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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3525.3/01 (1)
  Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων 

Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων από 501 − 3000 κοχ 
ή 801−4500 T.D.W. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 και του 

άρθρου 5 του α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβά−
σεων εν τη Ναυτική Εργασία», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήμερα.

2. Το υπ’ αριθμ. 519/27.7.2006 και 83/25.7.2006 κοινό 
έγγραφο της Ένωσης Εφοπλιστών Μεσογειακών Φορ−
τηγών Πλοίων και της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων 
Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως, με το οποίο υπο−
βλήθηκε για κύρωση η από 25.7.2006 Συλλογική Σύμβαση 
Εργασία Πλοιάρχων Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων 
από 501−3000 κ.ο.χ. ή 801−4500 TDW.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 
Πλοιάρχων Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων από 501−
3000 κ.ο.χ. ή 801−4500 TDW, το κείμενο της οποίας 
υπεγράφη την 25.7.2006 από τους νομίμους εκπροσώ−
πους: α) της Ένωσης Εφοπλιστών Μεσογειακών Φορ−
τηγών Πλοίων και β) της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοι−
άρχων Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως, οι οποίες 
αναφέρονται στο προοίμιο της παραπάνω Συλλογικής 
Σύμβασης, εκτός από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 
αυτής (Ναυτολόγηση), το οποίο αντίκειται στην κείμενη 
νομοθεσία.

2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης, η οποία κυρώνε−
ται με την απόφαση αυτή, αρχίζει την 1.1.2006 και λήγει 
την 31.12.2006.

3. Η παρούσα με το κείμενο της κυρούμενης Συλλο−
γικής Σύμβασης να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 23 Αυγούστου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Στον Πειραιά σήμερα την 25.7.2006, οι υπογεγραμμένοι 
αφ’ ενός Νικόλαος Βαρβατές Πρόεδρος και Παναγιώτης 
Λεονάρδος Γενικός Γραμματέας που εκπροσωπούν την 
επαγγελματική οργάνωση «ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΜΕΣΟ−
ΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ» νόμιμα αναγνωρισμένης 
που εδρεύει στον Πειραιά, έχοντας ειδικά εξουσιοδο−
τηθεί προς τούτο και αφ’ ετέρου ο Ευάγγελος Κούζι−
λος Πρόεδρος της Επαγγελματικής Οργάνωσης με την 
επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ» που εδρεύει στον 
Πειραιά, έχοντας ειδικά εξουσιοδοτηθεί προς τούτο, 
αποφασίσαμε την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής 
Σύμβασης με την οποία ορίζονται ο μισθός, οι ειδικές 
αμοιβές και οι υπόλοιποι όροι εργασίας των Πλοιάρχων 
των Φορτηγών Πλοίων από 501−3.000 κοχ ή 801−4.500 
τόνων D.W. και υπογράφουμε κοινή συμφωνία που έχει 
ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

α. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Πλοιάρχου αυξά−
νεται κατά ποσοστό 4,5% από 1.1.2006 μέχρι 31.12.2006 
καθορίζεται ως εξής:

Για πλοία από  801 μέχρι  1.500 TDW  Ευρώ 1.453,53
Για πλοία από 1501 μέχρι  2.500 TDW  Ευρώ 1.600,39
Για πλοία από  2501 μέχρι  4.500 TDW  Ευρω 1.898,10.

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

1. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Για όλες τις Κυριακές που το πλοίο ταξιδεύει ή παρα−

μένει σε λιμάνι, καταβάλλεται στον Πλοίαρχο επίδομα 
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που φτάνει σε ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%) του 
μισθού που καθορίζεται στο άρθρο 1 αυτής της σύμβα−
σης. Εάν η σύμβαση ναυτολόγησης του Πλοιάρχου λυθεί 
για οποιονδήποτε λόγο πριν περάσουν όλες οι Κυριακές 
που αναλογούν στον μήνα της απόλυσης τότε το επί−
δομα των είκοσι δυο τοις εκατό (22%) διαιρείται με τον 
αριθμό όλων των Κυριακών του μηνός και καταβάλλεται 
στον Πλοίαρχο το πηλίκο που προκύπτει από τη διαί−
ρεση, πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό των Κυριακών 
(σε λιμάνι και σε ταξίδι) κατά πς οποίες ο Πλοίαρχος 
που απολύεται προσέφερε τις υπηρεσίες του.

2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 
Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή από 

4.33 ημέρες το μήνα για την πρόσθετη εργασία του 
κατά τα Σάββατα, το δε ημερομίσθιο για την περίπτωση 
αυτή ορίζεται στο 1/25 του βασικού μισθού.

3. ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΓΙΩΝ
Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται αμοιβή κάθε μήνα ίση με 

ένα ημερομίσθιο για τις αργίες, τόσο κατά την διάρκεια 
που το πλοίο ταξιδεύει όσο και κατά την παραμονή του 
στο λιμάνι. Για την περίπτωση αυτή το ημερομίσθιο 
ορίζεται στο 1/25 του βασικού μισθού της Σύμβασης 
αυτής.

4. ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Στον Πλοίαρχο καταβάλλονται για το διάστημα από 

1.1.2006 έως 31.12.2006 ευρώ 144,87 (εκατόν σαράντα 
τέσσερα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά) για έξοδα πα−
ράστασης.

5. ΕΞΟΔΑ ΛΙΜΑΝΙΟΥ
Στον Πλοίαρχο καταβάλλονται για το διάστημα από 

1.1.2005 έως 31.12.2006 ευρώ 17,90 (δεκαεπτά ευρώ και 
ενενήντα λεπτά) την ημέρα για όλη τη διάρκεια παρα−
μονής του πλοίου στο λιμάνι, για την κάλυψη λόγω του 
αξιώματός του των ατομικών δαπανών, εκτός από άλλα 
τυχόν έξοδα που προκύπτουν για την εξυπηρέτηση του 
πλοίου.

6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟΥ
Ειδικά προκειμένου για Πλοίαρχο, ο οποίος διοικεί 

πετρελαιοφόρο πλοίο που μεταφέρει εύφλεκτες υγρές 
ή εκρηκτικές ύλες, ανεξάρτητα από την ποσότητα του 
φορτίου, καταβάλλεται επίδομα ίσο με τα δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%) του μισθού του, του άρθρου 1. 

Αυτό το επίδομα καταβάλλεται και στους Πλοιάρχους 
που υπηρετούν σε φορτηγά πλοία (όχι δεξαμενόπλοια) 
εφ’ όσον αυτά εκτός από άλλα φορτία μεταφέρουν και 
εύφλεκτα ή εκρηκτικά φορτία σε ποσότητα ανώτερη 
από ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) της χωρητικότητας 
του πλοίου (D.W.)

7. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΦΟΡΩΝ
Σ’ όσους Πλοιάρχους υπηρετούν σε πλοία που μεταφέ−

ρουν υγραέριο, καταβάλλεται κάθε μήνα επίδομα ίσο με 
το είκοσι τοις εκατό (20%) του μισθού του άρθρου 1.

8. ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΠΛΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΛΙΜΝΩΝ, ΔΙΩΡΥΓΩΝ 
ΠΑΝΑΜΑ ΚΑΙ ΣΟΥΕΖ ΚΑΙ ΟΡΙΝΟΚΟΥ.

Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται ειδικό επίδομα κατά 
τον διάπλου των Μεγάλων Λιμνών (GREAT LAKES), της 
Διώρυγας του Παναμά (PANAMA CANAL), της Διώρυ−
γας του Σουέζ και του Ορινόκου κατά περίπτωση από 
1.1.2006 έως 31.12.2006 το ποσό των ευρώ 94,16 (ενενήντα 
τέσσερα ευρώ και δεκαέξι λεπτά).

9. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΠΛΟΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Συμφωνείται ότι, όταν τα πλοία επεκτείνουν τα τα−

ξίδιά τους:

α. Βορείως από Β. Πορτογαλίας μέχρι BERGEN συ−
μπεριλαμβανομένων της Μεγάλης Βρετανίας, Ιρλανδίας, 
Βαλτικής και Βοθνικού Κόλπου και

β. Νοτίως από Νότιο Μαρόκο μέχρι Νοτίων συνόρων 
της Αγκόλα, θα καταβάλλεται προσαύξηση μισθού στον 
Πλοίαρχο και όσο χρόνο διαρκεί το ταξίδι μέσα στα πιο 
πάνω όρια, που καθορίζεται από 1.1.2006 έως 31.12.2006 
στο ποσό των ευρώ 112,90 (εκατόν δώδεκα ευρώ και 
ενενήντα λεπτά).

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΥ

Σε περίπτωση που ο Πλοίαρχος είναι υποχρεωμέ−
νος να ταξιδεύει για να συναντήσει το πλοίο για το 
οποίο προσλήφθηκε να διοικήσει, δικαιούται το μισθό 
του άρθρου 1 αυτής της σύμβασης από την ημέρα της 
υπογραφής της συμφωνίας της προσλήψεώς του.

Τα επιδόματα όμως που αναφέρονται στο άρθρο 2 
αυτής της σύμβασης, αρχίζουν να καταβάλλονται από 
την ημέρα της ναυτολόγησής του.

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΜΟΙΒΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ

Ο Πλοίαρχος, εφ’ όσον εκτελεί καθήκοντα βάρδιας 
αξιωματικού γέφυρας που δεν υπάρχει στο πλοίο, δικαι−
ούται το μισθό του για όσο χρόνο εκτελεί τα καθήκοντά 
του μέχρι να ναυτολογηθεί ο Αξιωματικός που λείπει.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

1. Εάν η σύμβαση του Πλοιάρχου λυθεί σύμφωνα με 
την διάταξη της περπττώσεως Α΄ του άρθρου 68 του 
ΚΙΝΔ, αυτός, άσχετα από τις άλλες αποζημιώσεις τις 
οποίες δικαιούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
λαμβάνει και πρόσθετη αποζημίωση η οποία καθορί−
ζεται από 1.1.2006 έως 31.12.2006 στο ποσό των ευρώ 
699,46 (εξακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι 
λεπτά).

2. Σε περίπτωση καταγγελίας από τον πλοιοκτήτη της 
σύμβασης ναυτολόγησης του Πλοιάρχου, ο Πλοιοκτήτης 
υποχρεούται στην καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, 
εκτός εάν η καταγγελία οφείλεται σε παράπτωμα του 
Πλοιάρχου.

3. Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του ΚΙΝΔ όπως και στους 
άλλους ναυτικούς, σε περίπτωση πώλησης του πλοίου, 
αλλαγής σημαίας, παροπλισμού πλοίου, κατάσχεσης 
του πλοίου, πώλησης του πλοίου για διάλυση.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ − ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ − 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
Οι Πλοίαρχοι των πλοίων, τους οποίους αφορά η Συλ−

λογική Σύμβαση αυτή προσλαμβάνονται από τα τακτικά 
μέλη της Πανελληνίου Ενώσεως Πλοιάρχων Εμπορικού 
Ναυτικού πάσης τάξεως κατ’ απόλυτη επιλογή πλοιο−
κτήτη.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
Η διάρκεια ναυτολογήσεως καθορίζεται σε έξι (6) μή−

νες γι’ αυτούς που υπηρετούν σε δεξαμενόπλοια και σε 
επτά (7) μήνες γι΄ αυτούς που υπηρετούν σε πλοία ξηρού 
φορτίου, ανεξάρτητα από την περιοχή.
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3. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Κατά την αναχώρησπ, όπως και κατά την επιστροφή 

του στην Πατρίδα, ο Πλοίαρχος δικαιούται εισιτήριο Α΄ 
θέσης πλοίου και σιδηροδρόμου και τουριστικής θέσης 
στο αεροπλάνο, καθώς επίσης και έξοδα μεταφοράς 
και ασφαλίσεως των αποσκευών του, έξοδα τροφής και 
ύπνου σε ξενοδοχείο. Επίσης δικαιούται μισθό μέχρι την 
ημερομηνία επιστροφής του στον Πειραιά.

Κατά τη μετάβαση και επιστροφή του ο Πλοίαρχος 
δικαιούται εκτός από τα 40 κιλά αποσκευών και άλλα 
20 κιλά λόγω της μεταφοράς από αυτόν εγγράφων, 
φακέλων, ναυτικών οργάνων κ.λπ.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Εάν ο Πλοίαρχος, πηγαίνοντας να συναντήσει το πλοίο 

για να αναλάβει την διοίκηση του, υποστεί ατύχημα, έχει 
την ίδια προστασία όπως και κατά την υπηρεσία του 
στο πλοίο.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.
Οι Πλοιοκτήτες τους οποίους αφορά αυτή η Σύμβαση 

καταβάλλουν ποσοστό (2%) δύο τοις εκατό, που δεν 
μπορεί να αυξηθεί περισσότερο, σύμφωνα με το άρθρο 
25 του ν. 1085/1980, το οποίο εισπράττεται από το NAT 
με σκοπό τη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος στους 
Πλοιάρχους. Το παραπάνω ποσοστό, μαζί με το ποσο−
στό (1%) ένα τοις εκατό συμμετοχής του Πλοιάρχου, 
υπολογίζεται πάνω στις αποδοχές του Πλοιάρχου που 
υπόκεινται σε εισφορά υπέρ του NAT.

2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ Κ.Ε.Α.Ν.
Οι Πλοιοκτήτες τους οποίους αφορά αυτή η Συλλογική 

Σύμβαση καταβάλλουν ποσοστό (2%) δύο τοις εκατό 
που δεν μπορεί να αυξηθεί περισσότερο, σύμφωνα με 
το άρθρο 28 του ν. 1220/1981, το οποίο εισπράττεται από 
το NAT με σκοπό, τη χορήγηση στους Έλληνες Πλοι−
άρχους επικουρικής ασφάλισης. Αυτό το ποσοστό, μαζί 
με το ποσοστό του (2%) δύο τοις εκατό συμμετοχής 
του Πλοιάρχου, υπολογίζεται πάνω στις αποδοχές του 
Πλοιάρχου, που υπόκεινται σε εισφορά υπέρ του NAT.

3. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Το ποσόν της εισφοράς του Πλοιάρχου και του Πλοι−

οκτήτη για την ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ορίζεται ως εξής:
Για το διάστημα από 1.1.2006 έως 31.12.2006:

   ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΠΛΟΙΟΚΤ.
α. Για πλοία από 801 έως 1.500 TDW Ευρώ 5,09 Ευρώ 2,62
β. Για πλοία από 1.501 έως 2.500 TDW Ευρώ 5,60 Ευρώ 2,88
γ. Για πλοία από 2.501 έως 4.500 TDW Ευρώ 6,64 Ευρώ 3,42

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΙΣΘΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ − ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

1. ΜΙΣΘΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Για τον Πλοίαρχο που ασθενεί καθορίζεται ειδικός 

μισθός, στον οποίο περιλαμβάνεται και το αντίτιμο της 
τροφής ως εξής:

α. Εάν νοσηλεύεται σε νοσοκομείο ή εκτός νοσοκο−
μείου στο 100% του βασικού μισθού για τη χρονική 
περίοδο από 1.1.2006 έως 31.12.2006.

β. Σε περίπτωση ατυχήματος ο μισθός ασθενείας κα−
θορίζεται στο (100%) εκατό τοις εκατό του βασικού 
μισθού της Συλλογικής Σύμβασης.

2. ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Ο Πλοίαρχος έχει δικαίωμα νοσηλειών Α΄ Θέσης σε 

κλινική ή σε νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΔΕΙΑ

1. Ο Πλοίαρχος δικαιούται άδεια που υπολογίζεται σε 
(8) οκτώ ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας του για δε τις 
επιπλέον ημέρες με αντίστοιχο κλάσμα της παραπάνω 
μηνιαίας άδειας. Στον υπολογισμό της άδειας περιλαμ−
βάνεται και το επίδομα 22% των Κυριακών, καθώς και 
το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επίδομα δεξαμενόπλοιου, 
είκοσι τοις εκατό (20%) επίδομα υγραεριοφόρων για 
τους Πλοιάρχους που υπηρετούν σ’ αυτά.

Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της άδειας κα−
θορίζεται ίσο με το 1/22 του βασικού μισθού προσαυ−
ξημένου με τα παραπάνω επιδόματα.

2. Κατά τις ημέρες της άδειας του ο Πλοίαρχος δικαι−
ούται το μισθό που αναλογεί σ’ αυτές όπως αυτός ορί−
ζεται στο άρθρο 1 αυτής της Σύμβασης, προσαυξημένο 
με τα επιδόματα που αναφέρονται στις παραγράφους 
1 και 6 του άρθρου 2 και με αντίτιμο τροφής που από 
1.1.2006 έως 31.12.2006 ορίζεται σε ευρώ 11,50 (έντεκα 
ευρώ και πενήντα λεπτά).

3. Σε περίπτωση που οι ανάγκες του πλοίου δεν επι−
τρέπουν τη χορήγηση αυτής της άδειας με την επιλογή 
του πλοιάρχου είτε αναβάλλεται η χορήγησή της για 
τον κατάλληλο χρόνο, είτε θεωρείται ότι δόθηκε. Σ’ αυτή 
την περίπτωση καταβάλλεται ο μισθός που αναλογεί 
χωρίς το αντίτιμο τροφής αφού ο Πλοίαρχος παραμένει 
και διατρέφεται στο πλοίου.

4. Ο χρόνος υπηρεσίας που πέρασε από τη ναυτολό−
γηση μέχρι την έναρξη της ισχύος αυτής Συλλογικής 
Σύμβασης υπολογίζεται για την εφαρμογή της.

ΑΡΘΡΟ 10
ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

1.1 Κάθε γονέας πλοίαρχος, εφόσον έχει συμπληρώσει 
συνεχή θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12) 
μηνών στο ίδιο εμπορικό πλοίο και με την προϋπόθεση 
ότι στο ίδιο εμπορικό πλοίο απασχολούνται τουλάχι−
στον 30 άτομα και ότι ο άλλος γονέας απασχολείται 
αποδεδειγμένα εκτός σπιτιού, αποκτά δικαίωμα να λά−
βει γονική άδεια χωρίς αποδοχές, συνολικής διάρκειας 
έως 3 μήνες για να μπορέσει να ασχοληθεί με το παιδί 
του μέχρι αυτό να συμπληρώσει την ηλικία των πέντε 
ετών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων παιδιών το 
δικαίωμα γονικής άδειας είναι αυτοτελές για το καθένα 
από αυτά εφόσον από το χρόνο λήξης της αδείας που 
δόθηκε για το προηγούμενο παιδί ο εργαζόμενος συ−
μπλήρωσε δωδεκάμηνη τουλάχιστον συνεχή θαλάσσια 
υπηρεσία στο ίδιο εμπορικό πλοίο.

1.2. Το δικαίωμα γονικής άδειας με τις ίδιες πιο πάνω 
προϋποθέσεις παρέχεται και σε περίπτωση υιοθεσίας 
παιδιού.

