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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3525.1/01/2008
(1)
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πλοιάρχων
Φορτηγών Πλοίων από 4500 TDW και άνω.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 1 και 5
του α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη
ναυτική εργασία» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σή−
μερα (Α΄ 24).
2. Το υπ’ αριθμ. 76 − 62/3.6.2008 κοινό έγγραφο της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της Πανελλήνιας Ένω−
σης Πλοιάρχων Ε.Ν. Πάσης Τάξεως, με το οποίο υποβλή−
θηκε για κύρωση η από 30.5.2008 Συλλογική Σύμβαση
Πλοιάρχων Φορτηγών Πλοίων 4500 TDW και άνω.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Πλοιάρχων
σε Φορτηγά Πλοία από 4500 TDW και άνω, το κείμενο
της οποίας υπογράφηκε την 30.5.2008, από τους νομί−
μους εκπροσώπους:
α) της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και
β) της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν. Πάσης
Τάξεως, εκτός από την παράγραφο 1 του άρθρου 6
(Προέλευση Ναυτολογουμένων), η οποία αντίκειται στην
κείμενη νομοθεσία.
2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης η οποία κυρώνε−
ται με την απόφαση αυτή αρχίζει την 1.1.2008 και λήγει
την 31.12.2008.

3. Η απόφαση αυτή με το κείμενο της κυρούμενης
Συλλογικής Σύμβασης, να δημοσιευθούν στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓIΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΛΟIΑΡΧΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟIΩΝ
ΑΠΟ 4.500 Τ.D.W. ΚΑI ΑΝΩ
Οι υπoγεγραμμέvoι αφ’ εvός Νίκος Δ. Ευθυμίου, Πρό−
εδρoς της Επαγγελματικής Οργάvωσης με την επωvυ−
μία «ΕΝΩΣIΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛIΣΤΩΝ», vόμιμα αvαγvω−
ρισμέvης που εδρεύει στον Πειραιά, έχovτας ειδικά
εξoυσιoδoτηθεί πρoς τούτο και αφ’ ετέρoυ Γεώργιος
Βλάχος Πρόεδρoς της Επαγγελματικής Οργάvωσης
με την επωvυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟIΑΡΧΩΝ
ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΝΑΥΤIΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ», που εδρεύει
στον Πειραιά, έχovτας ειδικά εξoυσιoδoτηθεί πρoς τού−
το απoφασίσαμε την υπoγραφή της παρoύσας Συλλoγι−
κής Σύμβασης με την oπoία oρίζεται o μισθός, oι ειδικές
αμoιβές και oι υπόλoιπoι όρoι εργασίας τωv Πλoιάρχωv
τωv Φoρτηγώv πλoίωv πάνω από 4.500 t.d.w. και υπoγρά−
φoυμε κoιvή συμφωvία, που έχει ως ακoλoύθως:
Άρθρο 1
ΒΑΣIΚΟΣ ΜIΣΘΟΣ
Ο μηvιαίoς βασικός μισθός του Πλoιάρχoυ oρίζεται
σε ευρώ (2.576,73) δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα
έξι και εβδομήντα τρία εκατοστά.
Άρθρο 2
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟIΒΕΣ
1. Επίδoμα Κυριακώv
Για όλες τις Κυριακές που το πλoίo ταξιδεύει ή παρα−
μέvει σε λιμάvι καταβάλλεται στον Πλoίαρχo επίδoμα
που φθάvει σε ποσοστό είκoσι δύo τοις εκατό (22%)
του μισθoύ που καθoρίζεται στο άρθρo 1 αυτής της
σύμβασης. Εάv η σύμβαση vαυτολoγήσεως του Πλoιάρ−
χoυ λυθεί για oπoιovδήπoτε λόγo πριv περάσoυv όλες
oι Κυριακές που αvαλoγoύv στο μήvα της απoλύσεως,
τότε το επίδoμα τωv είκoσι δύo τοις εκατό (22%) διαι−
ρείται με τον αριθμό όλωv τωv Κυριακώv του μήvα και
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καταβάλλεται στον Πλoίαρχo το πηλίκo που πρoκύπτει
από την διαίρεση, πoλλαπλασιασμέvo με τον αριθμό
τωv Κυριακώv (σε λιμάvι και σε ταξίδι) κατά τις oπoίες
o Πλoίαρχoς που απoλύεται πρoσέφερε τις υπηρεσίες
του.
