλιευτικών) καθώς και
σε πλοία που μεταφέρουν υγραέρια, καταβάλλεται επί
πλέον του εις το άρθρον 1 μισθού και ιδιαίτερο επίδομα
που ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό 40%
του μισθού ενεργείας.
Το ανωτέρω επίδομα δεν καταβάλλεται προκειμένου
για φορτία εκρηκτικών υλών ποσότητος μέχρι ενός τό−
νου. Προκειμένου για πλοία που πραγματοποιούν με−
ταφορές εύφλεκτων υλών εντός περιοχών λιμένων και
γύρω από αυτούς για ανεφοδιασμό των πλοίων το επί−
δομα αυτό καθορίζεται σε ποσοστό 20% επί του μισθού
ενεργείας.

+ 213,21
+ 175,50
+ 174,20
+ 156,30
+ 146,60
+ 146,60

= 1.182,34
= 973,22
= 966,03
= 866,76
= 812,97
= 812,97

+
+
+
+
+

= 1.181,56
= 937,56
= 881,83
= 817,33
= 812,97

213,07
169,07
159,02
147,39
146,60

2. Στις παρακάτω ειδικότητες καταβάλλονται τα εξής
επιδόματα:
α Στο Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη, μηνιαίο επίδομα διακυ−
βέρνησης euro 67,95 από 01/01−31/12/2005.
β. Στον Μηχανικό−Μηχανοδηγό μηνιαίο επίδομα euro
67,95 από 1.1. − 31.12.2005.
γ. Στο χειριστή μηχανής ειδικό μηνιαίο επίδομα euro
49,22 από 1.1. − 31.12.2005.
δ. Στο ναύκληρο ειδικό μηνιαίο επίδομα euro 18,78 από
1.1. − 31.12.2005.
ε. Σε όλα τα πληρώματα των πλοίων που αφορά η παρού−
σα Συλλογική Σύμβαση καταβάλλεται ειδικό επίδομα βα−
ρείας και ανθυγιεινής εργασίας 13,50 από 1.1. − 31.12.2005.
Άρθρον 4
Ώρες Εργασίας
1. Οι ώρες εργασίας των μελών του πληρώματος, πε−
ριλαμβανομένου του Πλοιάρχου και του Α΄. Μηχανικού,
καθορίζονται σε σαράντα (40) την εβδομάδα, δηλαδή
(8) ώρες την ημέρα από Δευτέρας μέχρι και της Παρα−
σκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής θεωρουμένων
ως ημερών αργίας.
2. Η απασχόληση του πληρώματος, πέραν των ως άνω
ρητώς καθοριζομένων ημερών και ωρών, θα αμείβεται
υπερωριακά, εκάστης ώρας υπολογιζόμενης ίσης προς το
1/173 ον (το ένα εκατοστό εβδομηκοστό τρίτον) του μισθού
ενεργείας εκάστου ναυτικού προσηυξημένου κατά 25%.
3. Κατά τις ημέρες Σαββάτων και Αργιών όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 9, της παρούσης, όταν το πλήρωμα
εργάζεται αμείβεται υπερωριακά εκάστης ώρας υπολο−
γιζόμενης ίσης προς το 1/173ον του μισθού ενεργείας,
προσαυξημένου κατά ποσοστό 50%.
4.α. Επίδομα Κυριακών. Σε όλους τους ναυτολογούμε−
νους ναυτικούς, για τις διανυόμενες μηνιαίως Κυριακές
αργίες εν πλω και στο λιμάνι, καταβάλλεται ιδιαίτερη
αμοιβή υπό τύπο επιδόματος δια τις μέχρι οκταώρου ερ−
γασίας κατά Κυριακή, ανερχόμενη μηνιαίως σε ποσοστό
είκοσι δύο τοις εκατό (22%) επί του μισθού ενεργείας του
άρθρου 1 της παρούσης σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι το
επίδομα αυτό θα καταβάλλεται σε όλο το πλήρωμα και
για όλες τις Κυριακές, ανεξαρτήτως παροχής εκ μέρους
αυτού ή μη υπηρεσίας.
β. Στη άνω α περίπτωση για την πέραν του οκταώρου
απασχόληση καταβάλλεται στο πλήρωμα υπερωριακή
αμοιβή ως η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου ορίζει
(1/173 του μισθού ενεργείας αυξημένο κατά 50%).
5. Με βάση την ως άνω παράγραφο 2, καταχωρούνται
παρακάτω πίνακες υπερωριακής αμοιβής.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
1. ΠΛΗΡΩΜΑ Μ/S
Α. Προσωπικό Καταστρώματος
Υπερωρίες
+25%
+50%
EURO
EURO
7,81
9,37
6,49
7,79
6,37
7,65
6,33
7,59
5,08
6,10
5,03
6,03
4,81
5,78