2.1 Ο πλοίαρχος υποχρεούται να ενημερώσει τον πλοι−
οκτήτη τουλάχιστον πριν ένα μήνα για τον επιθυμητό 
χρόνο άσκησης του δικαιώματος γονικής άδειας, οπότε 
η άδεια χορηγείται, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 
2.3, στον πρώτο λιμένα κατάπλου εφόσον έχει παρέλθει 
η πιο πάνω προθεσμία προειδοποίησης.

2.2. Η γονική άδεια παρέχεται άπαξ και στο σύνολό 
της εκτός από αντίθετη συμφωνία μεταξύ πλοιάρχου 
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και εργοδότη. Η χορήγηση της γονικής άδειας αποτελεί 
λύση της σύμβασης ναυτολόγησης του πλοιάρχου.

2.3 Ο Πλοικτήτης μπορεί να αναβάλει τη χορήγηση 
της γονικής άδειας στην περίπτωση που αποδεδειγ−
μένα δεν είναι δυνατή η εξεύρεση αντικαταστάτη του 
εργαζόμενου πλοιάρχου.

3.1. Δεκαπέντε ημέρες πριν από το τέλος της περιό−
δου γονικής άδειας που έχει δοθεί, ο πλοίαρχος υπο−
χρεούται να δηλώσει εγγράφως στον πλοιοκτήτη εάν 
επιθυμεί να επανέλθει στην εργασία του στην ίδια θέση 
στο πλοίο που υπηρετούσε ή σε περίπτωση αδυναμί−
ας σε εργασία ισοδύναμη ή ανάλογη. Στην περίπτωση 
επανάληψης της ναυτολόγησης η οποία θεωρείται νέα 
ο πλοίαρχος υποχρεούται να παραμείνει στο πλοίο 
τουλάχιστον για διάστημα 6 ή 7 μηνών, ανάλογα με το 
είδος του πλοίου.

3.2. Η μη υποβολή της πιο πάνω δηλώσεως ισοδυ−
ναμεί με παραίτηση του ναυτικού από το πιο πάνω 
δικαίωμα.

3.3 Ο πλοίαρχος που ασκεί το δικαίωμα της γονικής 
άδειας καλύπτει τα δικά του έξοδα μετακίνησης του 
από και προς το πλοίο καθώς και τα έξοδα του αντικα−
ταστάτη του αντίστοιχα. Ο πλοίαρχος που κάνει χρήση 
του δικαιώματος της γονικής άδειας, έχει τη δυνατό−
τητα, εάν το επιθυμεί να συνεχίσει την ασφαλιστική 
του κάλυψη στο NAT, καταβάλλοντος ο ίδιος τις αντί−
στοιχες εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου). Τυχόν 
δικαιώματα αποζημίωσης του αντικαταστάτη του, που 
προκύπτουν από την άσκηση του δικαιώματος βαρύνουν 
το γονέα πλοίαρχο που έκανε χρήση του δικαιώματος 
της γονικής άδειας και όχι τον εργοδότη.

3.4 Το δικαίωμα της γονικής άδειας ισχύει για συμβά−
σεις ναυτολόγησης που θα αρχίσουν μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

1. Τηρουμένων των διαδικασιών χορήγησης έγκρισης 
από την Αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 89 του ν.δ. 
187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» και 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για 
την ασφάλεια του πλοίου και οι εμπορικές και λοιπές 
λειτουργικές υποχρεώσεις του πλοίου το επιτρέπουν, 
ο Πλοίαρχος μπορεί να χορηγεί σε εργαζόμενο άδεια 
απουσίας από το πλοίο για χρονικό διάστημα μέχρι 144 
ώρες συνολικά κατ’ έτος (6 ημέρες), για λόγους ανωτέ−
ρας βίας που συνδέονται με επείγοντες οικογενειακούς 
λόγους του εργαζομένου. Εάν η απουσία αυτή συνεπά−
γεται και έξοδα μετακίνησης, τότε αυτά βαρύνουν τον 
ναυτικό. Σε περιπτώσεις χορήγησης άδειας απουσίας, 
καταχωρείται σχετική εγγραφή στο ημερολόγιο γέ−
φυρας του πλοίου και σε σελίδα παρατηρήσεων του 
ναυτικού φυλλαδίου του εργαζομένου.

2. Η άδεια απουσίας είναι δυνατόν να χορηγείται εφά−
παξ ή τμηματικά και κατά το χρόνο διάρκειάς της ο 
εργαζόμενος δεν δικαιούται αποδοχές. Η μη έγκαιρη 
επιστροφή του εργαζομένου στο πλοίο μετά το πέρας 
της άδειας απουσίας συνιστά λόγο καταγγελίας της 
σύμβασης ναυτολόγησης χωρίς δικαίωμα αποζημίω−
σης.

3. Το δικαίωμα άδειας απουσίας για οικογενειακούς 
λόγους ισχύει για συμβάσεις ναυτολόγησης που θα αρ−
χίσουν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την εφαρ−
μογή και ερμηνεία των όρων της Συλλογικής Σύμβασης 
λύνεται με διαιτησία σύμφωνα με όσα καθορίζονται 
στο ΙΖ΄ κεφάλαιο της Συλλογικής Σύμβασης της 7ης 
Δεκεμβρίου 1956 που συμφωνήθηκε μεταξύ της ΕΝΩ−
ΣΕΩΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ και της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Διευκρινίζεται ότι το ναυτικό επάγγελμα αναγνωρί−
ζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως ιδιόμορφο, βαρύ 
και ανθυγιεινό και συμφωνείται ότι θα καταβληθεί κοινή 
προσπάθεια προς την Πολιτεία μέσα από τη Νομοθεσία 
του NAT, για την προστασία των υφισταμένων συντα−
ξιοδοτικών ρυθμίσεων.

Ο χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος ως 
βαρέως και ανθυγιεινού δεν μπορεί να δημιουργήσει 
οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση εκ μέρους των ναυ−
τικών, γιατί, με τις μέχρι σήμερα συλλογικές συμβάσεις, 
έχουν ικανοποιηθεί όλες οι οικονομικές απαιτήσεις τους 
για την αιτία αυτή.

ΑΡΘΡΟ 14
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ως προς τα λοιπά ισχύουν όλες οι διατάξεις της 
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης εργασίας των Ναυτικών 
που εργάζονται στα Μεσογειακά Φορτηγά Πλοία όπως 
αυτές ισχύουν κάθε φορά.

2. Κατά το διάστημα που ισχύει αυτή η Συλλογική Σύμ−
βαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο έπειτα από, κοινή 
έγγραφη συμφωνία των μερών που υπέγραψαν.

ΑΡΘΡΟ 15
ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ισχύς αυτής της Συλλογικής Σύμβασης αρχίζει ανα−
δρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2006 και λήγει 31 Δεκεμ−
βρίου 2006.

Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία 
αντίτυπα από τα οποία πήραν από ένα τα συμβαλλό−
μενα μέρη το δε τρίτο θα κατατεθεί στο Υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας για επικύρωση και υπογράφεται 
όπως ακολουθεί:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 Για την Ένωση Εφοπλιστών Για την Πανελλήνια
 Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν.
  Πάσης Τάξεως 

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΒΑΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΖΙΛΟΣ

 Ο Γενικός Γραμματέας
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 3525.9/01 (2)
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμά−

των Ρυμουλκών.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 5 του α.ν. 

3276/1944 (Α΄ 24) «περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18973

ναυτική εργασία», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
σήμερα.

2. Το υπ’ αριθμ. 37/21.7.2006 έγγραφο της Πανελλήνιας 
Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών 
με το οποίο υποβλήθηκε για κύρωση η από 21.7.2006 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλ−
κών.

3. Το π.δ. 152/2003 (Α΄ 124) «περί οργάνωσης του χρό−
νου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις 
υπ’ αριθμ. 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ Οδηγίες».

4. 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 
Πληρωμάτων Ρυμουλκών, το κείμενο της οποίας υπο−
γράφηκε την 21.7.2006 από τους νόμιμους εκπροσώ−
πους της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών – Εφοπλι−
στών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων «Άγιος 
Νικόλαος», της Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών και 
Ναυαγοσωστικών πλοίων και της Πανελλήνιας Ένωσης 
Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών, πλην 
της παραγράφου (α) του άρθρου 10, που αντίκειται στην 
κείμενη νομοθεσία και όσον αφορά το άρθρο 13 παρ. 
1, υπό την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων περί 
οργανικής σύνθεσης πληρώματος Ρυμουλκών λιμένος 
και Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών ανοικτής θαλάσσης 

2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης η οποία κυρώ−
νεται με την απόφαση αυτή, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 
2006 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007, θα εξακο−
λουθήσει δε να ισχύει για έναν ακόμη χρόνο, εάν δεν 
καταγγελθεί είτε από τους Πλοιοκτήτες των Ρυμουλκών 
και Ναυαγοσωστικών, είτε από την Πανελλήνια Ένωση 
Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών.

3. Η παρούσα με το κείμενο της κυρουμένης Συλλο−
γικής Σύμβασης, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 23 Αυγούστου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ

Στον Πειραιά σήμερα την 21.7.2006, οι κάτωθι ανα−
φερόμενοι:

1. Α) ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ και ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 
Ν. ΜΕΛΕΚΟΣ, Πρόεδρος και Ταμίας αντίστοιχα νόμιμοι 
εκπρόσωποι της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗ−
ΤΩΝ − ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙ−
ΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ». Β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Ι. ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ, 
Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι 
εκπρόσωποι της ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ 
ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.

2. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. 
ΣΚΑΡΟΣ Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, 
νόμιμοι εκπρόσωποι του Επαγγελματικού Ναυτεργατι−
κού Σωματείου της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩ−
ΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ», ειδικά 
προς τούτο άπαντες εξουσιοδοτημένοι, συνεφώνησαν 
τα ακόλουθα ως προς τους όρους και τις αμοιβές των 
πληρωμάτων Ρυμουλκών:

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1) Οι μηνιαίοι Βασικοί Μισθοί των πληρωμάτων των 
πάσης φύσεως Ελληνικών Ρυμουλκών των ιδιωτικών επι−
χειρήσεων ανά την Ελληνική επικράτεια, καθορίζονται 
σε ευρώ κατά μήνα ως κατωτέρω κατά ειδικότητα:

Α) Για το έτος 2006.
 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Από 1.1.2006 
Έως 30.6.2006

Από 1.7.2006 
Έως 31.12.2006

1. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ 1.590,87 1.630,64

2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.558,23 1.597,19

3. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 1.447,11 1.483,29

4.  ΥΦ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ − 
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Α΄ 1.137,53 1.165,97

5. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ 1.137,53 1.165,97

6.  ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β΄ 
−ΛΙΠΑΝΤΗΣ 1.068,34 1.095,05

7. ΝΑΥΤΗΣ 1.056,20 1.082,61

8. ΝΑΥΤΟΠΑΙΣ 667,67 684,36

Β) Για το έτος 2007.
 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Από 1.1.2007 
Έως 30.6.2007

Από 1.7.2007 
Έως 31.12.2007

1. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ 1.663,25 1.696,52

2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.629,13 1.661,71

3.  ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 1.512,96 1.543,22

4.  ΥΦ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ − 
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α΄ 1.189,29 1.213,08

5. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ 1.189,29 1.213,08

6.  ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β΄ 
− ΛΙΠΑΝΤΗΣ 1.116,95 1.139,29

7. ΝΑΥΤΗΣ 1.104,26 1.126,35

8. ΝΑΥΤΟΠΑΙΣ 698,05 712,01

2) Επίδομα − Δώρο εορτών.
Το επίδομα − δώρο εορτών, το οποίο αντιπροσωπεύει 

αποδοχές ίσες με {1/25 του Β. Μισθού επί δύο ημερο−
μίσθια (2,00)} για κάθε μήνα υπηρεσίας, καταργήθηκε 
από 1.1.2003 με την υπ’ αριθμ. 3525.9.1.2005 – 30.11.2005 
απόφαση κύρωσης του ΥΕΝ, της Τροποποίησης και Συ−
μπλήρωσης της Σ.Σ.Ε. πληρωμάτων Ρυμουλκών έτους 
2003 και ενσωματώθηκε στην Άδεια η οποία καθορίζεται 
από το Άρθρο 8 της παρούσης Σ.Σ.Ε. Διευκρινίζεται ότι 
με την κύρωση της παραπάνω τροποποίησης, στους 
Βασικούς Μισθούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. δεν έχει ενσω−
ματωθεί κανένα απολύτως επίδομα.

3) Τα Ρυμουλκά σύμφωνα με το άρθρο 3 του κ.δ.ν.δ. 
− ν.δ. 187/1973 είναι εμπορικά πλοία που εκτελούν πλόες, 
προς παροχή υπηρεσιών «ρυμούλκησης» πλοίων άλλων 
κατηγοριών, «επιθαλλάσια αρωγή» κ.λπ.

4) Οι εργοδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση, να 
προβαίνουν στην αντίστοιχη με τις αποδοχές τους εκ−
χώρηση συναλλάγματος στα πληρώματα των ρυμουλ−



18974 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

κών τους, με βεβαιώσεις που να πιστοποιούν, ότι οι 
αποδοχές τους προέρχονται από την αλλαγή του ελευ−
θέρου συναλλάγματος σε ευρώ, το οποίο εκχώρησαν σε 
αυτούς (τους εργοδότες) οι διαχειριστές των πλοιοκτη−
τών ή οι πράκτορες των πλοίων που εξυπηρέτησαν κατά 
το διάστημα που καλύπτει η χορηγούμενη βεβαίωση, 
εφόσον ο εργοδότης έχει λογαριασμός ελευθέρου συ−
ναλλάγματος στην Τράπεζα της Ελλάδος.

5) Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της άδειας, 
της αποζημίωσης και για κάθε άλλη περίπτωση που 
προβλέπεται από τη παρούσα Σ.Σ., καθορίζεται στο 1/25 
του βασικού μισθού.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Τα πληρώματα των Ρυμουλκών δικαιούνται επιδόματα 
κατά μήνα, ως κατωτέρω:

1) Επίδομα μερικής τροφοδοσίας που ορίζεται σε πο−
σοστό πέντε τοις εκατό (5%) το μήνα επί των βασικών 
μισθών για τους αξιωματικούς (Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη 
Ρ/Κ, Μηχανικό, Ανθυποπλοίαρχο κ.λπ.) και σε ποσοστό 
έξι τοις εκατό (6%) το μήνα επί των βασικών μισθών 
για το υπόλοιπο πλήρωμα.

2) Επίδομα Εξειδικευμένης εργασίας που ορίζεται σε 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των βασικών μισθών 
το μήνα για όλο το πλήρωμα γενικά.

3) Ειδικό επίδομα (Ι.S.Μ.) που ορίζεται, (α) για το έτος 
2006 για τον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη Ρ/Κ σε εβδομήντα 
επτά ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (77,46) και για τον Α΄ 
Μηχανικό σε εξήντα πέντε ευρώ και επτά λεπτά (65,07) 
και (β) για το έτος 2007 για τον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη 
Ρ/Κ σε ογδόντα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (80,78) 
και για τον Α΄ Μηχανικό σε εξήντα επτά ευρώ και ογδό−
ντα έξι λεπτά (67,86), μόνο για όσα πλοία εφαρμόζουν 
το INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT.

Τα ανωτέρω επιδόματα θα καταβάλλονται και στις 
άδειες, αποζημίωση, ασθένεια ή ατύχημα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Καθημερινή εργασία:
α) Τα πληρώματα των Ρυμουλκών θα εργάζονται επί 

οκτώ (8) συνεχείς ώρες την ημέρα σε βάρδιες (φυλακές) 
από Δευτέρα μέχρι Παρασκευής, του Σαββάτου και της 
Κυριακής θεωρουμένων ως ημερών αργίας.

β) Σε περίπτωση μίας ή περισσοτέρων βαρδιών (φυ−
λακές) σε κάθε ρυμουλκό η αλλαγή των βαρδιών (φυ−
λακών) είναι υποχρεωτική κάθε εβδομάδα, συμπεριλαμ−
βανομένων και του Σαββάτου και της Κυριακής, ώστε 
να γίνεται δίκαιη κατανομή ημερήσιας και νυκτερινής 
εργασίας.

γ) Οι πλοιοκτήτες των Ρυμουλκών δικαιούνται να προ−
σλαμβάνουν για εργασία μόνιμα σε κάθε Ρυμουλκό τους 
μία ή δύο ή τρεις βάρδιες (φυλακές) πληρώματος ανά−
λογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους. Για τις εταιρείες 
ή πλοιοκτησία ή κοινοπραξία ή συνεργασία όμως με 
τρία (3) ρυμουλκά που απασχολούνται αποκλειστικά με 
ρυμουλκήσεις και επιφυλακές εντός λιμένος, αναφερό−
μενοι στις περιοχές του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης 
που εκ του άρθρου 5 χαρακτηρίζονται ως έδρες, έχουν 
την υποχρέωση να διατηρούν μόνιμα επανδρωμένο το 
τρίτο ρυμουλκό με τουλάχιστο δύο (2) βάρδιες (φυλα−
κές) πληρώματος.

δ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή συνεργασίας εται−
ρειών με αριθμό ρυμουλκών πάνω από έξι (6), το ένα εξ 
αυτών θα είναι συνεχώς επανδρωμένο υποχρεωτικά με 
τρεις (3) βάρδιες (φυλακές) πληρώματος και ένα δεύτε−
ρο Ρυμουλκό υποχρεωτικά με δύο (2) βάρδιες (φυλακές) 
πληρώματος.

ε) Ειδικά η εταιρεία ή πλοιοκτησία ή κοινοπραξία ή 
συνεργασία Ρυμουλκών ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των Ρυμουλκών που διαθέτει ή διαχειρίζεται, εφόσον 
αναλαμβάνει δια συμβάσεως με εγκαταστάσεις πετρε−
λαιοειδών, L.P.G. ναυπηγείων κ.λπ., τη συνεχή εκτέλεση 
24ωρων συνεχόμενων επιφυλακών για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα είναι υποχρεωμένη για το διάστημα 
αυτό να επανδρώνει το Ρυμουλκό που θα εκτελεί τις 
επιφυλακές αυτές μόνιμα με τρεις (3) βάρδιες (φυλακές) 
πληρώματος.

Την ίδια υποχρέωση μόνιμης επάνδρωσης με τρεις 
(3) βάρδιες (φυλακές) πληρώματος έχουν και οι εται−
ρείες πετρελαιοειδών, L.P.G. ναυπηγείων κ.λπ., για ένα 
τουλάχιστον εκ των Ρυμουλκών, ιδιοκτησίας ή υπό την 
διαχείρισή τους όταν τα Ρυμουλκά τους αυτά πέραν 
των ρυμουλκήσεων εκτελούν και 24ωρες επιφυλακές 
στις εγκαταστάσεις αυτές.

ζ) Οι επιπλέον βάρδιες (φυλακές) συμφωνήθησαν για 
να μειωθεί η υπερεργασία − υπερωρία, προς αντιμε−
τώπιση της ανεργίας καθώς και για την ενίσχυση της 
ασφάλειας της εργασίας.