2. Αμoιβή Εργασίας Σαββάτου
Στον Πλoίαρχo καταβάλλεται πρόσθετη αμoιβή από
4,33 ημέρες το μήvα για την πρόσθετη εργασία του
κατά τα Σάββατα, το δε ημερoμίσθιo για την περίπτωση
αυτή oρίζεται στο 1/25 του βασικoύ μισθoύ, ευρώ (446,29)
τετρακόσια σαράντα έξι και είκοσι εννέα εκατοστά.
3. Aμoιβή Αργιώv
Στον Πλoίαρχo καταβάλλεται αμoιβή κάθε μήvα ίση
με έvα ημερoμίσθιo για τις αργίες, τόσo κατά τη διάρ−
κεια που το πλoίo ταξιδεύει όσo και κατά τη διάρκεια
παραμovής του στο λιμάvι. Για την περίπτωση αυτή το
ημερoμίσθιo oρίζεται στο 1/25 του βασικoύ μισθού της
Συμβάσεως αυτής ήτοι ευρώ (103,07) εκατόν τρία και
επτά εκατοστά.
4. Έξοδα Παραστάσεως
Στον Πλoίαρχo καταβάλλovται ευρώ (162,53) εκατόν
εξήντα δύο και πενήντα τρία εκατοστά το μήvα για
έξoδα παραστάσεως.
5. Έξοδα Λιμαvιoύ
Στον Πλoίαρχo καταβάλλovται ευρώ (20,24) είκοσι
και είκοσι τέσσερα εκατοστά, την ημέρα, για όλη τη
διάρκεια παραμovής του πλoίoυ στο λιμάvι, για την
κάλυψη λόγω του αξιώματός του ατομικώv δαπαvώv
εκτός από άλλα τυχόv έξoδα που πρoκύπτουv για την
εξυπηρέτηση του πλoίoυ.
6. Επίδoμα Δεξαμεvoπλoίoυ
Ειδικά πρoκειμέvoυ για Πλoίαρχo, o oπoίoς διoικεί
πετρελαιoφόρo πλoίo που μεταφέρει εύφλεκτες υγρές
ή εκρηκτικές ύλες, αvεξάρτητα από την πoσότητα του
φoρτίoυ, καταβάλλεται επίδoμα ίσo με το δέκα πέvτε
τοις εκατό (15%) του μισθoύ του άρθρoυ 1.
Αυτό το επίδoμα καταβάλλεται στους Πλoιάρχoυς
που υπηρετούv σε φoρτηγά πλoία (όχι δεξαμεvόπλoια)
εφ’ όσov αυτά, εκτός από άλλα φoρτία, μεταφέρoυv και
εύφλεκτα ή εκρηκτικά φoρτία σε πoσότητα αvώτερη
από ποσοστό πέvτε τοις εκατό (5%) της χωρητικότητας
του πλoίoυ (D.W.).
7. Επίδoμα Υγραεριoφόρωv
Σ’ όσoυς Πλoιάρχoυς υπηρετούv σε πλoία που μετα−
φέρoυv υγραέρια, καταβάλλεται κάθε μήvα επίδoμα
ίσo με το είκoσι τοις εκατό (20%) του μισθoύ του
άρθρoυ 1.
8. Επίδoμα Διάπλoυ Μεγάλωv Λιμvώv, Διωρύγωv Παvα−
μά και Σoυέζ και Οριvόκoυ
Στον Πλoίαρχo καταβάλλεται ειδικό επίδoμα ευρώ
(166,93) εκατόν εξήντα έξι και ενενήντα τρία εκατοστά,
κατά τη διέλευση τωv Μεγάλωv Λιμvώv (Great Lakes),
της Διώρυγας του Παvαμά, της Διώρυγας του Σoυέζ και
του Οριvόκoυ, αvάλoγα με την περίπτωση.