1. Πλοίαρχος πλοίου 251−500 κοχ
2. Υποπλοίαρχος πλοίου 251−500 κοχ
3. Υποπλοίαρχος (πτυχ. Κυβ. Α΄) 251−500 κοχ
4. Κυβερνήτης πλοίου μέχρι 250 κοχ
5. Ναύκληρος
6. Ναύτης
7. Ναυτόπαις
Β. Προσωπικό Μηχανής
1. Πρώτος Μηχανικός (δίπλωμα αξ/κού)
2. Δεύτερος Μηχανικός
3. Δεύτερος Μηχ/κός (πτυχ. Μηχ/γού Α΄)
4. Μηχ/γός Α΄ και Β΄ υπόλογος μηχανής μέχρι 300 ΒΗΡ
5. Χειριστής Μηχανής
6. Δόκιμος Μηχ/κός
7. Μαθητευόμενος Μηχανής
ΙΙ. ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ Π/Κ & Ι/Φ
Α. Προσωπικό Καταστρώματος

7,79
6,49
6,37
6,33
4,81
4,81
4,81

9,34
7,79
7,65
7,59
5,78
5,78
5,78

1. Κυβερνήτης πλοίου 151−500 κοχ
2. Κυβερνήτης πλοίου 81−151 κοχ
3. Κυβερνήτης πλοίου 25−80 κοχ
4. Κυβερνήτης πλοίου μέχρι 25 κοχ
5. Ναύκληρος
6. Ναύτης
7. Ναυτόπαις
Β. Προσωπικό Μηχανής

7,00
5,76
5,72
5,13
4,81
4,81
4,81

8,40
6,92
6,87
6,16
5,78
5,78
5,78

1. Μηχανικός ΜΕΚ ως πρώτος
2. Μηχανικός ΜΕΚ ως δεύτερος
3. Μηχανοδηγός Α΄ και Β΄ τάξεως
4. Χειριστής κάτοχος πτυχ.
5. Καθαριστής
α. Στα πληρώματα των πλοίων τα οποία εκτελούν δρο−
μολογιακή γραμμή, λόγω της υποχρεωτικής απασχολήσε−
ως αυτών πέραν του συνήθους οκταώρου, καταβάλλεται
στον καθένα για την υπερωριακή αυτή απασχόληση κατ’
αποκοπή αμοιβή euro 120,52 από 1.1. − 31.12.2005.
β. Συμφωνείται ότι θα τηρείται με ευθύνη και επιμέλεια
του πλοιάρχου κατάστασης υπερωριών εις την οποίαν
θα καταχωρούνται μηνιαίως οι πραγματοποιούμενες
υπερωρίες καταστρώματος και μηχανοστασίου.