η) Για την τήρηση των ως άνω διατάξεων οι πλοιο−
κτήτες των ρυμουλκών που απασχολούνται στην περι−
οχή λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης (άρθρο 5 παρ. 
α και γ), υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Λιμενική 
Αρχή κατάσταση με τον αριθμό των ρυμουλκών που 
διαθέτουν κατά εταιρεία ή πλοιοκτησία ή κοινοπραξία 
ή συνεργασία, τον αριθμό των βαρδιών που απασχο−
λούν και τις τυχόν μεταβολές. Οι καταστάσεις αυτές 
θα κοινοποιούνται στην επαγγελματική οργάνωση των 
εργαζομένων των Ρυμουλκών (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.) από τους πλοι−
οκτήτες προς ενημέρωση.

Οι ώρες εργασίας της κάθε βάρδιας (φυλακής) υπο−
χρεωτικά θα καθορίζονται από αρχής της εβδομάδος 
ημέρα Δευτέρα και θα εναλλάσσονται σύμφωνα με τις 
χρονικές περιόδους, από ώρες 06:00−14:00 σε 14:00−22:00 
σε 22:00−06:00 κατά το καλοκαίρι ή μία ώρα αργότερα 
κατά το χειμώνα.

2. Εργασία κατά το Σάββατο:
Τα πληρώματα δεν θα εργάζονται τα Σάββατα. Ανα−

γνωρίζεται όμως η υποχρέωσή τους να εργάζονται κατ’ 
απόλυτη σειρά τα Σάββατα επί 8ωρον από 00:01 έως 
24:00 σύμφωνα με τις ανάγκες της εργασίας, εφ΄ όσον 
τους ζητηθεί τούτο κατά τη λήξη της εργασίας της 
προηγουμένης ημέρας, αμειβόμενα υπερωριακώς ως 
στο άρθρο 4 ορίζεται, μη δικαιουμένων αντιστοίχου 
ημέρας αναπαύσεως.

3. Εργασία κατά τις Κυριακές:
α) Τα πληρώματα των Ρυμουλκών από 1.1.2003 και στο 

εξής θα εργάζονται τις Κυριακές κατ’ απόλυτη σειρά σε 
βάρδιες επί 8ώρο λόγω της φύσεως της εργασίας, εφ΄ 
όσον τους ζητηθεί τούτο κατά τη λήξη της εργασίας 
της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της εβδομάδος και 
όχι μετά από αυτήν και θα αμείβονται σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της παρούσας Σ.Σ.Ε.
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β) Στην περίπτωση που λόγω της φύσεως της εργα−
σίας ή έκτακτης ανάγκης ο εργαζόμενος απασχοληθεί 
τρεις συνεχείς Κυριακές, για την απασχόλησή του κατά 
τη τρίτη Κυριακή, επιπλέον της ιδιαίτερης αμοιβής που 
ορίζει το άρθρο 7, δικαιούται και μία εργάσιμη ημέρα 
ανάπαυση (ρεπό).

Στις περιπτώσεις όμως του Άρθρου 17 (παραγρ. α 
και β), μία εργάσιμη ημέρα ανάπαυση (ρεπό) θα δίδε−
ται στους εργαζόμενους που έχουν απασχοληθεί δύο 
συνεχείς Κυριακές.

Και στις δύο περιπτώσεις θα δίδεται κατά τις επόμε−
νες δέκα πέντε ημέρες.

γ) Στη μεμονωμένη περίπτωση που δεν δοθεί εργάσιμη 
ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) κατά τις ως άνω περιπτώσεις, 
στη διάρκεια των επόμενων δεκαπέντε ημερών, η 8ωρη 
απασχόληση κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
15ημέρου θα αμείβεται υπερωριακώς με προσαύξηση 
της υπερωρίας όπως ορίζει το (Άρθρο 4 παρ. β) για 
τη συγκεκριμένη περίπτωση, επιπλέον της οριζόμενης 
ιδιαίτερης αμοιβής του (Άρθρου 7).

4. Εργασία κατά τις Εορτές:
α) Τα πληρώματα των Ρυμουλκών δεν θα εργάζονται 

τις Εορτές. Αναγνωρίζεται όμως ότι είναι υποχρέωσή 
τους λόγω της φύσεως της εργασίας να εργάζονται κατ’ 
απόλυτη σειρά σε βάρδιες τις Εορτές επί 7ώρον, εφ’ 
όσον τους ζητηθεί τούτο κατά τη λήξη της εργασίας της 
τελευταίας εργάσιμης ημέρας και όχι μετά από αυτήν. 
Για κάθε αργία που εργάζονται πέραν της οριζόμενης 
κατωτέρω έξτρα αμοιβής, δικαιούται και μία εργάσιμη 
ανάπαυση (ρεπό) που θα δίδεται υποχρεωτικά κατά τις 
επόμενες δεκαπέντε ημέρες.

β) Στη μεμονωμένη περίπτωση που δεν δοθεί εργάσιμη 
ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) κατά τις ως άνω περιπτώσεις 
στη διάρκεια των επόμενων δεκαπέντε ημερών, η 8ωρη 
απασχόληση κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα θα 
αμείβεται υπερωριακώς με προσαύξηση της υπερωρίας 
όπως ορίζει το (Άρθρο 4 παρ. β) για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση, επιπλέον της οριζόμενης έξτρα αμοιβής.

γ) Οι κατωτέρω αναφερόμενες εορτές είναι αργίες και 
οι εργαζόμενοι κατ’ αυτές δικαιούνται έξτρα αμοιβής.

1) Η 1η του έτους, 2) Των Θεοφανίων, 3) Καθαρά Δευ−
τέρα, 4) Η 25η Μαρτίου, 5) Η Μεγάλη Παρασκευή, 6) Η 
Δευτέρα του Πάσχα, 7) Του Αγίου Γεωργίου, 8) Η 1η 
Μαΐου, 9) Η εορτή της Αναλήψεως, 10) Η 15η Αυγούστου, 
11) Η 14η Σεπτεμβρίου, 12) Η 28η Οκτωβρίου, 13) Του 
Αγίου Νικολάου, 14) Η ημέρα των Χριστουγέννων, 15) Η 
Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων και 16) Η αναγνωρι−
σμένη ως ημέρα αργίας, τοπική του Ελληνικού λιμένος 
που ευρίσκεται το Ρυμουλκό.

5. Υπερωριακή εργασία:
α) Τα πληρώματα υποχρεούνται σε εκτέλεση υπερω−

ριακής εργασίας αμειβόμενη σύμφωνα με το άρθρο 4.
Ως υπερωριακή εργασία θεωρείται ο χρόνος εργασίας 

κατά μεν τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή μετά 
τη λήξη της 8ώρης κανονικής εργασίας, κατά τις Κυρι−
ακές μετά τη λήξη της 8ωρης εργασίας και τις Εορτές 
μετά τη λήξη της 7ωρης έξτρα εργασίας, ενώ κατά τα 
Σάββατα όλες οι ώρες εργασίας από 00:01 έως 24:00.

β) Η υπερωριακή εργασία που αρχίζει αμέσως μετά 
τη λήξη της 8ωρης κανονικής εργασίας τις καθημερινές 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (4) ώρες ημερησίως, πλην 

εξαιρετικών περιπτώσεων δηλαδή όταν δεν δύναται να 
γίνει διακοπή λόγω ρυμούλκησης και στις περιπτώσεις 
εκτάκτου ανάγκης για παροχή βοήθειας σε κινδυνεύ−
οντα πλοία, κ.λπ.

γ) Σε εξαιρετική περίπτωση που θα ζητηθεί από τα 
πληρώματα που έχουν σχολάσει να επανέλθουν να ερ−
γασθούν κατά τις ώρες ανάπαυσης, δηλαδή στο διά−
στημα από τη λήξη της 8ωρης κανονικής εργασίας και 
έως την έναρξη της εργασίας της επομένης ημέρας, 
εφ’ όσον το επιθυμούν και συμφωνούν, θα αμείβονται 
υπερωριακώς υποχρεωτικά από τη λήξη της 8ωρης 
κανονικής εργασίας έως τη λήξη της εργασίας που 
εκτέλεσαν.

δ) Συμφωνείται ότι, εάν ζητηθεί από τα πληρώματα 
των ρυμουλκών που έχουν εργασθεί Σάββατο Κυριακή 
ή αργία και έχουν σχολάσει, να επανέλθουν να εργα−
σθούν και έχει παρέλθει 8ωρη ανάπαυση από τη λήξη 
της προηγούμενης εργασίας τους, δεν θα αμείβονται 
υπερωριακώς συνεχόμενα από την λήξη της προηγούμε−
νης εργασίας τους, αλλά θα αμείβονται με το ελάχιστον 
τέσσερις (4) ώρες υπερωρία ανεξαρτήτως αν έχουν 
εργασθεί λιγότερο.

Εάν όμως η εργασία ξεπερνά τις τέσσερις ώρες θα 
αμείβονται υπερωριακώς για όσες ώρες έχουν εργα−
σθεί.

ε) Για το διάστημα που τα πληρώματα των Ρυμουλκών 
εκτελούν επιφυλακή ως Ρυμουλκά Ασφαλείας Λιμένος 
Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απόφαση 
του Υ.Ε.Ν. θα αμείβονται υπερωριακώς ως ορίζει το Άρ−
θρο 4 (παραγρ. γ), ανεξάρτητα εάν η επιφυλακή πραγ−
ματοποιείται, Σάββατο, Κυριακή, αργία ή καθημερινή.

ζ) Όταν τα πληρώματα των Ρυμουλκών απασχολούνται 
σε εκτέλεση επιφυλακής, σε πλοία που είναι αγκυρο−
βολημένα πλησίον εγκαταστάσεων και σε περιπτώσεις 
μεταφόρτωσης φορτίου πετρελαιοειδών (λίμπο), καθώς 
και σε πλοία που φορτοεκφορτώνουν σε εγκαταστάσεις 
πετρελαιοειδών και L.R.G. στις προβλήτες (Πάχης Με−
γάρων, Ρεβυθούσας, Αγίων Θεοδώρων, Ασπροπύργου, 
Ελευσίνας, Περάματος κ.λπ. και γενικά όλες τις προ−
βλήτες και τα αγκυροβόλια Θεσσαλονίκης), οι οποίες 
είναι ιδιοκτησίας των εταιρειών (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, 
Δ.Ε.Π.Α., ΜΟΤΟROIL, ΕΚΟ, SHELL, ΜΟΒΙΙ, ΕΤΕΚΑ, ΜΑΜΙ−
ΔΑΚΗΣ κ.λπ.) θα αμείβονται υπερωριακώς ως κάτωθι.

Για το διάστημα και μόνο από την έναρξη έως το 
πέρας της επιφυλακής για φορτοεκφόρτωση ή άλλη 
αιτία, που τα Ρυμουλκά δεν απασχολούνται ταυτόχρονα 
σε άλλη εργασία, τα πληρώματα θα αμείβονται υπερω−
ριακώς με μονή (1/173) υπερωρία από 00:01 − 24:00 της 
ημέρας ως ορίζει το Άρθρο 4 (παραγρ. γ) ανεξάρτητα 
εάν η επιφυλακή πραγματοποιείται, Σάββατο, Κυριακή, 
αργία.

η) Από την παραπάνω ειδική ρύθμιση της υπερωρι−
ακής αμοιβής της (υποπαραγρ. ζ της παραγράφου 5) 
εξαιρούνται τα Ρυμουλκά που είναι ιδιοκτησίας, υπό την 
διαχείριση ή ιδίων συμφερόντων, των ως άνω αναφερο−
μένων εταιρειών, τα πληρώματα των οποίων κατά την 
εκτέλεση των επιφυλακών θα αμείβονται υπερωριακώς 
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που προβλέπει το 
Άρθρο 4 της παρούσης Σ.Σ.Ε.

θ) Στην περίπτωση που η έναρξη και η λήξη εργασίας 
συμπέσει μεταξύ των ωρών 24:00 έως 05.00 θα καταβάλ−
λονται σε κάθε μέλος του πληρώματος οδοιπορικά.
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Επίσης σε έκτακτες περιπτώσεις, οι εργοδότες μπο−
ρούν να ζητήσουν την έναρξη της πρωινής βάρδιας και 
μόνο αυτής την 04:00, τα δε πληρώματα δικαιούνται 
αναλόγου υπερωριακής αμοιβής για τις πλέον του κα−
νονικού ωραρίου ώρες, καθώς επίσης και οδοιπορικά.

6. Ώρες φυλακής και ανάπαυσης προσωπικού.
α) Οι εκτελούντες φυλακή δηλαδή (8ωρη κανονική ερ−

γασία συν υπερωρία όπως προβλέπει το άρθρο 3) στα 
Ρυμουλκά τα οποία είναι επανδρωμένα με (1) βάρδια 
(φυλακή) πληρώματος και αποσχολούνται σε εργασί−
ες εντός και πέριξ λιμένος, θα λαμβάνουν ελάχιστο 
σύνολο ωρών ανάπαυσης εκτός πλοίου που δεν θα 
είναι λιγότερο από (77 ώρες) μέσα σε περίοδο επτά 
ημερών.

β) Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις όπως, (γυμνασίων, 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης άμεσης ασφάλειας του 
πλοίου και των επιβαινόντων, παροχή βοηθείας σε άλλα 
πλοία, συγκράτηση πλοίων λόγω δυσμενών καιρικών 
συνθηκών ή βλάβης, φόρτου εργασίας, επιφυλακή για 
πυρασφάλεια σε διάφορες εγκαταστάσεις και επιφυ−
λακή σε πλοία που φορτοεκφορτώνουν), στις οποίες η 
περίοδος ανάπαυσης του προσωπικού θα διαταράσσε−
ται από έκτακτες κλήσεις για εργασία ή δεν θα μπορεί 
να δοθεί περίοδος ανάπαυσης εκτός πλοίου σε χρονικό 
διάστημα όμως που δεν θα υπερβαίνει τις 48ώρες, οι 
ώρες ανάπαυσης των εργαζομένων θα χορηγούνται 
όταν αποκατασταθεί η ομαλή κατάσταση και θα χο−
ρηγείται στους εργαζόμενους επαρκή αντισταθμιστική 
περίοδος ανάπαυσης (ή ρεπό), ή θα λαμβάνουν συχνότε−
ρες ή μεγαλύτερες περιόδους ανάπαυσης των οποίων η 
μέση ελάχιστη διάρκεια που θα αντιστοιχεί ανά 24ωρο 
θα είναι τουλάχιστον 8ωρών.

γ) Με μέριμνα του Πλοιάρχου ή του Κυβερνήτη Ρ/Κ 
θα τηρείται αρχείο (πίνακας) των καθημερινών ωρών 
ανάπαυσης προσωπικού, για το περιεχόμενο του οποί−
ου θα δικαιούται να ενημερώνεται το πλήρωμα και θα 
είναι πάντα διαθέσιμο για έλεγχο από τις αρμόδιες 
αρχές για το χρονικό διάστημα των προηγουμένων 
οκτώ ημερών.

δ) Η παραπάνω ρύθμιση της (παραγράφου 6 του Άρ−
θρου 3) δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που προ−
βλέπουν τα Άρθρα, 13ο, 16ο και 17ο της παρούσης Σ.Σ.Ε., 
ενώ ειδικά για το Άρθρο 13ο εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ 
ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

α) Δια την 7ώρο εργασία στο λιμάνι κατά τις Εορτές, 
καταβάλλεται έξτρα αμοιβή ίση με το 75% του 1/25 του 
βασικού μισθού, της ημέρας υπολογιζόμενης από 00:01 
μέχρι 24:00.

β) Η αποζημίωση για κάθε ώρα υπερωριακής εργα−
σίας ορίζεται σε 1/173 του βασικού μισθού, προσαυ−
ξημένου κατά 25% για τις πέραν του πρώτου 4ωρου 
ώρες υπερωριακής εργασίας από Δευτέρα έως Παρα−
σκευή και κατά 50% για όλες τις ώρες εργασίας του 
Σαββάτου, για πέραν του δώρου ώρες εργασίας των 
Κυριακών, και τις πέραν του 7ωρου ώρες εργασίας 
των Εορτών.

Στις περιπτώσεις που αναφέρει το Άρθρο 3 (παρα−
γρ. 3, υποπαρ. γ) και (παραγρ. 4, υποπαρ. β) και το 

Άρθρο 13 (παραγρ. 2, υποπαρ. δ) θα προσαυξάνονται 
κατά 100%.

γ) Οι ώρες υπερωριακής εργασίας που αναφέρει το 
άρθρο 3 (παραγρ. 5 υποπαρ. ε, ζ,) θα υπολογίζονται με 
το 1/173 του βασικού μισθού της Σ.Σ.Ε.

δ) Για τη νυκτερινή εργασία από 22:00 − 06:00 το βα−
σικό ωρομίσθιο θα προσαυξάνεται κατά 25%.

ε) Σε περίπτωση που συμπίπτουν περισσότερες της 
μίας προσαυξήσεις, θα υπολογίζονται χωριστά και 
αθροιστικά στο βασικό ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο.

ζ) Με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις των παραγράφων 
α, β, γ, δ και ε, του παρόντος άρθρου καταχωρούνται 
οι παρακάτω πίνακες, {1. για το έτος 2006 (Α, Β,)} και 
{2. για το έτος 2007 (Γ, Δ,)}, υπερωριακής και έξτρα 
αμοιβής σε ευρώ.

1. Πίνακες υπερωριακής και έξτρα αμοιβής έτους 2006.

(Α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΗΣ
(Από 1.1.2006 έως 30.6.2006)

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΞΤΡΑ 75%

Με Βασικό 
1/173 +25% +50% +100% Με Βασικό 

1/25 Χ 75%

1. Κυβερνήτης Ρ/Κ 9,20 11,50 13,80 18,40 47,73

2. Μηχανικός 9,01 11,26 13,52 18,02 46,75

3. Ανθυποπλοίαρχος 8,36 10,45 12,54 16,72 43,41

4.  Υφ. Μηχ/κός − 
Μηχανοδηγός Α΄ 6,58 8,23 9,87 13,16 34,13

5. Ναύκληρος 6,58 8,23 9,87 13,16 34,13

6.  Λιπαντής − Μη−
χανοδηγός Β΄ 6,18 7,73 9,27 12,36 32,05

7. Ναύτης 6,11 7,64 9,17 12,22 31,75

8. Ναυτόπαις 3,86 4,83 5,79 7,72 20,03

Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση κατά 25% της νυκτε−
ρινής εργασίας, όπως ορίζει η (παράγραφος δ), υπολο−
γίζεται χωριστά και αθροιστικά στο βασικό ωρομίσθιο 
σύμφωνα με την (παράγραφο ε) και είναι ίση με μία 
διπλή (1/173+100%) υπερωρία ανά 8ωρο εργασία.