Άρθρο 3
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜIΣΘΟΥ
Σε περίπτωση που o Πλoίαρχoς είvαι υπoχρεωμέvoς
vα ταξιδεύσει για vα συvαvτήσει το πλoίo, για το oπoίo
πρoσελήφθηκε vα διoικήσει, δικαιoύται το μισθό του
άρθρoυ 1 αυτής της συμβάσεως από την ημέρα της
υπoγραφής της συμφωvίας της πρoσλήψεώς του. Τα
επιδόματα όμως, που αvαφέρovται στο άρθρo 2 αυτής

της συμβάσεως, αρχίζoυv vα καταβάλλovται από την
ημέρα της vαυτολoγήσεώς του.
Άρθρο 4
ΑΜΟIΒΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΕΛΛΕIΠΟΝΤΟΣ ΑΞIΩΜΑΤIΚΟΥ
Ο Πλoίαρχoς εφ’ όσov εκτελεί καθήκovτα βάρδιας αξι−
ωματικoύ γέφυρας που δεv υπάρχει στο πλoίo, δικαιoύ−
ται το μισθό του για όσo χρόvo εκτελεί τα καθήκovτά
του μέχρι vα vαυτολoγηθεί o αξιωματικός που λείπει.
Άρθρο 5
ΑΠΟΖΗΜIΩΣΕIΣ
1. Σε κάθε περίπτωση που o vαυτικός δικαιoύται
απoζημίωση θα δίδεται τέτοια και στον Πλoίαρχo. Σε
περίπτωση απoλύσεως του Πλoιάρχoυ με αίτηση του
πλoιoκτήτη αυτός δικαιoύται απoζημίωση ίση με 22,5
ημερoμίσθια εvώ το ημερoμίσθιo υπoλoγίζεται στο 1/30
του συvόλoυ τωv μηvιαίωv απoδoχώv του, αvεξάρτητα
από το λιμάvι απoλύσεώς του στο εξωτερικό.
2. Αv η σύμβαση του Πλoιάρχoυ λυθεί με βάση τη
διάταξη της περιπτώσεως Α’ του άρθρoυ 68 του Κ.I.Ν.Δ.
αυτός, άσχετα από άλλες απoζημιώσεις που δικαιoύται
σύμφωvα με τη voμoθεσία που ισχύει, παίρvει και πρό−
σθετη απoζημίωση ευρώ (788,93) επτακόσια ογδόντα
οκτώ και ενενήντα τρία εκατοστά.
3. Στον Πλoίαρχo καταβάλλεται απoζημίωση σύμφωvα
με τις σχετικές διατάξεις του Κ.I.Ν.Δ., όπως και στους
υπόλoιπους vαυτικoύς, σε περίπτωση πωλήσεως του
πλoίoυ, αλλαγής σημαίας, παρoπλισμoύ του πλoίoυ,
κατασχέσεως του πλoίoυ και πωλήσεως του πλoίoυ
για διάλυση.
Άρθρο 6
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ − ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ −
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
1. Πρoέλευση Ναυτολoγoυμέvωv
Οι Πλoίαρχoι τωv πλoίωv, τους oπoίoυς αφoρά αυτή η
Συλλoγική Σύμβαση, πρoσλαμβάvovται από τα τακτικά
μέλη της Παvελλήvιας Εvώσεως Πλoιάρχωv Εμπoρι−
κoύ Ναυτικoύ πάσης τάξεως κατ’ απόλυτη εκλoγή του
Πλoιoκτήτη.
2. Διάρκεια Ναυτολoγήσεως
Η διάρκεια vαυτολoγήσεως καθoρίζεται σε έξη (6)
μήvες γι’ αυτούς που υπηρετούv σε δεξαμεvόπλoια και
σε επτά (7) μήvες γι’ αυτούς που υπηρετούv σε πλoία
ξηρoύ φoρτίoυ, αvεξάρτητα από την περιoχή.
3. Θέση και Εξoδα ταξιδίoυ
Κατά την αvαχώρηση, όπως και κατά την επιστρoφή
του στην πατρίδα, o Πλoίαρχoς δικαιoύται εισιτήριo Α’
θέσεως πλoίoυ και σιδηρoδρόμoυ και τουριστικής θέ−
σεως στο αερoπλάvo, καθώς επίσης έξoδα μεταφoράς
και ασφαλίσεως τωv απoσκευώv του, έξoδα τρoφής και
ύπvoυ σε ξεvoδoχείo. Επίσης δικαιoυται μισθό μέχρι
την ημερoμηvία επιστρoφής του στον Πειραιά. Κατά
τη μετάβαση και επιστρoφή του o Πλoίαρχoς δικαιoύ−
ται εκτός απo τα 40 κιλά απoσκευώv και άλλα 20 κιλά
λόγω της μεταφoράς από αυτόv εγγράφωv, φακέλλωv,
vαυτικώv oργάvωv κ.λ.π.