7,00
8,40
5,55
6,66
5,22
6,27
4,84
5,81
4,81
5,78
Άρθρον 5
Έξτρα Εργασίες Μηχανοστασίου

Οι έξτρα εργασίες μηχανοστασίου, εφ' όσον ανα−
τεθούν και εκτελεσθούν από τους αξιωματικούς μη−
χανής και το κατώτερο πλήρωμα μηχανοστασίου
αμείβονται ιδιαιτέρως ο προσδιορισμός των εργα−
σιών αυτών, ο καθορισμός της αμοιβής εκτελέσεως
των και ο τρόπος κατανομής αυτών καθορίζονται
ως ακολούθως:

1. ΚΥΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
2.
ΕΜΒΟΛΟ
Γενική εξάρμοση του εμβόλου .Εξάρμοση σωληνώσεων πώματος, κυ−
λίνδρου εμβόλου και ελατηρίων. Καθαρισμοί χιτωνίου, θυρίδων και ελα− Διάμετρος
τηρίων. Καθαρισμός χώρου σαρώσεως καθαρισμός των STATHING BOX Κυλίνδρου
του βάκτρου του εμβόλου και των τηλεσκοπικών ψύξεων του εμβόλου.
Μ.Μ.
Μετρήσεις χιτωνίου εμβόλου και ελατηρίων. Γενική άρμοση.
ΧΙΤΩΝΙΟ

μέχρι 300
301 − 450
451 − 600
601 − 800
801 − άνω

ΕURO
47,66
75,80
94,92
113,39
170,13

Εξάρμοση του χιτωνίου για αντικατάσταση ελαστικών δακτυλίων στε−
γανότητας ή γενικά για στεγανοποίηση απωλειών νερού ψύξεως. Στην Διάμετρος
εργασία αυτή συμπεριλαμβάνεται και η παραπάνω εργασία εξαρμόσεως Κυλίνδρου
του αντίστοιχου εμβόλου. Αποκατάσταση εργασίας.
Μ.Μ.

μέχρι 300
301 − 450
451 − 600
601 − 800
801 − άνω

79,40
147,40
179,18
179,97
317,51
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ΠΩΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
Εξάρμοση του πώματος για επισκευή ή αντικατάσταση χωρίς την
εξάρμοση του εμβόλου.
Διάμετρος
Κυλίνδρου
Μ.Μ

μέχρι 300
301 − 450
451 − 600
601 − 800
801 − άνω

34,04
39,65
49,84
55,56
62,41

μέχρι 350

39,65

351 − 500
501 − άνω

61,21
80,09

μέχρι 200
201 −300
301 −400
401 −500
501 −άνω

62,41
73,72
85,10
96,36
113,39

μέχρι 150

250,02

151 − 300

392,24

301 − 500

555,79

μέχρι 150
151 − 300
301−500

7,26
30,58
43,94

ΕΔΡΑΝΑ − ΤΡΙΒΕΙΣ
Γενική εξάρμοση του εδράνου βάσεως στροφαλοφόρου άξονος (άνω−
κάτω τεμάχιο). Επιθεώρηση μέτρηση των ελευθερίων περιστολή αυτών.
Άρμοσης σε περίπτωση εξαρμόσεως μόνο του επάνω του επάνω τεμα−
χίου. Η αμοιβή περιορίζεται στο 50%.

Διάμετρος
Άξονος
Μ.Μ.

ΣΤΡΟΒΙΛΟΦΥΣΗΤΗΡΕΣ
Πλήρης εξάρμοση στροβιλοφυσητήρος για περιοδική επιθεώρηση και
καθαρισμοί. Αντικατάσταση τριβέων και αντλιών λαδιού (εάν χρειαστεί).
Αντικατάσταση λαβυρίνθων άξονος. Καθαρισμός των φίλτρων αναρροφή−
σεως αέρος. Έλεγχος και ρύθμιση των ελευθεριών σύμφωνα με τις οδη−
γίες των κατασκευαστών. Τύποι BBC, NAPIERMAN − AN BW SULZER IHI