(Β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΗΣ
(Από 1.7.2006 έως 31.12.2006)

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΞΤΡΑ 75%

Με Βασικό 
1/173 +25% +50% +100% Με Βασικό 

1/25 Χ 75%

1. Κυβερνήτης Ρ/Κ 9,43 11,79 14,15 18,86 48,92

2. Μηχανικός 9,23 11,54 13,85 18,46 47,92

3. Ανθυποπλοίαρχος 8,57 10,71 12,86 17,14 44,50

4.  Υφ. Μηχ/κός − 
Μηχανοδηγός Α΄ 6,74 8,43 10,11 13,48 34,98

5. Ναύκληρος 6,74 8,43 10,11 13,48 34,98

6.  Λιπαντής − Μη−
χανοδηγός Β΄ 6,33 7,91 9,50 12,66 32,85

7. Ναύτης 6,26 7,83 9,39 12,52 32,48

8. Ναυτόπαις 3,96 4,95 5,94 7,92 20,53

Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση κατά 25% της νυκτε−
ρινής εργασίας, όπως ορίζει η (παράγραφος δ), υπολο−
γίζεται χωριστά και αθροιστικά στο βασικό ωρομίσθιο 
σύμφωνα με την (παράγραφο ε) και είναι ίση με μία 
διπλή (1/173+100%) υπερωρία ανά 8ωρο εργασία.



2. Πίνακες υπερωριακής και έξτρα αμοιβής έτους 2007

(Γ) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΗΣ
(Από 1.1.2007 έως 30.6.2007)

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΞΤΡΑ 75%

Με Βασικό 
1/173 +25% +50%+100% Με Βασικό 

1/25 Χ 75%

1. Κυβερνήτης Ρ/Κ 9,61 12,01 14,42 19,22 49,90

2. Μηχανικός 9,42 11,78 14,13 18,84 48,87

3. Ανθυποπλοίαρχος 8,75 10,94 13,13 17,50 45,39

4.  Υφ. Μηχ/κός − 
Μηχανοδηγός Α΄ 6,87 8,59 10,31 13,74 35,68

5. Ναύκληρος 6,87 8,59 10,31 13,74 35,68

6.  Λιπαντής − Μη−
χανοδηγός Β΄ 6,46 8,08 9,69 12,92 33,51

7. Ναύτης 6,38 7,98 9,57 12,76 33,13

8. Ναυτόπαις 4,03 5,04 6,05 8,06 20,94

Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση κατά 25% της νυκτε−
ρινής εργασίας, όπως ορίζει η (παράγραφος δ), υπολο−
γίζεται χωριστά και αθροιστικά στο βασικό ωρομίσθιο 
σύμφωνα με την (παράγραφο ε) και είναι ίση με μία 
διπλή (1/173+100%) υπερωρία ανά 8ωρο εργασία 

(Δ) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΗΣ
(Από 1.7.2007 έως 31.12.2007)

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΞΤΡΑ 75%

Με Βασικό 
1/173 +25%+50%+100% Με Βασικό 

1/25 Χ 75%

1. Κυβερνήτης Ρ/Κ 9,81 12,26 14,72 19,62 50,90

2. Μηχανικός 9,61 12,01 14,42 19,22 49,85

3. Ανθυποπλοίαρχος 8,92 11,15 13,38 17,84 46,30

4.  Υφ. Μηχ/κός − 
Μηχανοδηγός Α΄ 7,01 8,76 10,52 14,02 36,39

5. Ναύκληρος 7,01 8,76 10,52 14,02 36,39

6.  Λιπαντής − Μηχα−
νοδηγός Β΄ 6,59 8,24 9,89 13,18 34,18

7. Ναύτης 6,51 8,14 9,77 13,02 33,79

8. Ναυτόπαις 4,12 5,15 6,18 8,24 21,39

Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση κατά 25% της νυκτε−
ρινής εργασίας, όπως ορίζει η (παράγραφος δ), υπολο−
γίζεται χωριστά και αθροιστικά στο βασικό ωρομίσθιο 
σύμφωνα με την (παράγραφο ε) και είναι ίση με μία 
διπλή (1/173+100%) υπερωρία ανά 8ωρο εργασία.

η) Το σύνολο της αμοιβής των υπερωριών και έξτρα 
αμοιβών του μηνός, υπολογίζεται στο ατύχημα και στην 
αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΔΡΑ − ΒΑΣΕΙΣ − ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

α) Έδρα των Ελληνικών Ρυμουλκών δια την εφαρμογή 
των όρων της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης, ορίζεται 
ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη.

β) Όλοι οι άλλοι λιμένες εκτός περιοχής λιμένος Πει−
ραιώς και Θεσσαλονίκης, θεωρούνται βάσεις.

γ) Η περιοχή λιμένος Πειραιώς, ορίζεται σε ακτίνα 35 
Ν/Μ από το Κεντρικό λιμένα με όλους τους εντός (αυτής 
συμπεριλαμβανομένους λιμένες, ακτές, εγκαταστάσεις, 
διυλιστήρια, ναυπηγεία, L.P.G. καρνάγια, επισκευαστική 
ζώνη κ.λπ. Για όλα τα άλλα λιμάνια της χώρας, ορίζεται 
ως περιοχή του λιμένα της βάσεως σε ακτίνα 30 Ν/Μ.

δ) Σε περίπτωση αλλαγής της βάσεως του Ρυμουλκού, 
το συνδεόμενο με την αλλαγή ταξίδι θεωρείται συνέχεια 
της εργασίας του λιμένα.

ε) Προκειμένου περί του λιμένος Πειραιώς και των 
πέριξ αυτού λιμένων και εγκαταστάσεων σε ακτίνα 
35 Ν/Μ, δια την μεταφορά των πληρωμάτων κατά την 
έναρξη και λήξη της εργασίας των, μεταξύ του αγκυ−
ροβολίου των Ρυμουλκών και της Κεντρικής αγοράς 
του λιμένος Πειραιώς προκυμαίας, οι ιδιοκτήτες των 
Ρυμουλκών υποχρεούνται όπως διαθέτουν κατάλληλο 
πλωτό ή χερσαίο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

α) Οι κυβερνήτες των Ρυμουλκών, έχουν υποχρέωση 
να κινούν τα Ρυμουλκά σύμφωνα και αποκλειστικά με 
τις εντολές που λαμβάνουν από τη Διεύθυνση. 

Στα πλαίσια δε αυτών των εντολών να παίρνουν πρω−
τοβουλία για την όσο το δυνατόν καλύτερη εκτέλεση 
της εργασίας, έχουν την ευθύνη για τη συντήρηση των 
σκαφών κατά τις ώρες της απραξίας γενικά ασκούν επο−
πτεία επί του πληρώματος έχοντας βαρύνουσα γνώμη 
για την επιλογή.

β) Η καλή συντήρηση του Μηχανοστασίου, είναι έργο 
του Προϊσταμένου αυτού κατά τα αναφερόμενα και 
σε συνεννόηση με τον Κυβερνήτη. Το προσωπικό της 
μηχανής όταν του ζητηθεί από την πλοιοκτήτρια εται−
ρεία να κάνει την επισκευή των κυρίων μηχανών, ηλε−
κτρομηχανών, αντλιών, κομπρεσέρ κ.λπ. ή το καθαρισμό 
ψυγείων ή δεξαμενών, δικαιούνται ιδιαίτερη αμοιβή που 
καθορίζεται με κοινή συμφωνία.

γ) Γενικά υποχρέωση όλου του πληρώματος είναι η 
σωστή εκτέλεση της εργασίας και η πρόθυμη εκτέλε−
ση των εντολών της Διεύθυνσης για την κάλυψη των 
αναγκών των λιμένων όλο το 24ωρο για την εξυπηρέ−
τηση εκτάκτων αναγκών (παροχή βοηθείας πυρκαγιάς 
κ.λπ.) και φυσικά πάντοτε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Σ.Σ.

δ) Δεν υπάρχει ευθύνη του Κυβερνήτη για την ασφά−
λεια του Ρυμουλκού μετά τη λήξη εργασίας, αφού φυ−
σικά δεν παραλείψει να δέσει αυτό καλά και να λάβει 
όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλειά του. Στα 
Ρυμουλκά με βάρδιες οι ευθύνες για την καλή συντήρη−
ση τόσο του σκάφους όσο και της μηχανής είναι κοινές 
για τους υπεύθυνους όλων των βαρδιών.

ε) Στη περίπτωση απρόβλεπτου ακινητοποίησης Ρυ−
μουλκού λόγω ζημίας ή άλλης αιτίας ή λόγω ανάγκης 
κίνησης άλλων ρυμουλκών από τα προγραμματισμένα, 
οι ιδιοκτήτες μπορούν να ζητήσουν και τα πληρώματα 
πρέπει να δεχτούν να μετατεθούν από Ρυμουλκό σε 
Ρυμουλκό της ιδίας εταιρείας το οποίο θα εργάζεται 
στο ίδιο λιμάνι, χωρίς να θίγονται τα μέχρι μεταθέσεως 
δικαιώματά των, ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφα−
λίζεται η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση της εργασίας. 
Οι εν λόγω μεταβολές πρέπει να νομιμοποιούνται το 
ταχύτερο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

α) Από 1.1.2003 και στο εξής για όλες τις Κυριακές 
εκάστου μηνός και μέχρι 8 ώρες εργασίας στο λιμάνι 
και εν πλω, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή υπό τύπον 
επιδόματος ανερχόμενη μηνιαίως σε ποσοστό είκοσι 
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δύο τοις εκατό (22%) επί των βασικών μισθών (του Άρ−
θρου 1) της παρούσης Σ.Σ.Ε. ανά ειδικότητα.

Διευκρινίζεται ότι το επίδομα αυτό χορηγείται σε όλα 
τα μέλη του πληρώματος και για όλες τις Κυριακές, ανε−
ξαρτήτως παροχής εκ μέρους αυτών ή μη υπηρεσίας.

Εάν η σύμβαση ναυτολογήσεως του εργαζόμενου λυ−
θεί πριν την 30η του μήνα, ο εργαζόμενος δικαιούται το 
1/30 του 22% του επιδόματος Κυριακών για την κάθε 
ημέρα που έχει εργασθεί έως την ημερομηνία απόλυ−
σής του.

Επίσης, θα λαμβάνεται η μέριμνα από τους ιδιοκτήτες 
ώστε, η εργασίας των φυλακών (βαρδιών) των ρυμουλ−
κών τις Κυριακές να γίνεται κατά δίκαιο τρόπο, εναλλάξ 
και κατά απόλυτη σειρά και σύμφωνα πάντα με τις 
ανάγκες της εργασίας.

Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται και στην απο−
ζημίωση, ασθένεια ή ατύχημα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΑΔΕΙΕΣ

α) Τα πληρώματα των Ρυμουλκών δικαιούνται από την 
1η Ιανουαρίου 1999 και στο εξής, άδεια ίση με οκτώ (8) 
ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας, δηλαδή ετήσια άδεια 
ενενήντα έξι (96) ημέρες συνυπολογιζομένων Σαββάτων, 
Κυριακών και Αργιών.

β) Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό αποζημίωση 
της κάθε ημέρας της Άδειας είναι ίσο με το 1/25, του 
συνόλου του Βασικού Μισθού του Άρθρου 1 και των 
Επιδομάτων του Άρθρου 2.

γ) Οι άδειες θα δίδονται κατά την κρίση των εργο−
δοτών ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας και σε 
συνεργασία με την επαγγελματική οργάνωση των εργα−
ζομένων (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.) για την απορρόφηση των ανέργων. 
Συμφωνείται ότι κατά τις προσλήψεις προτεραιότητα 
θα έχουν οι εγγεγραμμένοι στη λίστα ανέργων της 
(Π.Ε.Π.Ρ.Ν.), εφόσον έχουν προηγηθεί οι διαδικασίες ευ−
ρέσεως εργασίας μέσω του ΓΕΝΕ.

δ) Η χορήγηση της άδειας θα γίνεται σε δύο τμήμα−
τα, ένα το Καλοκαίρι και ένα το Χειμώνα. Στον κάθε 
εργαζόμενο θα χορηγούνται μόνο οι ημέρες της άδει−
ας που του αναλογούν σύμφωνα με την προηγούμενη 
υπηρεσία του, όπως αναφέρει η (παράγραφος α) του 
ίδιου άρθρου.

ε) Κατά την απόλυση θα καταβάλλεται στον εργα−
ζόμενο η αποζημίωση που αναλογεί για την κάθε ημέ−
ρα της άδειας που του χορηγείται. Οι απολύσεις στις 
περιπτώσεις αυτές γίνονται με το αιτιολογικό «Λόγω 
Αδείας» και θα αναγράφεται στο ναυτικό φυλλάδιο του 
εργαζόμενου ο αριθμός των ημερών της άδειας που του 
έχουν χορηγηθεί.

στ) Γενικά απαγορεύεται η μη χορήγηση της ετήσιας 
άδειας έναντι μόνο καταβολής χρηματικής αποζημίωσης. 
Σε έκτακτες όμως περιπτώσεις που για οποιοδήποτε 
λόγο στον εργαζόμενο δεν έχει χορηγηθεί έως το τέλος 
του έτους η ετήσια άδεια που του αναλογεί σύμφωνα 
με την προηγούμενη υπηρεσία του, ο εργοδότης είναι 
υποχρεωμένος να καταβάλλει σ’ αυτόν μόνο τον ανά−
λογο μισθό του χρόνου αδείας που δικαιούται σύμφωνα 
με τη (παράγραφο β). Σε κάθε όμως περίπτωση με την 
απόλυση του Ναυτικού εξοφλείται η τυχόν οφειλόμενη 
σε αυτόν άδεια.

Διευκρινίζεται ότι μετά το πέρας της άδειας, ο ερ−
γοδότης είναι υποχρεωμένος να επαναπροσλάβει τον 

εργαζόμενο για εργασία. Σε περίπτωση όμως μη επανα−
πρόσληψης του εργαζόμενου, αυτό θα θεωρείται «Από−
λυση» με ευθύνη του πλοιοκτήτη και ο εργαζόμενος 
θα δικαιούται αποζημίωση, η οποία θα καταβάλλεται 
σ’ αυτόν από τον πλοιοκτήτη παρουσία της αρμόδιας 
Λιμενικής αρχής.

η) Για κάθε αυθαίρετες απουσίες θα εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΙΝΔ.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείται ότι η προβλεπόμενη από τον ΚΙΝΔ, όσο 
αφορά τον αριθμό των ημερών, αποζημίωση λόγω απο−
λύσεως του Ναυτικού καταβάλλεται και στους Πλοιάρ−
χους και Κυβερνήτες των Ρυμουλκών.

Το Ημερομίσθιο της αποζημίωσης, είναι ίσο με το 1/25 
του συνόλου των τακτικών αποδοχών, ήτοι του βασικού 
μισθού, των επιδομάτων, την αναλογία της άδειας και 
του μέσου όρου των υπερωριών και έξτρα αμοιβών του 
προηγουμένου χρόνου εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ − ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ −
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

α) Όλα τα πληρώματα των πλοίων που αφορά η πα−
ρούσα Συλλογική Σύμβαση καταρτίζονται από τα τα−
κτικά μέλη της Επαγγελματικής οργάνωσης (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.), 
εφόσον έχουν προηγηθεί οι διαδικασίες ευρέσεως ερ−
γασίας μέσω του ΓΕΝΕ, κατόπιν αιτήσεως των Πλοιο−
κτητών και κατά απόλυτον εκλογή αυτών.

β) Προκειμένου περί προσώπων που δεν ανήκουν στην 
οργάνωση που αναφέρει η προηγούμενη παράγραφος, 
η οργάνωση αυτή με αίτηση των ενδιαφερομένων, υπο−
χρεούται στην εγγραφή αυτών ως μελών της, εφ’ όσον 
έχουν τα προσόντα που καθορίζονται από το καταστα−
τικό της οργάνωσης.

γ) Οι ατομικές Συμβάσεις ναυτολόγησης συνάπτονται 
για αόριστον χρόνο και με όρους εργασίας και αμοιβής 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας. Η σύναψη ατομικών Συμβάσεων Ορισμένου 
Χρόνου, επιτρέπεται μόνο σε μεμονωμένες ή ομαδικές 
ναυτολογήσεις όταν πρόκειται για παραλαβή−τραβερ−
σάδα.

δ) Όλα τα πληρώματα των Ρυμουλκών είναι Έλληνες 
Ναυτικοί και υπόκεινται στις διατάξεις του ΚΙΝΔ και 
στα άρθρα της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Ερ−
γασίας και κανείς δεν θα ναυτολογείται στα Ρυμουλκά 
αν δεν είναι εφοδιασμένος με Ναυτικό Φυλλάδιο και το 
ανάλογο Πτυχίο − Δίπλωμα − Άδεια. Η οργανική σύνθε−
ση των πληρωμάτων των Ρυμουλκών ορίζεται από το
π.δ. που ισχύει σήμερα.

Οι ναυτολογήσεις των ειδικοτήτων και το κεκτημένο 
αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που απαιτείται ανά 
ειδικότητα, ανάλογα με την ιπποδύναμη των προω−
στηρίων μηχανών (Β.Η.Ρ.) ορίζονται από το υπ’ αριθμ. 
243/29.7.1998 π. δ/γμα.

ε) Οι πλοιοκτήτες των Ρυμουλκών έχουν την υποχρέω−
ση να ναυτολογούν άμεσα για την ανανέωση των «Απο−
δεικτικών Ναυτικής Ικανότητας», τους κατόχους των 
κατάλληλων πιστοποιητικών Α΄, Β΄, Γ΄, Πλοιάρχου και 
Μηχανικού πριν τη λήξη της προβλεπόμενης διάρκειας 
ισχύος τους, σύμφωνα με το (π.δ. 243/1998, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει), για όσο χρόνο απαιτείται για την 
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ανανέωση, (α) τουλάχιστον 12μηνη θαλάσσια υπηρεσία 
με ειδικότητα αντίστοιχη ή ανώτερη του κατεχόμενου 
πιστοποιητικού, ή (β) θαλάσσια υπηρεσία 3 μηνών (στο 
αμέσως προηγούμενο διάστημα) σαν υπεράριθμοι, με 
ειδικότητα αντίστοιχη ή μιας θέσης κατώτερης του κα−
τεχόμενου πιστοποιητικού, χωρίς να διαφοροποιούνται 
οι αποδοχές που ελάμβαναν σύμφωνα με την παρούσα 
Σ.Σ.Ε. πριν την υποχρεωτική ως άνω ναυτολόγηση.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Κ.ΛΠ. − 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

α) Οι εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων των 
εργαζομένων (ΝΑΤ − ΤΠΕΝ − ΚΕΑΝ − ΕΛΟΕΝ − ΕΣΤΙΑ), 
θα βαρύνουν τον εργοδότη και τον εργαζόμενο κατά 
τη νόμιμη αναλογία. Στις προσαυξήσεις του Ν.Α.Τ. επί 
του Βασικού Μισθού της Σ.Σ.Ε. συμπεριλαμβάνεται και 
η προσαύξηση για την άδεια.