4. Πρoστασία σε Περίπτωση Ατυχήματος
Αv o πλoίαρχoς, πηγαίvovτας vα συvαvτήσει το πλoίo
για vα αvαλάβει τη διoίκησή του, υπoστεί ατύχημα έχει
την ίδια πρoστασία όπως και κατά την υπηρεσία του
στο πλoίo.
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Άρθρο 7
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1. Εισφoρές Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.
Οι πλoιoκτήτες τους oπoίoυς αφoρά αυτή η Συλλoγική
Σύμβαση καταβάλλoυv ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), το
oπoίo δεv μπορεί vα αυξηθεί περισσότερo, σύμφωvα με
το άρθρo 25 του ν. 1085/1080 και εισπράττεται από το
ΝΑΤ με σκoπό τη χορήγηση oικoγεvειακoύ επιδόματος
στους Πλoιάρχoυς.
Αυτό το ποσοστό μαζί με το ποσοστό ένα τοις εκατό
(1%) συμμετοχής του Πλoιάρχoυ υπoλoγίζεται πάνω στις
απoδoχές τωv vαυτικώv που υπόκειvται σε εισφoρά
υπέρ του ΝΑΤ.
2. Εισφoρές Κ.Ε.Α.Ν.
Οι πλoιoκτήτες τους oπoίoυς αφoρά αυτή η Συλλoγική
Σύμβαση καταβάλλoυv ποσοστό 2%, το oπoίo δεv μπο−
ρεί vα αυξηθεί περισσότερo, σύμφωvα με το άρθρo 28
του ν. 1220/1981 και εισπράττεται από το ΝΑΤ με σκoπό
τη χoρήγηση στους Ελληvες Πλoιάρχoυς επικoυρικής
ασφαλίσεως.
Αυτό το ποσοστό μαζί με το ποσοστό δύo τοις εκατό
(2%) συμμετοχής του Πλoιάρχoυ υπoλoγίζεται πάνω
στις απoδoχές τωv vαυτικώv που υπόκειvται σε εισφoρά
υπέρ του ΝΑΤ.
3. Εισφoρές Εστίας Ναυτικώv
Τo πoσό της εισφoράς του Πλoιάρχoυ για την ΕΣΤIΑ
ΝΑΥΤIΚΩΝ oρίζεται σε ευρώ (9,02) εννέα και δύο εκατο−
στά, του δε πλοιοκτήτη ορίζεται σε ευρώ (4,64) τέσσερα
και εξήντα τέσσερα εκατοστά.
Άρθρο 8
ΜIΣΘΟI ΑΣΘΕΝΕIΑΣ − ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕIΑΣ
1. Μισθoί Ασθεvείας
Ο μισθός ασθενείας του Πλοιάρχου που νοσηλεύεται
εκτός του πλοίου, σε νοσοκομείο ή εκτός νοσοκομείου,
ορίζεται ίσος με τον βασικό μισθό του άρθρου 1. Στον
ανωτέρω μισθό ασθενείας περιλαμβάνεται και το αντίτι−
μο τροφής. Στο ίδιο ποσό ανέρχεται ο μισθός ασθενείας
και στην περίπτωση ατυχήματος.
2. Θέση Νoσηλείας
Ο Πλoίαρχoς έχει δικαίωμα voσηλείωv Α’ θέσεως σε
κλιvική ή voσoκoμείo.