Μέγεθος
ΣΤΡΟΒΙΛΟ
VTR

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
Γενική εξάρμοση ηλεκτρομηχανής για καθαρισμούς και περιοδική
επιθεώρηση. Εξάρμοση πωμάτων κυλίνδρων εμβόλων καθώς επίσης όλων
των εξαρτημάτων ή μηχανημάτων και παρεκλομένων εξαρτημά−
των ή μηχανημάτων όπως ψυγείο νερού και λαδιού. Ψυγείο αέρος σα−
ρώσεως και αντλιών νερού. Μερική εξάρμοση εδράνων βάσεως στρο−
φαλοφόρου άξονα, καθαρισμοί επιθεωρήσεις, μετρήσεις διάφορες σύμ−
φωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών.
ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εξάρμοσις μόνο των πωμάτων των κυλίνδρων για καθαρισμού, επίτρι−
ψη των βαλβίδων αναρροφήσεως και εξαγωγής, συμπεριλαμβανομένων
και των οχετών εισαγωγής και εξαγωγή αέρος και καυσαερίων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η εκτέλεση των παραπάνω εργασι−
ών και η αναφερόμενη ανωτέρω αμοιβή (για τις εργασί−
ες αυτές) αφορά ολόκληρο το έργο όπως περιγράφεται
καθώς και κάθε εργασία και προεργασία μέχρι αποπερα−
τώσεως και αποκαταστάσεως, κατανέμεται δε αναλογι−
κά από τον Α΄. Μηχανικό στους απασχολούμενους με την
συγκεκριμένη εργασία.
2. Όσοι απασχοληθούν με τους καθαρισμούς των ανω−
τέρω εργασιών θα μοιράζονται εξ ίσου το 20% εκ του
ποσού το οποίον προβλέπεται σαν συνολική αμοιβή της
εργασίας και για την οποίαν έγιναν καθαρισμοί.
3. Για την εκτέλεση των ανωτέρω έξτρα εργασιών, εφ’
όσον αυτές πραγματοποιούνται εντός του προβλεπόμε−
νου οκταώρου εργασίας, δεν καταβάλλεται υπερωριακή
αμοιβή.
Άρθρο 6
Τροφοδοσία
1. Το ημερήσιο αντίτιμο τροφής για κάθε ναυτικό που
υπηρετεί στα πλοία για τα οποία η παρούσα σύμβαση
ορίζεται σε euro 10,50 από 1.1. − 31.12.2005.
2. Σε κάθε πλοίο συγκροτείται με μέριμνα του Πλοιάρχου
ή του Κυβερνήτη διμελής επιτροπή (ενός μέλους από το
προσωπικό καταστρώματος και ενός μέλους από το προ−
σωπικό μηχανής) η οποία, εναλλασσόμενη κάθε εβδομάδα
θα διαχειρίζεται το αντίτιμο τροφής και θα επιμελείται για
την προμήθεια των απαραιτήτων τροφίμων για την παρα−
σκευή συσσιτίου στο οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλα τα
μέλη του πληρώματος του πλοίου συμπεριλαμβανομένου
και του Πλοιάρχου κανείς δε άλλος εκτός από αυτούς
δεν μπορεί να συμμετέχει, εκτός εάν για την συμμετοχή
του στο συσσίτιο πληρώματος καταβάλλεται κανονικό
αντίτιμο τροφοδοσίας.
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3. Στις περιπτώσεις όπου τα πλοία για τα οποία η πα−
ρούσα Σύμβαση εκτελούν πλόες εξωτερικού, λειτουργεί
συσσίτιο από τα ίδια, ως και στην Ελλάδα είδη τροφίμων
και ποσοτήτων αυτών, ανεξαρτήτως του κόστους των
τροφίμων τούτων στο εξωτερικό.
4. Η Επιτροπή πρέπει να τηρεί βιβλίο τροφοδοσίας εις
το οποίον αναγράφεται κάθε ημέρα το είδος και η αξία
των προμηθευόμενων τροφίμων και των απαραιτήτων
υλικών για τη λειτουργία του συσσιτίου.
Το βιβλίο τροφοδοσίας υπογράφεται από τα μέλη της
επιτροπής και θεωρείται καθημερινά από τον Πλοίαρχο
ή τον Κυβερνήτη, ο οποίος ασκεί εποπτεία επί της δια−