β) Συμφωνείται ότι οι εισφορές υπέρ της επαγγελ−
ματικής οργάνωσης των εργαζομένων των Ρυμουλκών 
(Π.Ε.Π.Ρ.Ν.) θα παρακρατούνται από τις παροχές και 
θα αποδίδονται ανάλογα από τους εργοδότες εντός 
διμήνου.

γ) Σε περίπτωση ασθένειας ή εργατικό ατύχημα για 
τους ασφαλισμένους του Ν.Α.Τ. εφαρμόζεται ο ΚΙΝΔ 
και γενικά η ναυτική νομοθεσία. Ο μισθός ασθενείας ή 
ατυχήματος ορίζεται στο επόμενο άρθρο.

δ) Οι απολυόμενοι της εργασίας για κάθε διαφορά 
θα διέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική 
Σύμβαση, νόμους και διατάγματα.

ε) Οι αποδοχές των πληρωμάτων και οι υπερωρίες θα 
εκκαθαρίζονται και θα εξοφλούνται κάθε 15νθήμερον, 
θα χορηγείται δε σε κάθε έναν αναλυτικό σημείωμα 
αποδοχών και κρατήσεων στο τέλος εκάστου μηνός.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

α) Ο μισθός των πληρωμάτων των Ρυμουλκών σε 
περίπτωση ασθενείας ορίζεται σε ποσοστό ογδόντα 
πέντε τοις εκατό (85%) του συνόλου των τακτικών απο−
δοχών.

Σε περίπτωση νοσηλείας εκτός Νοσοκομείου ή Κλινι−
κής πλέον του οριζομένου ως άνω μισθού, θα καταβάλ−
λεται και αντίτιμο τροφής (α) για το έτος 2006, έξι ευρώ 
και τριάντα λεπτά (6,30) την ημέρα και (β) για το έτος 
2007, έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (6,50) την ημέρα.

β) Σε περίπτωση ατυχήματος ή χειρουργικής επέμβα−
σης θα καταβάλλεται ως μισθός, το σύνολο των ενερ−
γείας αποδοχών καθώς και το αντίτιμο τροφής.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΤΑΞΙΔΙ

1) Αναγνωρίζεται υποχρέωση των πληρωμάτων των 
Ρυμουλκών να συμμετέχουν σε εκτέλεση ταξιδιών στο 
εσωτερικό για ρυμουλκήσεις ή ναυαγοσωστικές εργα−
σίες με την προβλεπόμενη σύνθεση λιμένος.

α) Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τα πληρώματα θα 
παίρνουν πέραν του συνόλου των τακτικών αποδοχών 
της παρούσης Σ.Σ.Ε. ειδικό επίδομα ταξιδιού εσωτερικού 
που θα υπολογίζεται στα 15/24 του 1/173 των βασικών 
αποδοχών για κάθε ώρα ταξιδιού από την ώρα αναχω−
ρήσεως του Ρυμουλκού από τον Πειραιά ή τη Θεσσα−
λονίκη ή το λιμάνι της βάσης του και μέχρι επιστροφής 
εις αυτό, δηλαδή ειδικό επίδομα ταξιδιού ίσο με 15 ώρες 

υπερωρία το 24ωρο, καθώς και τροφοδοσίας που ορίζε−
ται (α) για το έτος 2006, σε έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 
(6,80) την ημέρα και (β) για το έτος 2007, σε επτά ευρώ 
(7,00) την ημέρα κατ’ άτομο ή σε είδος κατά την κρίση 
του ιδιοκτήτη και ανάλογα με την εργασία.

Διευκρινίζεται ότι δια ώρες αναμονής του Ρυμουλκού 
σε λιμάνι το εν λόγω ειδικό επίδομα ταξιδιού μειώνεται 
κατά 60% για κάθε ώρα αναμονής.

β) Το ειδικό επίδομα ταξιδιού υπολογίζεται επί των 
βασικών αποδοχών και είναι σταθερό χωρίς προσαυξή−
σεις λόγω Σαββάτου και Κυριακών εξαιρετέων ή άλλων 
λόγων μη δικαιουμένων οιασδήποτε άλλης υπερωριακής 
αμοιβής.

2) Ειδικά για τα Ρυμουλκά που εκτελούν πλόες εκτός 
λιμένος (οι περιοχές εντός και πέριξ λιμένος ορίζονται 
από το άρθρο 5ο της παρούσης Σ.Σ.Ε.) τα οποία, α) 
έχουν μόνιμη σύνθεση πληρώματος αυτή που προβλέ−
πεται από το Άρθρο (2) του π. δ/γματος «περί οργα−
νικής σύνθεσης πληρώματος ρυμουλκών λιμένος και 
ρυμουλκών − ναυαγοσωστικών ανοικτής θαλάσσης», ή β) 
διατηρούν σε ισχύ πιστοποιητικά αξιοπλοίας «Διεθνών 
πλόων» και υπό την βασική προϋπόθεση να διαθέτουν 
«άδεια ρυμουλκού» θα αμοίβονται ως εξής:

α) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του πλου (ρυμουλ−
κήσεις ή απασχόληση σε ναυαγοσωστικές εργασίες) 
τα πληρώματα θα λαμβάνουν πέραν του συνόλου των 
τακτικών αποδοχών της παρούσης Σ.Σ.Ε. ειδικό επίδομα 
πλου, ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) την ημέρα επί των 
βασικών μισθών ανά ειδικότητα. Για κλάσμα ημέρας το 
ποσόν του επιδόματος θα υπολογίζεται αναλογικά.

Οι λαμβάνοντες το παραπάνω επίδομα, δεν δικαιού−
νται και την ταυτόχρονη λήψη του ειδικού επιδόματος 
της ανωτέρω παρ. 1α του ιδίου άρθρου.

Διευκρινίζεται ότι δια ώρες αναμονής του Ρυμουλκού 
σε λιμάνι το εν λόγω ειδικό επίδομα πλου μειώνεται 
κατά 50% για κάθε ώρα αναμονής.

β) Οι πλοιοκτήτες έχουν την υποχρέωση κατά τη 
διάρκεια του πλου να παρέχουν και τροφοδοσία που 
ορίζεται (α) για το έτος 2006, σε έξι ευρώ και ογδόντα 
λεπτά (6,80) την ημέρα και (β) για το έτος 2007, σε 
επτά ευρώ (7,00) την ημέρα κατ’ άτομο ή σε είδος στο 
πλοίο κατά την κρίση του ιδιοκτήτη και ανάλογα με 
την εργασία.

γ) Το ειδικό επίδομα πλου είναι σταθερό χωρίς προ−
σαυξήσεις λόγω Σαββάτου, Κυριακών, αργιών εξαιρετέ−
ων ή άλλων λόγων μη δικαιουμένων οιασδήποτε άλλης 
υπερωριακής αμοιβής.

δ) Τα πληρώματα θα δικαιούνται επιπλέον και μία (1) 
ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) μετά την εκτέλεση ταξιδιού 
άνω των δέκα ημερών που θα δίδεται υποχρεωτικά 
το επόμενο 15ήμερο. Στην περίπτωση που δεν δοθεί 
εργάσιμη ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) το ως άνω χρονικό 
διάστημα, η 8ωρη απασχόληση κατά την τελευταία ερ−
γάσιμη ημέρα του 15ήμερου θα αμείβεται υπερωριακώς 
με προσαύξηση υπερωρίας όπως ορίζει το (Άρθρο 4 
παρ. β).

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

α) Τα πληρώματα των Ρυμουλκών τα εργαζόμενα στις 
βάσεις (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 της παρού−
σης) εάν η εταιρεία στη βάση που εργάζεται έχει ένα 
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μόνο Ρυμουλκό χωρίς βάρδιες έχουν υποχρέωση να 
διατηρούν επαφή με αυτό μετά τη λήξη της κανονικής 
ημερήσιας εργασίας και να επανέρχονται όποτε τους 
ζητηθεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών και του σκο−
πού των Ρυμουλκών.

β) Οι κατά τα ανωτέρω απασχολούμενοι δικαιούνται 
πέραν του βασικού μισθού του άρθρου 1, τα επιδόματα, 
και κατ’ αποκοπή αμοιβή που θα υπολογίζεται στα 13/24 
του βασικού μισθού για τον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη Ρ/Κ 
και το Μηχανικό και στα 17/24 του βασικού μισθού για 
το υπόλοιπο πλήρωμα.

γ) Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή αυτή δεν είναι εκτός 
έδρας επίδομα, αλλά κατ’ αποκοπή αμοιβή για υπε−
ρωριακή εργασία, εργασία κατά Σάββατα, αργίες, (τις 
Κυριακές πέραν του 8ώρου) και νυκτερινή ως και κάθε 
άλλη έξτρα αμοιβή προβλεπομένη από την παρούσα 
Συλλογική Σύμβαση.

Αυτονόητο είναι ότι ο τόπος καταγωγής του ναυτικού 
ή ο λιμήν νηολογίου του Ρυμουλκού δεν έχουν καμία 
επίδραση για την καταβολή της παραπάνω κατ’ απο−
κοπή αμοιβής.

δ) Φυσικό και στην περίπτωση που τα πληρώματα θα 
απασχολούνται με το ανωτέρω σύστημα, θα εφαρμό−
ζονται όλοι οι άλλοι όροι της παρούσας Σ.Σ. που δεν 
προβλέπεται ειδική ρύθμιση από το παρόν άρθρο.

ε) Σε περίπτωση που σε βάση υπάρχουν περισσότερα 
από ένα (1) Ρυμουλκό της ίδιας εταιρείας ή πλοιοκτησίας 
παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να μην αποδε−
χθεί την κατά το ανωτέρω κατ’ αποκοπή ρύθμιση των 
έξτρα αμοιβών, υπό τον όρο όμως ότι θα εφαρμόζονται 
όλοι οι όροι εργασίας και αμοιβών που περιέχονται στην 
παρούσα Συλλογική Σύμβαση και ισχύουν για την έδρα 
των Ελληνικών Ρυμουλκών.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ −
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΜΟΛΟΙ, ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ. ΣΗΡΑΓΓΕΣ,

ΓΕΦΥΡΕΣ, ΔΙΩΡΥΓΕΣ Κ.ΛΠ.)

Τα πληρώματα των Ρυμουλκών που απασχολούνται 
αποκλειστικά και προσφέρουν βοηθητικές υπηρεσίες 
στην κατασκευή ή την εκμετάλλευση σε έργα (κατα−
σκευές λιμένων, προσχώσεις, μόλοι, προβλήτες, σήραγ−
γες, γέφυρες, διώρυγες κ.λπ.) τα οποία ανήκουν ή δια−
χειρίζονται διάφορες ιδιωτικές εργοληπτικές, τεχνικές 
εταιρείες, εργάζονται και αμείβονται ως κάτωθι:

1. Εργασία των πληρωμάτων Οκτώ (8) συνεχείς ώρες 
ημερησίως.

α) Οι ώρες της καθημερινής εργασίας των πληρωμά−
των των Ρυμουλκών αυτών κατά τις εργάσιμες ημέρες 
της εβδομάδος, από 1.1.2001 και στο εξής ορίζονται σε 
οκτώ (8) ημερησίως και θα εφαρμόζονται όλοι οι όροι 
εργασίας και αμοιβών που περιέχονται στην παρούσα 
Συλλογική Σύμβαση και ισχύουν για τις έδρες των Ελ−
ληνικών Ρυμουλκών.

2. Πρόσθετες ρυθμίσεις.
α) Οι εργοδότες υποχρεούνται να προσφέρουν στους 

εργαζόμενους στέγη και μέσον μεταφοράς στην εργα−
σία τους, ή θα καταβάλλουν σε κάθε μέλος του πλη−
ρώματος το ποσόν του ενοικίου που ορίζεται (α) για το 
έτος 2006, σε εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ (177,00) το 
μήνα καθώς επίσης και οδοιπορικά και (β) για το έτος 
2007, σε εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (185,00) το μήνα 
καθώς επίσης και οδοιπορικά.

β) Το πλήρωμα του ρυμουλκού όταν διαμένει σ΄ αυτό 
μετά το πέρας της εργασίας, δεν έχει καμία ευθύνη 
για την φύλαξη του ρυμουλκού και δεν υποχρεούται να 
ευρίσκεται παρά τη θέληση του εντός αυτού.

Διευκρινίζεται ότι, όταν το πλήρωμα διαμένει μόνιμα 
εντός του Ρυμουλκού δεν δικαιούται το ως άνω ποσόν 
του ενοικίου.

γ) Σε περίπτωση που το Ρυμουλκό εκτελέσει ταξίδι για 
οποιοδήποτε λόγο θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
13 της παρούσας Σ.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Συμφωνείται ανεπιφύλακτα ότι παρέχεται η δυνατότη−
τα στους ιδιοκτήτες των Ρυμουλκών, ειδικά για την πε−
ριοχή λιμένος Πειραιώς και προς καλύτερη εξυπηρέτηση 
των εργαζομένων και της εργασίας, να απασχολούν τα 
πληρώματα κατά τρόπο διαφορετικό του άρθρου 3 της 
παρούσης Συλλογικής Σύμβασης. Οι όροι του οποίου 
αναφέρονται κατωτέρω:

α) Απασχόληση επί δώδεκα (12) συνέχεια ώρες κατά 
τις εργάσιμες ημέρες, ανάπαυση κατά τις επόμενες 
τριάντα έξι (36) ώρες, χωρίς η πέρα του προβλεπομέ−
νου και καθοριζομένου συμβατικά δια της Συλλογικής 
Σύμβασης ημερησίου ωραρίου εργασία, να θεωρείται 
υπερεργασία ή υπερωρία από τον εργαζόμενο, με την 
αντίστοιχη υποχρέωση των εργοδοτών να μην απαιτούν 
τις υπολειπόμενες για την συμπλήρωση της εβδομαδι−
αίας απασχόλησης ώρες εργασίας.

β) Η πέραν του 12ωρου απασχόληση των πληρωμάτων 
είναι υπερωριακή εργασία και αμείβεται με το 1/173 των 
βασικών μισθών της Σ.Σ., προσαυξημένου κατά 50% για 
κάθε ώρα απασχόλησης πέραν του 12ώρου.

γ) Κατά τις Κυριακές και εορτές θα απασχολούνται 
με απόλυτη σειρά επί 7ωρον με έξτρα αμοιβή που θα 
υπολογίζεται στο ένα και εβδομήντα πέντε (1.75) των 
1/25 των βασικών μισθών της Σ.Σ. για κάθε Κυριακή ή 
εορτή που θα εργασθούν χωρίς να υπάρχει απαίτηση 
αντίστοιχης επιπλέον ανάπαυσης.

Η πέραν του 7ώρου απασχόληση κατά τις Κυριακές και 
εορτές είναι υπερωρία και αμείβεται με προσαύξηση του 
βασικού μισθού ωρομισθίου (1/173) κατά 100% για τις επό−
μενες πλέον 25% για τις νυχτερινές ώρες (22.00 − 06.00).

Η Κυριακή ή αργία στην περίπτωση των εργαζομένων 12 
− 36 θα υπολογίζεται από 06.00 − 06.00 της επομένης.

δ) Ώρα έναρξης εργασίας ορίζεται η αναφερομένη στο 
άρθρο 3 της παρούσης με υποχρέωση των πληρωμά−
των να προσφέρουν κατά απόλυτη σειρά και νυχτερινή 
εργασία από 18.00 − 06.00 υπό τις ίδιες προϋποθέσεις 
(12) εργασία (36) ανάπαυση ή 18.00 − 01.00 κατά τις Κυ−
ριακές και εορτές. Εάν η εργασία συνεχισθεί και μετά 
τη λήξη νυχτερινής βάρδιας καταβάλλεται υπερωρία 
για τις επί πλέον ώρες απασχόλησης που υπολογίζεται 
κατά περίπτωση ως ανωτέρω.

ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα πληρώματα θα 
απαιτηθεί να επανέλθουν να εργασθούν κατά την ημέρα 
που συμπεριλαμβάνεται στο 36ώρο της ανάπαυσης και 
εφ΄ όσον το επιθυμούν και συμφωνούν, θα απασχολού−
νται τουλάχιστον επί 7ώρο αμειβόμενοι υπερωριακώς 
για κάθε ώρα με το 1/173 του βασικού μισθού, με τις 
ανάλογες κατά περίπτωση προσαυξήσεις.

ζ) Φυσικά και στην περίπτωση που τα πληρώματα θα 
απασχολούνται με το ανωτέρω σύστημα, θα εφαρμό−
ζονται όλοι οι άλλοι όροι της παρούσας Σ.Σ. που δεν 
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προβλέπεται ειδική ρύθμιση από το παρόν άρθρο και 
η αλλαγή συστήματος εργασίας θα είναι δυνατή μόνο 
στην αρχή κάθε εβδομάδος.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΙΠΛΕΣ − ΤΡΙΠΛΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Συμφωνείται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους ιδι−
οκτήτες των ρυμουλκών τα οποία είναι επανδρωμένα 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης Σ.Σ. με δύο (2) 
ή τρεις (3) βάρδιες (φυλακές) πληρώματος ειδικά, για 
την περιοχή του λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 
και προς την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων 
και της εργασίας, να απασχολούν τα πληρώματα αυτά 
κατά τρόπον διαφορετικό του άρθρου 3 της παρούσης 
Σ.Σ. Οι όροι του οποίου αναφέρονται κατωτέρω.

α) Για τα ρυμουλκά που απασχολούν δύο (2) βάρδιες 
(φυλακές) πληρώματος:

Απασχόληση για κάθε μία φυλακή πληρώματος επί 
δέκα έξι (16) συνεχείς ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες 
της εβδομάδος και ανάπαυση τις επόμενες τριάντα δύο 
(32) ώρες. Με την βασική προϋπόθεση ότι οι ώρες της 
κανονικής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις σαράντα 
(40) ώρες την εβδομάδα, ήτοι οκτώ (8) ώρες για κάθε 
εργάσιμη ημέρα.

Οι πέραν του 16ωρου ώρες απασχόλησης τις καθη−
μερινές, η νυκτερινή εργασία, όλες οι ώρες απασχό−
λησης του Σαββάτου, η απασχόληση των Κυριακών ή 
εορτών, είναι υπερωριακή ή έξτρα εργασία, αντίστοιχα 
όπως ορίζει για την κάθε περίπτωση το άρθρο 3 και 
θα αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 4 ή το Άρθρο 7 
αντίστοιχα, της παρούσας Σ.Σ.Ε.

Η υπερωριακή εργασία που αρχίζει πριν τη έναρξη ή 
αμέσως μετά τη λήξη, της 16ωρης κανονικής εργασίας 
τις καθημερινές δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (4) ώρες 
ημερησίως, για την κάθε βάρδια (φυλακή) πληρώμα−
τος.