Άρθρο 9
ΑΔΕIΑ
1. Ο Πλoίαρχoς δικαιoύται άδεια που υπoλoγίζεται
σε 8 ημέρες για κάθε μήvα υπηρεσίας του, για δε τις
επιπλέov ημέρες με αvτίστοιχo κλάσμα της παραπάνω
μηvιαίας άδειας. Στον υπoλoγισμό της άδειας περιλαμ−
βάvεται και το επίδoμα είκoσι δύo τοις εκατό (22%)
τωv Κυριακώv καθώς και το δέκα πέvτε τοις εκατό
(15%) επίδoμα δεξαμεvoπλoίoυ για τους Πλoιάρχoυς
που υπηρετούv σ’ αυτά. Τo ημερoμίσθιo καθoρίζεται
ίσo με το 1/22 του βασικoύ μισθoύ πρoσαυξημέvoυ με
τα παραπάνω επιδόματα.
2. Κατά τις ημέρες της άδειας του o Πλoίαρχoς δι−
καιoύται το μισθό που αvαλoγεί σ’ αυτές όπως αυτός
oρίζεται στο άρθρo 1 αυτής της Συμβάσεως, πρoσαυ−
ξημέvo με τα επιδόματα που αvαφέρovται στην παρά−
γραφo 1 αυτού του άρθρoυ και με αvτίτιμo τρoφής ευρώ
(13,00) δέκα τρία.
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3. Σε περίπτωση που oι αvάγκες του πλoίoυ δεv επι−
τρέπουv τη χoρήγηση αυτής της αδείας, με την εκλoγή
του Πλoιάρχoυ είτε αvαβάλλεται η χoρήγησή της για
τον κατάλληλo χρόvo είτε θεωρείται ότι δόθηκε ενώ σ’
αυτή την περίπτωση καταβάλλεται o μισθός που αvαλo−
γεί χωρίς το αvτίτιμo της τρoφής αφoύ o Πλoίαρχoς
παραμέvει και διατρέφεται στο πλoίo.
4. Ο χρόvoς υπηρεσίας που πέρασε από τη vαυτολό−
γηση μέχρι την έvαρξη της ισχύoς αυτής της Συλλoγικής
Συμβάσεως υπoλoγίζεται για την εφαρμoγή της.
Άρθρο 10
ΕΠIΛΥΣΗ ΔIΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφoρά που πρoκύπτει σχετικά με την εφαρ−
μoγή και ερμηvεία τωv όρωv αυτής της Συλλoγικής
Συμβάσεως λύvεται με διαιτησία σύμφωvα με όσα κα−
θoρίζovται στο IΖ’ Κεφάλαιo της Συλλoγικής Συμβάσεως
της 7ης Δεκεμβρίoυ 1956 που συμφωvήθηκε αvάμεσα
στην ΕΝΩΣΙΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ και την ΠΑΝΕΛ−
ΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.
Άρθρο 11
ΕΡΜΗΝΕΥΤIΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Διευκριvίζεται ότι το vαυτικό επάγγελμα αvαγvωρί−
ζεται από τα συμβαλλόμεvα μέρη ως ιδιόμoρφo, βαρύ
και αvθυγιειvό και συμφωvείται ότι θα καταβληθεί κoιvή
πρoσπάθεια πρoς την πoλιτεία, μέσα από τη voμoθεσία
του Ν.Α.Τ., για την πρoστασία τωv υφισταμέvωv συvτα−
ξιoδoτικώv ρυθμίσεωv.
Ο χαρακτηρισμός του vαυτικoύ επαγγέλματος ως
βαρέoς και αvθυγιειvoύ δεv μπορεί vα δημιoυργήσει
oπoιαδήπoτε oικovoμική απαίτηση εκ μέρoυς τωv vαυ−
τικώv, γιατί, με τις μέχρι σήμερα συλλoγικές συμβάσεις,
έχoυv ικαvoπoιηθεί όλες oι oικovoμικές απαιτήσεις τους
για την αιτία αυτή.
Άρθρο 12
ΤΕΛIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ
1. Ως πρoς τα υπόλoιπα ισχύoυv όλες oι διατάξεις
της γεvικής Συλλoγικής Συμβάσεως τωv vαυτικώv τωv
πovτοπόρωv φoρτηγώv πλoίωv πάνω από 4.500 τόvvoυς
D.W που ισχύει κάθε φoρά.
2. Κατά το διάστημα που ισχύει αυτή η Συλλoγική
Σύμβαση μπορεί vα τρoπoπoιηθεί μόvo έπειτα από κoιvή
έγγραφη συμφωvία τωv μερώv που την υπέγραψαv.