χειρίσεως του αντιτίμου τροφοδοσίας.
Ο Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης καταβάλλει στην Επιτροπή
το αντίτιμο της τροφής προκαταβολικά κάθε δύο ημέρες
όταν το πλοίον ευρίσκεται στο λιμάνι για όλες δε τις
ημέρες του πλου συμπεριλαμβανομένης και της προβλε−
πομένης επιβράδυνσης αυτού.
5. Επιστροφή στους ναυτικούς τυχόν περισσεύματος σε
μετρητά από το αντίτιμο τροφοδοσίας απαγορεύεται. Τού−
το πρέπει να διατίθεται για τη βελτίωση του συσσιτίου.
Το πλοίον υποχρεούται όπως διαθέτει τα απαραίτητα
μαγειρικά σκεύη φαγητού ως και τα είδη εστιάσεως
του πληρώματος. Πρέπει επίσης να διατίθεται από το
πλοίο η απαιτούμενη καύσιμη ύλη για το συσσίτιο και
το αναγκαίο νερό.
Άρθρο 7
Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα
Τά Δώρα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καταργού−
νται και ενσωματώνονται στην Αδεια από 1.1.2005.
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Άρθρο 8
ΑΔΕΙΕΣ
1. Ο ναυτικός δικαιούται άδεια που υπολογίζεται σε (8)
οκτώ μέρες για κάθε μήνα υπηρεσία του, για δε τις επί
πλέον ημέρες, σε αντίστοιχο κλάσμα του μήνα. Στο υπο−
λογισμό της άδειας περιλαμβάνεται και το επίδομα 22%
των Κυριακών καθώς και το ανάλογο επίδομα πλοίων πού
μεταφέρουν εύφλεκτες η εκρηκτικές ύλες, η δεξαμενό−
πλοια αρθρο (3 παρ. 1) για τους ναυτικούς που υπηρετούν
σ΄ αυτά. Το ημερομίσθιο καθορίζεται ίσο με το 1/22 του
βασικού μισθού προσαυξημένου με τα παραπάνω επιδό−
ματα.
2. Κατά τις ημέρες αδείας του ο ναυτικός δικαιούται
το μισθό που αναλογεί σ' αυτές, όπως αυτός ορίζεται
στο άρθρο 1 παραγρ. 2 της "Συλλογικής Σύμβασης", προ−
σαυξημένο με τα επιδόματα που αναφέρονται στην παρ.
1 αυτού του άρθρου, καθώς επίσης και με το αντίτιμο
τροφής, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 3 του προηγού−
μενου άρθρου.
3. Η άδεια παρέχεται από τον Πλοίαρχο, εφόσον κατά
την κρίση του οι ανάγκες του πλοίου επιτρέπουν τη
χορήγησή της. Σε αντίθετη περίπτωση, με επιλογή του
ναυτικού, είτε αναβάλλεται η χορήγησή της για τον κα−
τάλληλο χρόνο είτε θεωρείται ότι δόθηκε, αφού σ' αυτή
την περίπτωση καταβάλλεται στο ναυτικό μισθός που του
αναλογεί χωρίς το αντίτιμο τροφής, γιατί αυτός παραμένει
και διατρέφεται στο πλοίο.
Πάντως πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να
αποφεύγεται η μη χορήγηση άδειας με αντάλλαγμα χρη−
ματική πληρωμή.
4. Σε περίπτωση παραμονής του ναυτικού στο πλοίο και
μη χορήγησης της άδειας ή μη καταβολής σ' αυτόν του
μισθού που του αναλογεί (και ανεξάρτητα από το λόγο για
τον οποίο δεν δόθηκε στο ναυτικό η άδεια ή δεν καταβλή−
θηκε σ' αυτόν ο μισθός που αναλογεί) κατά την παροχή
της άδειας, όταν αυτός απολύεται, του καταβάλλεται και
το αντίτιμο τροφής της παραγράφου 3 του προηγούμενου
άρθρου που αναλογεί στις μέρες της άδειάς του.
5. Μετά το τέλος κάθε ταξιδιού διαρκείας πλου επάνω
από δέκα (10) ημέρες, παρέχεται μόνον σ' αυτούς που
εκτελούν εργασία ημέρας ναυτικούς (DAYMEN) μία ημέρα