Οι ώρες έναρξης της 16ωρης απασχόλησης της κάθε 
βάρδιας (φυλακής) πληρώματος υποχρεωτικά θα καθο−
ρίζονται από αρχής της εβδομάδος ημέρα δευτέρα και 
θα εναλλάσσονται σύμφωνα με τις χρονικές περιόδους 
06:00 − 22:00, σε 14:00 − (06:00 της επομένης), και σε 
22:00 − (14:00 της επομένης) κατά το καλοκαίρι ή μία 
ώρα αργότερα κατά το χειμώνα.

β) Για τα ρυμουλκά που απασχολούν τρεις (3) βάρδιες 
(φυλακές) πληρώματος:

Απασχόληση για κάθε μία φυλακή πληρώματος επί 
είκοσι τέσσερις (24) συνεχείς ώρες κατά τις εργάσιμες 
ημέρες της εβδομάδος και ανάπαυση υποχρεωτικά τις 
επόμενες σαράντα οκτώ (48) ώρες.

Η απασχόληση πέραν των σαράντα (40) ωρών κανο−
νικής εργασίας την εβδομάδα της κάθε βάρδιας (φυλα−
κής) πληρώματος ή, η πέραν των οκτώ (8) ωρών απα−
σχόληση για κάθε εργάσιμη ημέρα όταν υπάρχει αργία, 
η νυκτερινή εργασία, όλες οι ώρες απασχόλησης του 
Σαββάτου, η απασχόληση των Κυριακών ή εορτών, είναι 
υπερωριακή ή έξτρα εργασία, αντίστοιχα όπως ορίζει 
για την κάθε περίπτωση το άρθρο 3 και θα αμείβονται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 ή το άρθρο 7 αντίστοιχα, της 
παρούσας Σ.Σ.Ε.

Η ώρα έναρξης της 24ωρης απασχόλησης της κάθε 
βάρδιας (φυλακής) πληρώματος ορίζεται η 06:00 και το 
πέρας η 06:00 της επομένης κατά το καλοκαίρι και μία 
ώρα αργότερα κατά το χειμώνα.

Φυσικά και στην περίπτωση που τα πληρώματα θα 
απασχολούνται με το ανωτέρω σύστημα (α, και β), θα 
εφαρμόζονται όλοι οι άλλοι όροι της παρούσας Σ.Σ. που 
δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση από το παρόν άρθρο 
και η αλλαγή συστήματος εργασίας θα είναι δυνατή 
μόνο στην αρχή κάθε εβδομάδος.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι όροι εργασίας και οι αμοιβές των πληρωμάτων των 
Βιομηχανικών Ρυμουλκών, ρυθμίζονται από την Σ.Σ.Ε. 
Πληρωμάτων Ρυμουλκών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Συμφωνείται ο χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλ−
ματος ως βαρέως και ανθυγιεινού.

Υπό την προϋπόθεση ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν 
θα έχει οικονομική επιβάρυνση για τους πλοιοκτήτες 
των Ρυμουλκών.

Συμφωνείται η από κοινού αναγνώριση του ναυτικού 
επαγγέλματος ως ιδιόμορφου, βαρέως και ανθυγιεινού 
και η κοινή προσπάθεια προς την Πολιτεία για το νομο−
θετικό χαρακτηρισμό μέσα από τη νομοθεσία του ΝΑΤ, 
για την προστασία των υφισταμένων συνταξιοδοτικών 
ρυθμίσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) Οι παραβάτες της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης 
θα διώκονται κατά τις διατάξεις του α.ν. 3276/1944 «Περί 
Συλλογικών Συμβάσεων στη ναυτική εργασία» όπως 
αυτός ισχύει σήμερα.

β) Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση θα ισχύει από 1ης 
Ιανουαρίου 2006 και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007, 
θα εξακολουθήσει δε να ισχύει για ένα ακόμη χρόνο εάν 
δεν καταγγελθεί είτε από τους Πλοιοκτήτες των Ρυ−
μουλκών και Ναυαγοσωστικών, είτε από την Πανελλήνια 
Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών.

γ) Η καταγγελία πρέπει να γίνει 3 μήνες προ της 
λήξεώς της ώστε να υπάρχει χρόνος συνεννοήσεων. 
Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση συνετάγει σε τρία (3) 
αντίτυπα και υπεγράφη ως κατωτέρω, έλαβε δε καθένας 
από τους Συμβαλλομένους ένα αντίτυπο το δε τρίτο θα 
υποβληθεί στο Υ.Ε.Ν. προς κύρωση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 (Α) (Β)
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
 ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ − ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ
 ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ &
 & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ
 «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ΠΛΟΙΩΝ

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
 Σ.Σ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Κ.Ι. ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ

 Ο Ταμίας Ο Γεν. Γραμματέας
 Π.Ν. ΜΕΛΕΚΟΣ Α.Χ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ

Ο Πρόεδρος
Ι.Ι. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
Ε.Κ. ΣΚΑΡΟΣ
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Αριθμ. 3525.12/01 (3)
   Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμά−

των Ναυαγοσωστικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 5 του α.ν. 

3276/1944 (Α΄ 24) «περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη 
ναυτική εργασία» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
σήμερα».

2. Το υπ’ αριθμ. 38/21.7.2006 έγγραφο της Πανελλήνιας 
Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών 
με το οποίο υποβλήθηκε για κύρωση η από 21.7.2006 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγο−
σωστικών.

3. Το π.δ. 152/2003 (Α΄ 124) «περί οργάνωσης του χρό−
νου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις 
υπ’ αριθμ. 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ Οδηγίες».

4. 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 
Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών, το κείμενο της οποίας 
υπογράφηκε την 21.7.2006 από τους νόμιμους εκπροσώ−
πους της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών − Εφοπλι−
στών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων «Άγιος 
Νικόλαος», της Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών και 
Ναυαγοσωστικών Πλοίων και της Πανελλήνιας Ένωσης 
Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών, πλην 
της παραγράφου 1 του άρθρου 14, που αντίκειται στην 
κείμενη νομοθεσία και της τελευταίας πρότασης της 
παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου στο μέρος που αντί−
κειται προς το π.δ. 12/1993 όπως συμπληρώθηκε με το 
π.δ. 315/1995.

2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης η οποία κυρώ−
νεται με την απόφαση αυτή, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 
2006 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2007, ανανεούμενη 
για ένα ακόμη έτος αν δεν καταγγελθεί στο μεταξύ από 
κάποιο εκ των συμβαλλομένων μερών.

Η παρούσα με το κείμενο της κυρουμένης Συλλογι−
κής Σύμβασης, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 23 Αυγούστου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ

Στον Πειραιά σήμερα την 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2006, οι κάτωθι 
αναφερόμενοι:

1) (Α) ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ και ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 
Ν. ΜΕΛΕΚΟΣ, Πρόεδρος και Ταμίας αντίστοιχα, νόμιμοι 
εκπρόσωποι της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ 
– ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ 
ΠΛΟΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ». (Β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΛΥ−
ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ, Πρόεδρος 
και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι 
της ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟ−
ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ. 2) ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ και 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΚΑΡΟΣ Πρόεδρος και Γενικός Γραμ−

ματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι του Επαγγελ−
ματικού Ναυτεργατικού Σωματείου της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙ−
ΚΩΝ», ειδικά προς τούτο άπαντες εξουσιοδοτημένοι, 
συνεφώνησαν τα ακόλουθα ως προς τους όρους και τις 
αμοιβές των πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών.

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

α) Οι Βασικοί Μισθοί των πληρωμάτων των Ναυαγο−
σωστικών, καθορίζονται σε ευρώ κατά μήνα ως κατω−
τέρω κατά ειδικότητα:

1) Για το έτος 2006.
 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Από 1.1.2006 
Έως 30.6.2006

Από 1.7.2006 
Έως 31.12.2006

1. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 2.447,84 2.509,04

2.  ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ 
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 1.590,87 1.630,64

3. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 1.480,01 1.517,01

4. Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2.382,48 2.442,04

5. Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.590,87 1.630,64

6. Γ΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.480,01 1.517,01

7. ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ 1.590,87 1.630,64

8. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ 1.403,96 1.439,06

9. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ 1.046,51 1.072,67

10. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ 1.136,62 1.165,04

11. ΝΑΥΤΗΣ 1.046,51 1.072,67

12. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α΄ 1.136,62 1.165,04

13. ΛΙΠΑΝΤΗΣ 1.056,26 1.082,67

14. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β΄ 1.056,26 1.082,67

15. ΜΑΓΕΙΡΑΣ 1.190,64 1.220,41

16. ΒΟΗΘ. ΜΑΓΕΙΡΟΥ 869,94 891,69

17. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ 1.136,62 1.165,04

18.  ΒΟΗΘ. 
ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ 869,94 891,69

19. ΔΥΤΗΣ 1.190,64 1.220,41

20. ΔΟΚ. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 690,26 707,49

21. ΔΟΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 690,26 707,49

2) Για το έτος 2007
 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Από 1.1.2007 
Έως 30.6.2007

Από 1.7.2007 
Έως 31.12.2007

1. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 2.559,22 2.610,40

2.  ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ 
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 1.663,25 1.696,52

3. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 1.547,35 1.578,30

4. Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2.490,88 2.540,70

5. Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.663,25 1.696,52

6. Γ΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.547,35 1.578,30

7. ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ 1.663,25 1.696,52

8. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ 1.467,84 1.497,20



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18983

9. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ 1.094,12 1.116,00

10. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ 1.188,34 1.212,11

11. ΝΑΥΤΗΣ 1.094,12 1.116,00

12. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α΄ 1.188,34 1.212,11

13. ΛΙΠΑΝΤΗΣ 1.104,32 1.126,41

14. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β΄ 1.104,32 1.126,41

15. ΜΑΓΕΙΡΑΣ 1.244,82 1.269,72

16. ΒΟΗΘ. ΜΑΓΕΙΡΟΥ 909,52 927,71

17. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ 1.188,34 1.212,11

18.  ΒΟΗΘ. 
ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ 909,52 927,71

19. ΔΥΤΗΣ 1.244,82 1.269,72

20. ΔΟΚ. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 721,64 736,07

21. ΔΟΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 721,64 736,07

β) Επίδομα – Δώρο εορτών.
Το επίδομα – δώρο εορτών, το οποίο αντιπροσωπεύει 

αποδοχές ίσες με {1/25 του Β. Μισθού επί δύο ημερομί−
σθια (2,00)} για κάθε μήνα υπηρεσίας, καταργήθηκε από 
1.1.2003 με την υπ’ αριθμ. 3525/12.1.2005 – 30 Νοεμβρίου 
2005 απόφαση του ΥΕΝ, της κύρωσης της Τροποποίη−
σης και Συμπλήρωσης της Σ.Σ.Ε πληρωμάτων Ναυαγο−
σωστικών έτους 2003 και ενσωματώθηκε στην Άδεια 
που καθορίζει το Άρθρο 8.

Διευκρινίζεται ότι με την κύρωση της παραπάνω τρο−
ποποίησης, στους Βασικούς Μισθούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. 
δεν έχει ενσωματωθεί κανένα απολύτως επίδομα. 

γ) Τα Ναυαγοσωστικά είναι εμπορικά πλοία που εκτε−
λούν πλόες ανοικτής θαλάσσης, προς παροχή υπηρε−
σιών «ρυμούλκησης» πλοίων άλλων κατηγοριών και 
πλωτών ναυπηγημάτων, «επιθαλλάσια αρωγή» ή άλλες 
πάσης φύσεως σωστικές εργασίες κ.λπ.

δ) Ο ναυτικός δικαιούται, αν το επιθυμεί, να λάβει στην 
Ελλάδα τις πάσης φύσεως αποδοχές του από την Εφο−
πλιστική Επιχείρηση σε ευρώ, με εκχώρηση προς αυτόν 
αντιστοίχου συναλλάγματος, υπολογιζόμενου με την 
επίσημη τιμή αγοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος. 
Διατηρούνται επίσης παράλληλα όλες οι υφιστάμενες 
μέχρι σήμερα συναλλαγματικές διευκολύνσεις υπέρ του 
ναυτικού εκ μέρους της Πολιτείας.

ε) Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της άδειας, 
της αποζημίωσης και για κάθε άλλη περίπτωση που 
προβλέπεται από την παρούσα Σ.Σ.Ε., καθορίζεται στο 
1/25 του βασικού μισθού.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών δικαιούνται επι−
δόματα κατά μήνα, ως κατωτέρω:

1) Πρόσθετο επίδομα Ναυαγοσωστικού εκ ποσοστού 
πέντε τοις εκατό (5%), επί των βασικών μισθών, για τον 
Πλοίαρχο τον Α΄ Μηχανικό και το υπόλοιπο πλήρωμα.

2) Επίδομα Εξειδικευμένης εργασίας που ορίζεται σε 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των βασικών μισθών, 
για τον Πλοίαρχο τον Α΄ Μηχανικό και το υπόλοιπο 
πλήρωμα.

3) Ειδικό επίδομα ως πρόσθετη αμοιβή καταβάλλεται 
στον Πλοίαρχο και τον Α΄ Μηχανικό, για κάθε Σάββατο 
ίση με το 1/25 του βασικού μισθού του (Άρθρου α), τα 

οποία προβλέπονται κατά μήνα από το Άρθρο 3, (πα−
ράγρ. 6, υποπαράγραφος α).

Η ίδια πρόσθετη αμοιβή καταβάλλεται σ’αυτούς και 
για τις ημέρες αργίας (εορτές) που προβλέπονται από 
το Άρθρο 5, (παράγρ. β) της παρούσης Σ.Σ.Ε. και αντι−
στοιχούν σε 1,33 ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας.

Τα ανωτέρω επιδόματα θα καταβάλλονται και στίς 
Άδειες, Αποζημίωση, Ασθένεια ή ατύχημα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Προσωπικό καταστρώματος και μηχανοστασίου εν 
πλω.

α) Οι ώρες εργασίας του προσωπικού καταστρώμα−
τος και μηχανοστασίου εν πλω, ορίζονται σε 40 την 
εβδομάδα, ήτοι 8 ώρες την ημέρα από Δευτέρας μέχρι 
Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής θεωρου−
μένων ως ημερών αργίας.

β) Εάν ληφθεί υπόψιν ότι η εργασία εν πλω πρέπει 
να εκτελείται όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθ’ όλο 
το 24ωρο, οι άνδρες των βαρδιών είναι υποχρεωμένοι 
να εκτελούν τις βάρδιες κατά Σάββατο και Κυριακή επί 
8ωρο, αμειβόμενοι δια απλής υπερωριακής αμοιβής κατά 
το Σάββατο και της ιδιαίτερης αμοιβής για το 8ωρο της 
Κυριακής που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσης.

2. Προσωπικό καταστρώματος και μηχανοστασίου στο 
λιμάνι.

α) Στο λιμάνι βάρδιες μπορούν να διατηρηθούν αν ο 
Πλοίαρχος κρίνει τούτο αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή 
η εργασία του πληρώματος διέπεται από τους όρους 
της εν πλω εργασίας.

β) Όταν οι βάρδιες διαλυθούν, οι ώρες εργασίας ορί−
ζονται σε οκτώ (8) κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Πα−
ρασκευή, του Σαββάτου και της Κυριακής θεωρουμένων 
πάντοτε ως αργιών και κατανέμονται υπό του Πλοιάρ−
χου μεταξύ των ωρών 08:00 και 17:00. 

γ) Στην περίπτωση που μετά τη διάλυση των βαρδιών 
διατηρούνται αυτές για τη βάρδια του μηχανοστασίου, 
καταβάλλονται εις τους υπηρετούντες στις βάρδιες 
υπερωρίες για όσες ώρες εργασθούν πέραν του 8ωρου 
και υπερωρίες για όλες τις ώρες του Σαββάτου.

δ) Οι ώρες του Ναύκληρου στο λιμάνι, εάν έχουν δι−
αλυθεί οι βάρδιες, ορίζονται από 06:00 έως 18:00, θα 
καταβάλλονται δε εις αυτόν 3 ώρες υπερωρίες από 
Δευτέρας μέχρι Παρασκευής και 8 ώρες κατά Σάββατο 
και την Κυριακή.

ε) Οι ώρες εργασίας των νυκτοφυλάκων είναι 12 συνε−
χείς από 18:00 έως 06:00. Δια τις επιπλέον του κανονικού 
ωραρίου ώρες, θα καταβάλλεται υπερωρία 4 ωρών την 
ημέρα από Δευτέρας μέχρι Παρασκευής, 12 ώρες το 
Σάββατο και 6 ώρες την Κυριακή.

3. Προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών εν πλω και στο λι−
μάνι.

α) Οι ώρες εργασίας του προσωπικού Γενικών Υπη−
ρεσιών εν πλω και στο λιμάνι, ορίζονται σε 40 την 
εβδομάδα, ήτοι 8 ώρες την ημέρα από Δευτέρας μέχρι 
Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής θεωρου−
μένων ως ημερών αργίας.

β) Αν ληφθεί υπόψιν ότι λόγω της φύσεως της εργα−
σίας, το προσωπικό των Γενικών Υπηρεσιών, δεν είναι 
δυνατόν να εκτελέσει τα καθήκοντά του εντός του ανα−
φερομένου στης παράγραφο α΄ χρονικού ορίου, είναι 
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τούτο υποχρεωμένο να απασχολείται εν πλω και στο 
λιμάνι από 06:30 έως 18:30, όλες τις ημέρες της εβδο−
μάδος με μεσημβρινή διακοπή 12:45 – 14:45.

Για την πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόληση, 
δικαιούται 2 ώρες υπερωρία από Δευτέρα μέχρι Πα−
ρασκευή, 10 ώρες κατά το Σάββατο και 5 ώρες την 
Κυριακή. Για το 8ωρο της Κυριακής θα δικαιούται την 
αμοιβή του άρθρου 5.

Εάν η εργασία παραταθεί και πέρα των ανωτέρω 
χρονικών ορίων, δικαιούνται υπερωρίες για όσες ώρες 
απασχοληθούν.

γ) Ο μάγειρας πέραν των ανωτέρω υπερωριών, δικαι−
ούται για κάθε αρτοποίηση 4 ώρες υπερωρία και 5 ώρες 
το μήνα για την εν γένει συντήρηση της κουζίνας.

δ) Ο θαλαμηπόλος και βοηθός θαλαμηπόλου, δικαι−
ούνται 10 ώρες το μήνα για τη συντήρηση και το καθά−
ρισμα των ψυγείων.

ε) Στην περίπτωση που ενδιαιτούνται στο Ναυαγο−
σωστικό επιβάτες ή συνεργεία, καταβάλλεται έκτακτη 
αμοιβή που ορίζεται σε δύο ευρώ (2,00) την ημέρα, για 
κάθε άτομο. Το ποσόν αυτό μοιράζεται εξίσου μεταξύ 
του προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών.

4. Όροι εργασίας στην περιοχή λιμένος Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης.