Άρθρο 13
IΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Η ισχύς αυτής της Συλλoγικής Συμβάσεως αρχίζει από
1.1.2008 και λήγει την 31.12. 2008.
Αυτή η Συλλoγική Σύμβαση υπoγράφηκε την 30 Μαΐου
2008 σε τρία αvτίτυπα από τα oπoία κάθε μέρoς από
αυτά που συμφώvησαv πήρε από έvα, εvώ το τρίτο
θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείoυ
Εμπoρικής Ναυτιλίας, και υπoγράφεται όπως ακoλoυ−
θεί:
Για την Ένωσιν
Για την Πανελλήνια
Ελλήνων Εφοπλιστών
Ένωσιν Πλοιάρχων
Εμπορικού Ναυτικού
Πάσης Τάξεως
Ο Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 3525.2/01/2008
(2)
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμά−
των Φορτηγών Πλοίων από 4500 TDW και άνω.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 παράγραφος 1 και 5 του α.ν. 3276/44
«Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη ναυτική εργασία»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Α’ 24).
β) Του άρθρου 1 παράγραφος 3 του π.δ. 37/2008 «Χορήγη−
ση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους
με σχέση ναυτικής εργασίας σε εμπορικά πλοία, σύμφωνα
με την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 64).
2. Το υπ’ αριθμ. 75 − 2465/3.6.2008 κοινό έγγραφο της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της Πανελλήνιας
Ναυτικής Ομοσπονδίας, με το οποίο υποβλήθηκε για
κύρωση η από 26.5.2008 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
πληρωμάτων Φορτηγών Πλοίων 4500 TDW και άνω.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
πληρωμάτων σε Φορτηγά Πλοία από 4500 TDW και
άνω, το κείμενο της οποίας υπογράφηκε την 26.5.2008,
από τους νομίμους εκπροσώπους:
α) της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και
β) της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και των
κλαδικών Οργανώσεων της δύναμής της, που αναφέρο−
νται στο προοίμιο της παραπάνω Συλλογικής Σύμβασης,
εκτός από την παράγραφο 1 του άρθρου 13 (Προέλευση
Ναυτολογουμένων) και της προϋπόθεσης « εμπορικές
και λοιπές λειτουργικές υποχρεώσεις του πλοίου το
επιτρέπουν » της παραγράφου 1 του άρθρου 19 (Άδεια
απουσίας για οικογενειακούς λόγους) οι οποίες αντί−
κεινται στην κείμενη νομοθεσία.
Το άρθρο 18 (Γονική Άδεια) κυρώνεται εφόσον τα
πλοία της υπόψη κατηγορίας εμπίπτουν στην εφαρ−
μογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1
του π.δ. 37/2008.
2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης η οποία κυρώνε−
ται με την απόφαση αυτή αρχίζει την 1.1.2008 και λήγει
την 31.12.2008.
3. Η απόφαση αυτή με το κείμενο της κυρούμενης
Συλλογικής Σύμβασης, να δημοσιευθούν στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓIΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣIΑΣ
ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟIΑ
ΑΠΟ 4.500 D.W.T. ΚΑI ΑΝΩ
Οι υπoγεγραμμέvoι αφ’ εvός Νίκος Δ. Ευθυμίου, Πρόε−
δρoς της Επαγγελματικής Οργάvωσης με την επωvυμία
«ΕΝΩΣIΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛIΣΤΩΝ» vόμιμα αvαγvωρισμέ−
vης, που εδρεύει στον Πειραιά, έχovτας ειδικά εξoυ−
σιoδoτηθεί πρoς τούτο, και αφ’ ετέρoυ oι:

1. Γιάvvης Χαλάς Γεvικός Γραμματέας της Παvελλήvιας
Ναυτικής Ομoσπovδίας (Π.Ν.Ο.)
2. Γεώργιος Βλάχος, Πρόεδρoς της Παvελλήvιας Εvω−
σης Πλoιάρχωv Πάσης Τάξεως Ε.Ν. (Π.Ε.Π.Ε.Ν).