εκτός υπηρεσίας στο λιμάνι. Ο Πλοίαρχος καθορίζει κάθε
φορά τους άνδρες στους οποίους χορηγείται η ημέρα
αυτή εκτός υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες του πλοίου,
μπορεί όμως να αναβάλει τη χορήγηση για τον κατάλληλο
χρόνο και εφόσον οι ανάγκες του πλοίου το επιβάλουν,
όχι όμως αργότερα από το δεύτερο ταξίδι. Πάντως ο
ναυτικός δεν μπορεί να αξιώσει την πληρωμή του αναλο−
γούντος μισθού αντί της ημέρας εκτός υπηρεσίας εκτός
εάν δεν του χορηγηθεί η ημέρα αυτή μετά το τέλος και
του δεύτερου ταξιδιού.
Άρθρο 9
Επίδομα Αδείας
Το επίδομα αδείας καταργήθηκε και ενσωματώθηκε
στην άδεια.
Άρθρο 10
Ημέρες Αργίας
Οι παρακάτω κατονομαζόμενες εορτές θεωρούνται
ημέρες αργίας.
Εργασίες που εκτελούνται κατά τις αργίες αυτές, στο
ταξίδι και στο λιμάνι αμείβονται υπερωριακώς ως η πα−
ράγραφος 3 του άρθρου 4 καθορίζει.
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1. Η 1η του έτους
2. Η εορτή των Θεοφανίων
3. Η καθαρή Δευτέρα
4. Η 25η Μαρτίου
5. Η Μεγάλη Παρασκευή
6. Η Δευτέρα του Πάσχα
7. Η ημέρα του Αγίου Γεωργίου
8. Η 1η Μαίου
9. Η ημέρα της Αναλήψεως
10.Η 15η Αυγούστου
11. Η 14η Σεπτεμβρίου
12. Η 28η Οκτωβρίου
13. Η ημέρα του Αγίου Νικολάου
14. Η ημέρα των Χριστουγέννων
15. Η Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων
16. Οι αναγνωρισμένες σαν ημέρες αργίας τοπικές εορ−
τές στους Ελληνικούς λιμένες εφ' όσον το πλοίον ευρί−
σκεται στο λιμάνι.
Άρθρο 11
Εξόφληση αποδοχών
Η εξόφληση του μισθού και των πάσης φύσεως αποδο−
χών των ναυτικών γίνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού
μηνός.
Κατά την εξόφληση των αποδοχών χορηγείται στο ναυ−
τικό αντίγραφο του λογαριασμού μισθοδοσίας του.
Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υπερωρι−
ακής απασχόλησης του πληρώματος τηρείται επιμελώς
το υπό του άρθρου 157 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας πλοίων προβλεπόμενο κατάσταση υπερωριών και
προσθέτων αμοιβών. Στην κατάσταση αυτή καταχωρού−
νται υπό του Πλοιάρχου ή Κυβερνήτου για το πλήρωμα
καταστρώματος και του υπευθύνου Μηχανικού για το
πλήρωμα μηχανής οι πραγματοποιούμενες υπερωρίες οι
οποίες υπογράφονται από το ναυτικό και τον αρμόδιο
που διέταξε την υπερωριακή απασχόληση και θεωρούνται
από τον Πλοίαρχο.
Άρθρο 12
Επικουρική Ασφάλιση
Οι πλοιοκτήτες τους οποίους αφορά η σύμβαση αυτή
καταβάλλουν ποσοστό 2% που δεν μπορεί να αυξηθεί
παραπέρα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 1220/81 το
οποίον εισπράττεται από το ΝΑΤ με σκοπό την παροχή
στους ναυτικούς επικουρική ασφάλισης.
Το ανωτέρω ποσοστό μαζί με το εκ δύο τοις εκατό
(2%)ποσοστό συμμετοχής του ναυτικού υπολογίζεται επί
των υποκειμένων εις εισφορά υπέρ ΝΑΤ αποδοχών των
ναυτικών.
Άρθρο 13
Οικογενειακά Επιδόματα
Οι πλοιοκτήτες τους οποίους αφορά η σύμβαση αυτή
καταβάλλουν ποσοστό 2% που δεν μπορεί να αυξηθεί πα−
ραπέρα σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 1085/1980, το
οποίον εισπράττεται από το ΝΑΤ με σκοπό τη χορήγηση