α) Όταν το Ναυαγοσωστικό ευρίσκεται ελλιμενισμένο 
στην περιοχή λιμένος Πειραιώς και της Θεσσαλονίκης, 
σε καμιά απολύτως περίπτωση δεν είναι δυνατόν να 
διατηρηθούν οι βάρδιες και το πλήρωμα όλων των ει−
δικοτήτων, θα εργάζεται από 08:00 έως 17:00 και μία (1) 
ώρα διακοπή το μεσημέρι.

β) Στην περίπτωση που ο πλοιοκτήτης επιθυμεί να 
παραμείνει νυκτοφύλακας εκ του πληρώματος, τα υπο−
χρεούμενα προς τούτο μέλη του πληρώματος θα απα−
σχολούνται από 16:00 ή 17:00 έως 06:00 της επομένης, 
εναλλασσόμενα καθ’ εκάστη κατ’ απόλυτη σειρά. Θα 
παίρνουν δε υπερωρία 14 ώρες την ημέρα. Το ίδιο θα 
ισχύει για κάθε μέλος του πληρώματος του μηχανοστα−
σίου για ανάλογη περίπτωση.

γ) Προς αντιμετώπιση της ανάγκης διατηρήσεως σε 
ετοιμότητα στο λιμάνι του Πειραιά ενός (1) Ναυαγοσω−
στικού 24ώρου συνεχούς επιφυλακής, οι πλοιοκτήτες 
δύνανται να ζητήσουν και τα πληρώματα υποχρεού−
νται, κατ΄ απόλυτη σειρά, αποκλειόμενης της επί δύο 
συνεχείς ημέρες υποχρεώσεως, να παραμένουν επί του 
Ναυαγοσωστικού καθ’ όλο το 24ωρο σε ετοιμότητα ανα−
χωρήσεως.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να λαμβάνεται ειδική 
μέριμνα, ώστε κανένα μέλος του πληρώματος να μην 
εργάζεται περισσότερο από 8 ώρες, δυναμένου του 
Πλοιάρχου προς το σκοπό αυτό να μεταβάλλει τις καθι−
ερωμένες ώρες εργασίας. Θα λαμβάνεται ακόμη μέριμνα 
από τους πλοιοκτήτες να καθορίζουν τη σειρά 24ώρου 
επιφυλακής των Ναυαγοσωστικών κατά δίκαιο τρόπο, 
ώστε η κατά τις Κυριακές και Εορτές επιφυλακή να 
γίνεται εναλλάξ και κατά απόλυτη σειρά μεταξύ των 
Ναυαγοσωστικών.

δ) Δια την ως άνω απασχόληση επί 24 συνεχείς ώρες, 
όλα τα μέλη του πληρώματος του Ναυαγοσωστικού, 
δικαιούνται ανάλογο αυτούσιο ανάπαυση εκτός του 
Ναυαγοσωστικού.

ε) Εάν το Ναυαγοσωστικό αναχωρήσει από τον Πει−
ραιά και τη Θεσσαλονίκη, μετά τη λήξη της ημερησίας 

εργασίας, θα καταβάλλεται υπερωρία σε όσους εκ του 
πληρώματος εργασθούν μέχρι την έναρξη της επομένης 
ημέρας. Η ημέρα υπολογίζεται από 00:01 έως 24:00.

Σαν περιοχή λιμένος Πειραιά, θεωρούνται οι όρμοι, 
ακτές, λιμενικές εγκαταστάσεις, σε απόσταση 20 ΝΜ 
εκατέρωθεν του Κεντρικού Λιμένος Πειραιώς, ενώ σαν 
περιοχή λιμένος Θεσσαλονίκης ορίζεται η περιοχή σε 
απόσταση 15 ΝΜ.

Δεν θεωρείται περιοχή λιμένος Πειραιώς, η ράδα της 
περιοχής αυτής σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός 
(1) ναυτικού μιλίου, οπότε εμφανίζονται, οι όροι της εν 
πλω εργασίας.

ζ) Τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών, υποχρεούνται 
εάν κληθούν εκτάκτως να προσέλθουν το ταχύτερο 
δυνατό εις τα σκάφη τους προς παροχή βοηθείας εις 
τα κινδυνεύοντα ή ευρισκόμενα σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης πλοία, σε συνδρομή προς το εκτελούν επιφυ−
λακή Ναυαγοσωστικό.

5. Όροι εργασίας εις τις βάσεις.
α) Έδρα των Ελληνικών Ναυαγοσωστικών, θεωρείται 

ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη.
Όταν το Ναυαγοσωστικό ευρίσκεται εκτός Πειραιώς 

και Θεσσαλονίκης, το πλήρωμα έχει υποχρέωση και 
κατά τις ελεύθερες ώρες εργασίας, να διατηρεί συνεχή 
επαφή με το Ναυαγοσωστικό, ώστε σε κάθε περίπτωση, 
να είναι άμεση η ετοιμότητα προς απόπλου.

β) Προς κάλυψη της πρόσθετης αυτής υποχρέωσης 
του πληρώματος του Ναυαγοσωστικού, κάθε μέλος αυ−
τού, δικαιούται ειδικής πρόσθετης αμοιβής που αντι−
στοιχεί στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του Βασικού 
Μισθού του (Άρθρου α) το μήνα, ήτοι το 1/30 του (25%) 
την ημέρα για όσες ημέρες παραμένει το Ναυαγοσωστι−
κό στη βάση. Φυσικά κι άσχετα με την ανωτέρω ειδική 
πρόσθετη αμοιβή, καταβάλλεται υπερωριακή αμοιβή σε 
όσους από το πλήρωμα (προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών, 
μηχανοστασίου, ναύκληρος, νυκτοφύλακας κ.λπ.), εργα−
σθούν πέραν του 8ώρου, κατά τα οριζόμενα περί της 
εντός λιμένος εργασίας του πληρώματος.

γ) Βάση θεωρείται η παραμονή του Ναυαγοσωστικού 
σε κάθε λιμάνι εκτός του λιμένος Πειραιώς και Θεσ−
σαλονίκης, του εσωτερικού ή εξωτερικού, για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών κι αφού 
ζητηθεί από το πλήρωμα να ευρίσκεται σε άμεση ετοι−
μότητα αναχωρήσεως. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπον πα−
ραμονή του Ναυαγοσωστικού σε απόσταση μεγαλύτερη 
των 2 μιλίων από την είσοδο του λιμανιού, δεν θεωρείται 
σαν παραμονή του σε βάση. 

Δεν θεωρείται επίσης βάση, όταν το Ναυαγοσωστικό 
ευρίσκεται σε λιμάνι και το πλήρωμα μπορεί να διαθέτει 
χωρίς πρόσθετους περιορισμούς τις εκτός εργασίας 
ώρες του και ο απόπλους αυτού γίνει κατά τα καθιε−
ρωμένα γενικά επί των εμπορικών πλοίων.

6. ΄Εργασία κατά τα Σάββατα.
α) Τα Σάββατα αντιστοιχούν σε 4,33 ημέρες για κάθε 

μήνα υπηρεσίας.
β) Τα πληρώματα δεν εργάζονται τα Σάββατα. Αν 

τους ζητηθεί όμως υποχρεούνται να εργασθούν κατά 
το Σάββατο επί 8ωρο, θα καταβάλλεται δε σ’αυτά υπε−
ρωριακή αμοιβή για όλες τις ώρες απασχόλησης, ως 
ορίζεται από το Άρθρο 4 της παρούσης Σ.Σ.Ε. χωρίς 
καμία άλλη προσαύξηση.

*02014292809060020*



ΑΡΘΡΟ 4ο

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΑΜΟΙΒΗ −
ΥΠΕΡΩΡΙΑ 

α) Εάν από τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών, ζη−
τηθεί να εκτελέσουν πρόσθετη εργασία πέραν από τις 8 
ώρες την ημέρα, είναι υποχρεωμένα να την εκτελέσουν, 
δεν δύνανται όμως αυτή να υπερβαίνει τις 4 ώρες την 
ημέρα. Η αποζημίωση για κάθε ώρα υπερωρίας ορίζε−
ται στο 1/173 των βασικών μισθών του άρθρου 1 της 
παρούσης.

β) Σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης, τα πληρώματα 
υποχρεούνται να εργασθούν και άνω των τεσσάρων 
ωρών, αμειβόμενα για το χρόνο πέραν των τεσσάρων 
πρώτων ωρών δια διπλής υπερωρίας.

γ) Τις Κυριακές και εορτές μόνο, το βασικό ωρομίσθιο 
(1/173) της υπερωριακής αποζημίωσης προσαυξάνεται 
κατά 75%.

δ) Η εργασία του πληρώματος τα Σάββατα, για το 
8ωρο της βάρδιας εν πλω αμείβεται δια απλής υπερω−
ρίας, η εργασία εκτός βάρδιας αν ζητηθεί αμείβεται δια 
διπλής υπερωρίας.

ε) Με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις των παραγρά−
φων α, β, γ, και δ, του παρόντος άρθρου καταχωρού−
νται οι παρακάτω πίνακες, {1. για το έτος 2006 (Α, Β,)} 
και {2. για το έτος 2007 (Γ, Δ,)}, υπερωριακής αμοιβής 
σε ευρώ. 

1. Πίνακες υπερωριακής αμοιβής έτους 2006.

(Α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
(Από 1.1.2006 έως 30.6.2006)

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 

Με Βασικό 
1/173 +100% Με Βασικό 

1/173 Χ 75%

1.  Κυβ/της Ρ/Κ – Υποπλοί−
αρχος – Β΄ Μηχανικός 
– Ασυρματιστής

9,20 18,40 6,90

2.  Ανθ/πλοίαρχος 
   Γ΄ Μηχανικός 8,55 17,10 6,41

3. Ηλεκτρολόγος Α΄ 8,12 16,24 6,09

4.  Ναύκληρος – Θαλαμηπό−
λος – Μηχανοδηγός Α΄ 6,57 13,14 4,93

5. Μάγειρας – Δύτης 6,88 13,76 5,16

6.  Μηχανοδηγός Β΄ – Λι−
παντής 6,11 12,22 4,58

7.  Ηλεκτρολόγος Β΄ – Ναύ−
της 6,05 12,10 4,54

8.  Βοηθ. Μαγείρου − Θαλα−
μηπόλου 5,03 10,06 3,77

9.  Δοκ. Πλοίαρχος − Μη−
χανικός 3,99 7,98 2,99

Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση κατά 75% του ωρο−
μίσθιου των Κυριακών και Εορτών, όπως ορίζει η (πα−
ράγραφος γ,) του ίδιου άρθρου, υπολογίζεται χωριστά 
και αθροιστικά στο βασικό ωρομίσθιο και οι τιμές του 
75% ανά ειδικότητα αναφέρονται στους ως άνω πίνακες 
ωρομισθίου σε ευρώ.

(Β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
(Από 1.7.2006 έως 31.12.2006)

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

Με Βασικό 
1/173 +100% Με Βασικό 

1/173 Χ 75%

1.  Κυβ/της Ρ/Κ – Υποπλοί−
αρχος – Β΄ Μηχανικός 
– Ασυρματιστής

9,43 18,86 7,07

2.  Ανθ/πλοίαρχος – Γ΄ Μη−
χανικός 8,77 17,54 6,58

3. Ηλεκτρολόγος Α΄ 8,32 16,64 6,24

4.  Ναύκληρος – Θαλαμηπό−
λος – Μηχανοδηγός Α΄ 6,73 13,46 5,05

5. Μάγειρας – Δύτης 7,05 14,10 5,29

6.  Μηχανοδηγός Β΄ – Λι−
παντής 6,26 12,52 4,70

7.  Ηλεκτρολόγος Β΄ – Ναύ−
της 6,20 12,40 4,65

8.  Βοηθ. Μαγείρου − Θαλα−
μηπόλου 5,15 10,30 3,86

9.  Δοκ. Πλοίαρχος − Μη−
χανικός 4,09 8,18 3,07

Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση κατά 75% του ωρο−
μίσθιου των Κυριακών και Εορτών, όπως ορίζει η (πα−
ράγραφος γ,) του ίδιου άρθρου, υπολογίζεται χωριστά 
και αθροιστικά στο βασικό ωρομίσθιο και οι τιμές του 
75% ανά ειδικότητα αναφέρονται στους ως άνω πίνακες 
ωρομισθίου σε ευρώ.

2. Πίνακες υπερωριακής αμοιβής έτους 2007.

(Γ) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
(Από 1.1.2007 έως 30.6.2007)

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 

Με Βασικό 
1/173 +100% Με Βασικό 

1/173 Χ 75%

1.  Κυβ/της Ρ/Κ – Υποπλοί−
αρχος – Β΄ Μηχανικός 
– Ασυρματιστής

9,61 19,22 7,21

2.  Ανθ/πλοίαρχος – Γ΄ Μη−
χανικός 8,94 17,88 6,71

3. Ηλεκτρολόγος Α΄ 8,48 16,96 6,36

4.  Ναύκληρος – Θαλαμηπό−
λος – Μηχανοδηγός Α΄ 6,87 13,74 5,15

5. Μάγειρας – Δύτης 7,20 14,40 5,40

6.  Μηχανοδηγός Β΄ – Λι−
παντής 6,38 12,76 4,79

7.  Ηλεκτρολόγος Β΄ – Ναύ−
της 6,32 12,64 4,74

8.  Βοηθ. Μαγείρου − Θαλα−
μηπόλου 5,26 10,52 3,95

9.  Δοκ. Πλοίαρχος − Μη−
χανικός 4,17 8,34 3,13

Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση κατά 75% του ωρο−
μίσθιου των Κυριακών και Εορτών, όπως ορίζει η (πα−
ράγραφος γ,) του ίδιου άρθρου, υπολογίζεται χωριστά 
και αθροιστικά στο βασικό ωρομίσθιο και οι τιμές του 
75% ανά ειδικότητα αναφέρονται στους ως άνω πίνακες 
ωρομισθίου σε ευρώ.
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(Δ) ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
(Από 1.7.2007 έως 31.12.2007)

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 

Με Βασι−
κό 1/173 +100% Με Βασικό 

1/173 Χ 75%

1.  Κυβ/της Ρ/Κ – Υποπλοί−
αρχος – Β΄ Μηχανικός 
– Ασυρματιστής

9,81 19,62 7,36

2.  Ανθ/πλοίαρχος – Γ΄ Μη−
χανικός 9,12 18,24 6,84

3. Ηλεκτρολόγος Α΄ 8,65 17,30 6,49

4.  Ναύκληρος – Θαλαμηπό−
λος – Μηχανοδηγός Α΄ 7,01 14,02 5,26

5. Μάγειρας – Δύτης 7,34 14,68 5,51

6.  Μηχανοδηγός Β΄ – Λιπα−
ντής 6,51 13,02 4,88

7.  Ηλεκτρολόγος Β΄ – Ναύ−
της 6,45 12,90 4,84

8.  Βοηθ. Μαγείρου − Θαλα−
μηπόλου 5,36 10,72 4,02

9.  Δοκ. Πλοίαρχος − Μηχα−
νικός 4,25 8,50 3,19

Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση κατά 75% του ωρο−
μίσθιου των Κυριακών και Εορτών, όπως ορίζει η (πα−
ράγραφος γ,) του ίδιου άρθρου, υπολογίζεται χωριστά 
και αθροιστικά στο βασικό ωρομίσθιο και οι τιμές του 
75% ανά ειδικότητα αναφέρονται στους ως άνω πίνακες 
ωρομισθίου σε ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ − ΑΜΟΙΒΗ ΕΟΡΤΩΝ 

α) Για όλες τις Κυριακές εκάστου μηνός και μέχρι 8 
ώρες εργασίας εν πλω και στο λιμάνι, καταβάλλεται 
ιδιαίτερη αμοιβή υπό τύπον επιδόματος εξ 22% των 
βασικών μισθών μηνιαίως. Το επίδομα τούτο χορηγείται 
στον Πλοίαρχο, στον Α΄ Μηχανικό και σε όλα τα υπό−
λοιπα μέλη του πληρώματος, ανεξάρτητα παροχής εκ 
μέρους αυτών εργασίας ή μη.

β) Οι παρακάτω θρησκευτικές εορτές, θεωρούνται ως 
ημέρες αργίας και 8ωρο εργασία. 

Κατά τις ημέρες αυτές καταβάλλεται απλή υπερωρι−
ακή αμοιβή. Η αμοιβή αυτή παρέχεται σε όσους εκ του 
πληρώματος εργασθούν εν πλω ή εις το λιμάνι.

Εργασία πέραν του 8ώρου, αμείβεται υπερωριακώς 
ως εις το άρθρο 4 ορίζεται.

Οι εορτές είναι: Η 1η του έτους, 2) Των Θεοφανίων 
3) Καθαρά Δευτέρα, 4) Η 25η Μαρτίου, 5) Η Μεγάλη Παρα−
σκευή, 6) Η Δευτέρα του Πάσχα, 7) Του Αγίου Γεωργίου, 
8) Η 1η Μαΐου, 9) Της Αναλήψεως, 10) Η 15η Αυγούστου, 
11) Η 14η Σεπτεμβρίου, 12) Η 28η Οκτωβρίου, 13) Του Αγίου 
Νικολάου, 14) Των Χριστουγέννων, 15) Η Δεύτερη ημέρα 
των Χριστουγέννων, 16) Οι αναγνωρισμένες αργίες, τοπι−
κές εορτές εις τα Ελληνικά λιμάνια, εφ’ όσον ευρίσκεται 
ελλιμενισμένο εις αυτά το Ναυαγοσωστικό.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΞΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΕΣ

1. Γενικά τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών, υποχρε−
ούνται να εκτελούν στις προγραμματισμένες ώρες εργα−
σίας, όλες τις εργασίες που καθορίζονται από τον εσωτε−

ρικό κανονισμό υπηρεσίας επί των Εμπορικών Πλοίων και 
γενικότερα τις υπαγόμενες στην ειδικότητα του ναυτικού, 
χωρίς καμιά ιδιαίτερη αμοιβή πέρα από το προβλεπόμενο 
μισθό ή τις κατά περίπτωση αναφερόμενες ειδικές αμοιβές 
από την παρούσα Συλλογική Σύμβαση.

2. Οι παρακάτω αναφερόμενες εργασίες θεωρούνται 
έξτρα εργασίες, ως μη υπαγόμενες στα συνήθη καθή−
κοντα των πληρωμάτων των Ναυαγοσωστικών και για 
την εκτέλεση τους καταβάλλεται έξτρα υπερωριακή 
αμοιβή.

α) Για την επαναπρόσδεση, μετά από αποκοπή του 
ρυμουλκούμενου εν πλω.

β) Για την αντικατάσταση των ρυμουλκίων σε ρυμουλ−
κούμενο εν πλω όταν είναι περισσότερα του ενός.

γ) Για την πρόσδεση ναυαγίου σε ανοικτή θάλασσα.
΄Όταν οι εργασίες αυτές διενεργούνται αποκλειστικά 

από το πλήρωμα του Ναυαγοσωστικού και απαιτείται 
η άνοδος του πληρώματος επί των ρυμουλκούμενων ή 
του ναυαγίου.

δ) Κατά τις ναυαγιαιρέσεις για εργασίες λίμπο, στε−
γανοποιήσεως ρηγμάτων, τοποθέτηση μηχανημάτων 
επί του ναυαγίου, εργασίες αντλήσεως υδάτων, τοπο−
θέτηση και μάζεμα αντιρρυπαντικών φραγμάτων και 
μηχανημάτων και γενικά εργασίες αντιρρυπαντικής 
προστασίας.

Δια τις παραπάνω εργασίες, καταβάλλεται απλή υπε−
ρωριακή αμοιβή σε όσους εκ του πληρώματος έλαβαν 
μέρος, και για όσες ώρες εργάσθηκαν ανεξάρτητα αν 
είναι εντός του 8ώρου της βάρδιας ή όχι.

ε) Δια την πρόσδεση και εν γένει ετοιμασία του ρυ−
μουλκούμενου από το λιμάνι αναχωρήσεως, το μάζεμα 
των ρυμουλκίων στο λιμάνι αφίξεως. Δια την τοποθέ−
τηση των ρυμουλκίων και το μάζεμα αυτών στο λιμάνι 
αναχωρήσεως και αφίξεως όταν τα ρυμουλκούμενα 
είναι περισσότερα από ένα. Για την πρόσδεση προσα−
ραγμένου και κάθε εργασία επί των εξυπηρετουμένων 
πλοίων.

΄Όταν οι εργασίες αυτές διενεργούνται αποκλειστικά 
από το πλήρωμα του Ναυαγοσωστικού, καταβάλλεται 
απλή υπερωρία σε όσους απασχοληθούν εντός του 
8ώρου της βάρδιας τους και διπλή υπερωρία σε όσους 
απασχοληθούν υπερωριακώς.

Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει απαίτηση υπερωριακής 
αμοιβής, όταν η συμμετοχή του πληρώματος του Ναυ−
αγοσωστικού εις τις εργασίες τις αναφερόμενες εις το 
παρόν άρθρο, περιορίζονται επί του Ναυαγοσωστικού 
και η ολοκλήρωση αυτών διενεργείται από το πλήρωμα 
του εξυπηρετουμένου πλοίου.

3. Πέραν από τις ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω 
εργασίες που έχουν σχέση με το έργο των Ναυαγο−
σωστικών, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή και για όσες 
εργασίες γενικά (καταστρώματος, μηχανοστασίου, ηλε−
κτρολόγου) προβλέπεται τοιαύτη για τα πληρώματα των 
φορτηγών πλοίων από 4.500 DWG και άνω.

Το ύψος δε αυτής, είναι το αναφερόμενο στην εκά−
στοτε Συλλογική Σύμβαση των εν λόγω πλοίων.

4. Τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών, δεν δικαιού−
νται υπερωριακής ή άλλης αμοιβής για τις παρακάτω 
εργασίες, η εκτέλεση των οποίων είναι υποχρεωτική 
και πέραν των κεκανονισμένων ωρών, ανεξάρτητα της 
ώρας ή ημέρας εκτελέσεώς του:

α) Σε περιπτώσεις παροχής βοηθείας σε κινδυνεύοντα 
πρόσωπα.
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β) Για την εργασία, αφορούσα χειρισμούς απάρσεως 
αγκυροβολίας ορμήσεως σε έκτακτες περιπτώσεις προς 
ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων.

γ) Κατά την εκτέλεση των γυμνασίων καθαιρέσεως 
λέμβων ή πυρκαγιάς ή εγκαταλείψεως πλοίου.

δ) Για τις εργασίες εκτός των συνήθων συνθηκών, 
λόγω εκτάκτου ανάγκης που αφορούν τον εφοδιασμό 
ή δεξαμενισμό του πλοίου, όταν συνδέονται με την 
ασφάλεια αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΙΣ − ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

1. Οι πλοιοκτήτες των Ναυαγοσωστικών, έχουν υπο−
χρέωση να χορηγούν προς χρήση από τα πληρώματα, 
το απαραίτητο είδος κλινοσκεπής, στρώματα, προσκέ−
φαλα, κουβέρτες, σεντόνια, πετσέτες, πιάτα, μαχαίρια, 
κουτάλια, πιρούνια, ποτήρια. Τα σεντόνια, ακόμα κα−
λύμματα προσκέφαλων και πετσέτες, θα αλλάζονται 
κάθε εβδομάδα δια καθαρών, θα χορηγούνται δε κάθε 
εβδομάδα δύο (2) σαπούνια και ένα (1) κουτί σκόνης 
καθαρισμού σε κάθε ένα του πληρώματος.

2. Τα πληρώματα των Ναυαγοσωστικών, δικαιούνται 
τροφής σε όλο το διάστημα της ναυτολογήσεώς τους. 
Η τροφοδοσία βαρύνει τον πλοιοκτήτη, παρέχεται δε 
επιμέλεια και ευθύνη του Πλοιάρχου, απαγορευμένης 
της αναθέσεως αυτής στον Πλοίαρχο ή οιονδήποτε 
άλλον εκ του πληρώματος κατ’ αποκοπήν.

3. Το ημερήσιο εδεσματολόγιο για τα πληρώματα των 
Ναυαγοσωστικών, είναι καθορισμένο δι’ υπουργικής απο−
φάσεως δια τα πληρώματα των φορτηγών πλοίων.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΑΔΕΙΕΣ 

1. Ο Πλοίαρχος ο Α΄ Μηχανικός και το υπόλοιπο πλή−
ρωμα των Ναυαγοσωστικών, δικαιούνται από την 1η 
Ιανουαρίου 1999 και στο εξής, άδεια ίση με οκτώ (8) 
ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας, δηλαδή ετήσια άδεια 
ενενήντα έξι (96) ημέρες, συνυπολογιζομένων Σαββάτων, 
Κυριακών και Αργιών.

2. Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της απoζημίω−
σης της κάθε ημέρας της άδειας είναι ίσο με το 1/25, του 
συνόλου του Βασικού Μισθού και των Επιδομάτων.

3. Οι άδειες θα δίδονται κατά την κρίση των εργο−
δοτών, ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας και σε 
συνεργασία με την επαγγελματική οργάνωση των εργα−
ζομένων (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.) για την απορρόφηση των ανέργων. 
Συμφωνείτε ότι κατά τις προσλήψεις προτεραιότητα 
θα έχουν οι εγγεγραμμένοι στην λίστα ανέργων της 
(Π.Ε.Π.Ρ.Ν.), εφόσον έχουν προηγηθεί οι διαδικασίες ευ−
ρέσεως εργασίας μέσω του ΓΕΝΕ. 

4. Η χορήγηση της αδείας θα γίνεται σε δύο τμήμα−
τα, ένα το καλοκαίρι και ένα το χειμώνα. Στον κάθε 
εργαζόμενο θα χορηγούνται μόνο οι ημέρες της άδει−
ας που του αναλογούν σύμφωνα με την προηγούμενη 
υπηρεσία του, όπως αναφέρει η (παράγραφος 1) του 
ίδιου άρθρου.

5. Κατά την απόλυση θα καταβάλλεται στον εργαζό−
μενο η αποζημίωση που αναλογεί για την κάθε ημέρα 
της άδειας που του χορηγείται.

Οι απολύσεις στις περιπτώσεις αυτές γίνονται με το 
αιτιολογικό «Λόγω Αδείας» και θα αναγράφεται στο ναυ−
τικό φυλλάδιο του εργαζόμενου ο αριθμός των ημερών 
της άδειας που του έχουν χορηγηθεί.

6. Γενικά απαγορεύεται η μη χορήγηση της ετήσιας 
άδειας έναντι μόνο καταβολής χρηματικής αποζημίω−
σης. Σε έκτακτες όμως περιπτώσεις που για οποιοδή−
ποτε λόγο στον εργαζόμενο δεν έχει χορηγηθεί έως 
το τέλος του έτους η ετήσια άδεια που του αναλογεί 
σύμφωνα με την προηγούμενη υπηρεσία του, ο εργοδό−
της είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει σ΄ αυτόν μόνο 
τον ανάλογο μισθό του χρόνου αδείας που δικαιούται 
σύμφωνα με τη (παράγραφο 2). 

Σε κάθε περίπτωση όμως με την απόλυση του ναυτι−
κού, εξοφλείται η τυχόν οφειλόμενη σε αυτόν άδεια.

Διευκρινίζεται ότι μετά το πέρας της άδειας, ο εργοδό−
της είναι υποχρεωμένος να επαναπροσλάβει τον εργαζό−
μενο για εργασία. Σε περίπτωση όμως μη επαναπρόσλη−
ψης του εργαζόμενου, αυτό θα θεωρείται «Aπόλυση» με 
ευθύνη του πλοιοκτήτη και ο εργαζόμενος θα δικαιούται 
αποζημίωση, η οποία θα καταβάλλεται σ’ αυτόν από τον 
πλοιοκτήτη παρουσία της αρμόδιας Λιμενικής αρχής.

7. Για κάθε αυθαίρετες απουσίες θα εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΙΝΔ. 

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΛΟΥ

Σε περίπτωση πλου του Ναυαγοσωστικού εκτός Πει−
ραιώς και Θεσσαλονίκης ή του λιμένος της βάσης του 
για εκτέλεση ρυμουλκήσεως θαλάσσης ή λόγο συμμε−
τοχής του σε ναυαγοσωστική εργασία ή εγκατάσταση 
βάσεως, χορηγείται ειδικό επίδομα πλου που υπολογίζε−
ται σε 15% εάν πρόκειται για περί πλου εντός Ελληνικού 
θαλασσίου χώρου, σε 25% εντός Μεσογείου και σε 50% 
εάν πρόκειται για περί πλου εκτός Μεσογείου.

Η προσαυξήσεις του επιδόματος πλού, υπολογίζονται 
επί των βασικών μισθών του Άρθρου 1 της παρούσης.

Το ειδικό επίδομα πλου χορηγείται στο Πλοίαρχο τον 
Α΄ Μηχανικό και σε όλο το υπόλοιπο πλήρωμα.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Ν.Α.Τ. κ.λπ. − ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Οι εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων των 
ναυτικών (Ν.Α.Τ. − ΤΠΕΝ – ΚΕΑΝ – ΕΛΟΕΝ – ΕΣΤΙΑ), θα 
βαρύνουν τον εργοδότη και τους ασφαλισμένους κατά 
τη νόμιμη αναλογία. Στις προσαυξήσεις του βασικού 
μισθού του Ν.Α.Τ., συμπεριλαμβάνεται και η προσαύξηση 
για την Άδεια.

2. Συμφωνείται ότι οι εισφορές υπέρ της επαγγελ−
ματικής οργάνωσης των εργαζομένων των Ναυαγοσω−
στικών και του Κεφαλαίου Αλληλασφαλίσεώς τους, θα 
παρακρατούνται από τις παροχές και θα αποδίδονται 
ανάλογα από τους εργοδότες εντός διμήνου σε εκπρό−
σωπό της (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.).

3. Σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος για τους 
ασφαλισμένους στο Ν.Α.Τ., εφαρμογή έχει ο ΚΙΝΔ και 
εν γένει η Ναυτική Νομοθεσία.

4. Οι απολυόμενοι της εργασίας για πάσα διαφορά, θα 
διέπονται από τη Συλλογική Σύμβαση και τους εκάστοτε 
ισχύοντες νόμους και Διατάγματα. Οι πάσης φύσεως απο−
δοχές των πληρωμάτων, θα εξοφλούνται κάθε δεκαπεν−
θήμερο, χορηγείται δε σε κάθε έναν αναλυτικό σημείωμα 
αποδοχών και κρατήσεων εις το τέλος εκάστου μηνός.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

1. Ο μισθός ασθένειας του Πλοιάρχου, του Α΄Μηχανικού 
και του υπόλοιπου πληρώματος των Ναυαγοσωστικών, 
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υπολογίζεται σε 85% του συνόλου των τακτικών απο−
δοχών.

Σε περίπτωση νοσηλείας εκτός Νοσοκομείου ή Κλινι−
κής πλέον του οριζομένου ως άνω μισθού, θα καταβάλ−
λεται και αντίτιμο τροφής (α) για το έτος 2006, έξι ευρώ 
και τριάντα λεπτά (6,30) την ημέρα και (β) για το έτος 
2007, έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (6,50) την ημέρα

2. Σε περίπτωση ατυχήματος ή χειρουργικής επέμβα−
σης θα καταβάλλεται ως μισθός, το σύνολο των ενερ−
γείας αποδοχών καθώς και το επίδομα τροφής.

3. Αναγνωρίζεται ότι ως παθών επί του Ναυαγοσωστι−
κού στο οποίο εργάζεται, θεωρείται και ο παθών επί του 
πλοίου εξυπηρετουμένου ή τελούντος υπό την φροντίδα 
του Ναυαγοσωστικού στο οποίο ανήκει ο ναυτικός, εάν 
και εφόσον το ατύχημα συνδέεται με την αποστολή και 
το έργο του Ναυαγοσωστικού και εκτελούσε διατεταγ−
μένη εργασία.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

α) Στον Πλοίαρχο και τον Α΄Μηχανικό χορηγούνται 
όλες οι αποδοχές που πραβλέπονται από τα Άρθρα της 
παρούσης Σ.Σ.Ε., εκτός από τις αμοιβές που προβλέπει 
το Άρθρο 4. 

Όλες οι αμοιβές του Πλοιάρχου και του Α΄Μηχανικού 
θα καταβάλλονται στην άδεια, αποζημίωση, Ασθένεια 
ή ατύχημα.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείται ότι η προβλεπόμενη από τον ΚΙΝΔ, όσο 
αφορά τον αριθμό των ημερών αποζημίωση λόγω απο−
λύσεως του ναυτικού, καταβάλλεται στον Πλοίαρχο, τον 
Α΄ Μηχανικό και γενικά σε όλους τους εργαζόμενους 
των Ναυαγοσωστικών.

Το ημερομίσθιο της αποζημίωσης, είναι ίσο με το 1/25, 
του συνόλου των τακτικών αποδοχών, ήτοι του βασικού 
μισθού, των επιδομάτων, την αναλογία της αδείας και 
του μέσου όρου των υπερωριών και έξτρα αμοιβών του 
προηγούμενου χρόνου εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ − ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ −
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Τα πληρώματα των πλοίων που αφορά η παρούσα 
Συλλογική Σύμβαση, καταρτίζονται από τα τακτικά μέλη της 
επαγγελματικής οργάνωσης (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.), κατόπιν αιτήσεως 
των πλοιοκτητών και κατά απόλυτον εκλογή αυτών.

2. Προκειμένου περί προσώπων, που δεν ανήκουν στην 
οργάνωση που αναφέρει η προηγουμένη παράγραφος, 
η οργάνωση αυτή με αίτηση των ενδιαφερομένων, υπο−
χρεούται στην εγγραφή αυτών ως μελών της, εφόσον 
έχουν τα προσόντα που καθορίζονται από το καταστα−
τικό της οργάνωσης.

3. Οι ατομικές συμβάσεις ναυτολόγησης, συνάπτο−
νται για αόριστον χρόνον και με όρους εργασίας και 
αμοιβής σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογι−
κή Σύμβαση εργασίας. Η σύναψη ατομικών συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου, επιτρέπεται μόνο με μεμονωμένες 
ναυτολογήσεις ή ομαδικές ναυτολογήσεις όταν πρό−
κειται για παραλαβή−τραβερσάδα. Η εκ του Άρθρου 2 
του π.δ/γματος, οργανική σύνθεση των πληρωμάτων 
των Ναυαγοσωστικών είναι Έλληνες Ναυτικοί και υπό−
κεινται στις διατάξεις του ΚΙΝΔ και στα άρθρα της 

παρούσης Συλλογικής Σύμβασης εργασίας και κανείς 
δεν θα ναυτολογείται στα Ναυαγοσωστικά αν δεν είναι 
εφοδιασμένος με Ναυτικό Φυλλάδιο και το ανάλογο 
Πτυχίο − Δίπλωμα − Άδεια.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Συμφωνείται ο χαρακτηρισμός του Ναυτικού επαγγέλ−
ματος ως βαρέως και ανθυγιεινού, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θα έχει οικονομική επι−
βάρυνση για τους πλοιοκτήτες των Ναυαγοσωστικών. 

Συμφωνείται η από κοινού αναγνώριση του ναυτικού 
επαγγέλματος ως ιδιόμορφου, βαρέως και ανθυγιεινού 
και η κοινή προσπάθεια προς την Πολιτεία για το νομο−
θετικό χαρακτηρισμό μέσα από τη νομοθεσία του ΝΑΤ, 
για την προστασία των υφισταμένων συνταξιοδοτικών 
ρυθμίσεων.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Η παρούσα Σ.Σ.Ε. εφαρμόζεται επί των Ναυαγο−
σωστικών πλοίων που απασχολούνται κατ’ επάγγελμα 
αποκλειστικά με επιθαλάσσιες αρωγές, ρυμουλκήσεις 
ανοικτής θαλάσσης ή άλλες πάσης φύσεως σωστικές 
εργασίες μη μετέχοντα σε ρυμουλκήσεις ή άλλες ερ−
γασίες εντός λιμένων. 

Οι πλοιοκτήτες των εν λόγω Ναυαγοσωστικών υποχρε−
ούνται να τα διατηρούν μόνιμα επανδρωμένα με τη σύν−
θεση του πληρώματος την καθοριζομένη από το Άρθρο 
2 του π.δ/γματος «περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος 
ρυμουλκών λιμένος και ναυαγοσωστικών ανοικτής θαλάσ−
σης», παρέχουν δε στο πλήρωμά τους μόνιμη ενδιαίτηση 
και τροφοδοσία επί του πλοίου όπως αναφέρει το Άρθρο 
7 της παρούσης Σ.Σ. και όρους εργασίας και αμοιβής σύμ−
φωνα με τους καθοριζόμενους από την παρούσα Σ.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΝΑΡΞΗ − ΛΗΞΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση, άρχεται την 1ην 
Ιανουαρίου 2006 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007, 
ανανεωμένη για ένα ακόμη έτος εάν δεν καταγγελθεί 
εν τω μεταξύ παρά τίνος των συμβαλλομένων μερών.

2. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση, συνετάγει σε τρία 
(3) αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται. ́ Έλαβε δε έκα−
στος των συμβαλλομένων μερών ανά ένα αντίτυπο, το 
δε τρίτο θα υποβληθεί στο Υ.Ε.Ν. προς κύρωση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 (Α) (Β)
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
 ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ − ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ
 ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ &
 & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ
 «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ΠΛΟΙΩΝ

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
 Σ.Σ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Κ.Ι. ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ

 Ο Ταμίας Ο Γεν. Γραμματέας
 Π.Ν. ΜΕΛΕΚΟΣ Α.Χ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ

Ο Πρόεδρος
Ι.Ι. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ
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