οικογενειακών επιδομάτων στους Έλληνες ναυτικούς.
Το ως άνω ποσοστό μαζί με το εξ ενός τοις εκατό
(1%) ποσοστό συμμετοχής του ναυτικού υπολογίζεται επί
των αποδοχών των ναυτικών που υπόκεινται σε εισφορά
υπέρ του ΝΑΤ.
Άρθρο 14
Ναυτολόγηση
Οι πλοιοκτήτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επι−
λέγουν τα πληρώματα των πλοίων τους κατ' απόλυτον
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εκλογή τους από τα τακτικά μέλη των συμβαλλομένων
Ναυτεργατικών Οργανώσεων οι δε συμβαλλόμενες Ορ−
γανώσεις να υποδεικνύουν πληρώματα για τα πλοία των
οποίων οι πλοιοκτήτες ανήκουν στην δύναμη των μελών
της συμβαλλόμενης Ενώσεως Ακτοπλοϊκών Φορτηγών
Πλοίων.
Άρθρο 15
Ασφάλιση κατά των ατυχημάτων
Τα πληρώματα των πλοίων στα οποία αναφέρεται η
παρούσα Συλλογική Σύμβαση ασφαλίζονται υποχρεωτικά
μερίμνη και δαπάναις του πλοιοκτήτη κατά παντός ατυ−
χήματος που ήθελε λάβει χώρα κατά την διάρκεια της επί
των πλοίων αυτών υπηρεσίας των και συνεπεία αυτής.
Άρθρο 16
Εισφορές − Κρατήσεις
Οι νόμιμες εισφορές και κρατήσεις υπέρ των Ταμείων
Ασφαλίσεως και Προνοίας (ΝΑΤ−ΤΠΚΠΕΝ−ΚΕΑΝ−ΕΛΟΕΝ
κ.λ.π.) ως και Δημοσίου που βαρύνουν τους ναυτικούς,
εκπίπτονται από τις αποδοχές τους.
Άρθρο 17
Επίλυση Διαφορών
Κάθε αμφισβήτηση η διαφορά κατά την εφαρμογή και
ερμηνεία των όρων της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης
θα επιλύεται διαιτητικά από Επιτροπή που αποτελείται
από πέντε μέλη δηλαδή ανά δύο από τις συμβαλλόμενες
Οργανώσεις και ενός από τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασί−
ας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ως Προέδρου.
Άρθρο 18
Χαρακτηρισμός του Ναυτικού Επαγγέλματος
Συμφωνείται ο χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλμα−
τος ως βαρέoς και ανθυγιεινού, υπό την προϋπόθεση ότι
ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θα έχει ουδεμία οικονομική
επιβάρυνση για την εργοδοσία.
Άρθρο 19
Συγκρότηση Επιτροπής
1. Συμφωνείται η συγκρότηση Επιτροπής από τα δύο
μέρη η οποία μέσα στο συντομότερο δυνατόν χρόνο θέ−
λει προβεί στη σύνταξη σχεδίου κανονισμού εσωτερικής
υπηρεσίας των πλοίων περί ων προβλέπει η παρούσα Σύμ−
βαση και στην υποβολή τούτου εις το ΥΕΝ προς έγκρισιν
καθώς και στην διατύπωση προτάσεων επί του τρόπου
λειτουργικότητας των συνθέσεων των πληρωμάτων.
2. Συμφωνείται ότι η υπό της προηγουμένης παραγρά−
φου Επιτροπή θα μελετήσει και θα διατυπώσει τις προτά−
σεις της μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2005 το βραδύτερο.
3. Συμφωνείται όπως το παρόν άρθρον ισχύσει και για
το έτος 2005 εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρωθεί το
έργον της συγκροτηθείσης Επιτροπής προσδιοριζόμενου
από τώρα ότι η πρώτη συνεδρίαση της θα πραγματοποι−
ηθεί το βραδύτερο εντός διμήνου από σήμερα.
Άρθρο 20
Σύσταση Ιδρύματος προβληματικών παιδιών ναυτικών
Συμφωνείται η σύσταση Ιδρύματος προβληματικών παι−
διών των ναυτικών ως τούτο περιλαμβάνεται στο άρθρο
22 της ΣΣΕ των Ε/Γ−Α/Κ πλοίων.

Άρθρο 21
Υδροφόρα Πλοία
Συμφωνείται ότι στην παρούσα Σύμβαση υπάγονται και
τα πληρώματα των υδροφόρων πλοίων μέχρι 500 κοχ.
Άρθρο 22
Συνδικαλιστικές Εισφορές Ναυτικών
Σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης των
συνδικαλιστικών εισφορών των ναυτικών προς την ΠΝΟ
κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του
Συντάγματος και του άρθρου 19 του Καταστατικού της
ΠΝΟ κατά το χρόνο εργασίας τους σε πλοία που αφορά η
παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τα συμβαλλόμενα
μέρη συμφωνούν τα εξής:
1. Οι Πλοίαρχοι των πλοίων που αφορά η παρούσα ΣΣΕ
κατά την εξόφληση των αποδοχών των ναυτικών παρακρα−
τούν από τα μέλη του πληρώματος τους, που συμφωνούν
να καταβάλλουν στην ΠΝΟ τη μηνιαία εισφορά τους όπως
αυτή καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Διοίκησης της
Ομοσπονδίας και συντάσσουν κατάσταση των άνω ναυτι−
κών σε δύο αντίγραφα το ένα των οποίων αποστέλλουν
στους πλοιοκτήτες και το άλλο στην ΠΝΟ.
2. Εντεταλμένος υπάλληλος της ΠΝΟ κάθε εξάμηνο το
αργότερο παραλαμβάνει από τον πλοίαρχο η τον πλοι−
οκτήτη το ποσό της εισφοράς των ναυτικών χορηγώ−
ντας σχετική απόδειξη της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση
αδυναμίας του υπαλλήλου της ΠΝΟ να προβεί στην απ'
ευθείας είσπραξη, οι πλοίαρχοι ή οι πλοιοκτήτες μπορούν
να καταθέτουν στην Εθνική ή Εμπορική Τράπεζα της Ελ−
λάδος κάθε 6μηνο το ποσό των μηνιαίων εισφορών των
ναυτικών που παρακρατήθηκαν παίρνοντας απόδειξη από
την Τράπεζα που επέχει θέση απόδειξης καταβολής του
ποσού στην ΠΝΟ.
3. Η απόφαση της ΠΝΟ περί καθορισμού των μηνιαίων
εισφορών των ναυτικών κοινοποιείται εγγράφως στους
πλοιάρχους και τους πλοιοκτήτες κάθε φορά που μ' αυτήν
αναπροσαρμόζεται η εισφορά των ναυτικών δύο μήνες
πριν την εφαρμογή της.
Άρθρο 23
Ισχύς − Καταγγελία της Σύμβασης
1. Η Συλλογική αυτή Σύμβαση ισχύει αναδρομικά από της
1ης Ιανουαρίου 2005 και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 2005.
2. Δύο μήνες πριν από την λήξη της η Συλλογική αυτή
Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από τον καθένα των
συμβαλλομένων μερών, παραμένει όμως σε ισχύ μέχρι
της λήξεώς της, δηλαδή μέχρι της 31.12.2005.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα έλα−
βαν δε από ένα αντίτυπο τα συμβαλλόμενα μέρη και το
τρίτον θέλει κατατεθεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτι−
λίας Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας για επικύρωση.
Οι Συμβαλλόμενοι
Για την Π.Ε.Π.Α.Φ.Π.
Ο Πρόεδρος
Β. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ

Για την Π.Ν.Ο.
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΣ
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