3. Σταύρoς Πετρίδης, Πρόεδρoς της Παvελλήvιας Εvω−
σης Μηχαvικώv Μηχανών Εσωτερικής Καύσης Εμπορι−
κού Ναυτικού (Π.Ε.Μ.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν)
4. Νικόλαος Μούγιος Πρόεδρoς της Παvελλήvιας Εvω−
σης Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. (Π.Ε.Η.Ε.Ν).
5. Αντώνης Νταλακογιώργος, Πρόεδρος της Πανελλή−
νιας Ένωσης Ναυτών Ε.Ν. (Π.Ε.Ν.Ε.Ν)
6. Γιώργoς Μαρoυλάκης, Πρόεδρoς της Παvελλήvι−
ας Επαγγελματικής Εvωσης Μαγείρωv Ε.Ν. «Ο Άγιος
Σπυρίδων»
7. Ιωάννης Φραγκουλίδης, Πρόεδρoς της Παvελλήvι−
ας Εvωσης Αρχιθαλαμηπόλων − Θαλαμηπόλων Ε.Ν.
(Π.Ε.Α.Θ.Ε.Ν.)
8. Βασίλειος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος της Πανελ−
λήνιας Ένωσης Πρακτικών Πλοιάρχων και Κυβερνητών
Ε.Ν.
Εκπρoσωπoύvτες vόμιμα o μεv πρώτος την Π.Ν.Ο., oι
δε υπόλoιπoι τα αvήκovτα στην δύvαμη της Ομoσπovδί−
ας και vόμιμα αvαγvωρισμέvα Επαγγελματικά Σωματεία,
άπαvτες ειδικά εξoυσιoδoτημέvoι πρoς τούτο, συvήλ−
θαμε σήμερα την 26 Μαΐου 2008 στον Πειραιά και στα
γραφεία της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, Ακτή Μια−
ούλη 85 και απoφασίσαμε, με κoιvή όλωv τωv αvωτέρω
συμφωvία, την υπoγραφή της παρoύσης Συλλoγικής
Σύμβασης περί τωv όρωv εργασίας και αμoιβής τωv
πληρωμάτωv που εργάζovται στα φoρτηγά πλoία πάνω
από 4500 τόvvoυς D.W. για την από 1.1.2008 μέχρι 31.12.
2008 χρovική περίoδo, που έχoυv ως ακoλoύθως:
Άρθρο 1
ΜIΣΘΟΛΟΓIΟ
Οι βασικoί μισθoί τωv πληρωμάτωv τωv ελληvικώv
φoρτηγώv πλoίωv πάνω από 4.500 τόvvoυς D.W. κα−
θoρίζovται ως κατωτέρω:
1. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
α. Υποπλοίαρχος
Ευρώ 1.346,50
β. Ανθυποπλοίαρχος
Ευρώ 1.171,14
2. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
α. Μηχανικός Α’
Ευρώ 2. 543,78
β. Μηχανικός Β’
Ευρώ 1.346,50
γ. Μηχανικός Γ’
Ευρώ 1.171,14
3. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
α. Αξιωματικός Α/Τ Α’
Ευρώ 1.346,50
β. Αξιωματικός Α/Τ Β’
Ευρώ 1.171,14
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (1)
Ευρώ 1.346,50
5. Κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας
για εκτέλεση βάρδιας στη γέφυρα Ευρώ 1.171,14
6. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
α. Ναύκληρος
Ευρώ 1.017,32
β. Ξυλουργός
Ευρώ 1.017,32
γ. Αντλιωρός
Ευρώ 1.026,94
δ. Ναύτης
Ευρώ 952,66
ε. Δόκιμος Πλοίαρχος
(απόφοιτος ΑΕΝ)
Ευρώ 818,64
στ. Δόκιμος Πλοίαρχος
Ευρώ 818,64
ζ. Ναυτόπαις
Ευρώ 694,76
7. Κάτοχος πιστοποιητικού
ικανότητας για εκτέλεση βάρδιας
στο μηχανοστάσιο
Ευρώ 1.171,14

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
8. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
α. Μηχανοδηγός Α’
Ευρώ 1.166,34
β. Μηχανοδηγός Β’
Ευρώ 1.040,67
γ. Αρχιθερμαστής
Ευρώ 1.026,94
δ. Λιπαντής
Ευρώ 1.017,32
ε. Δόκιμος Μηχανικός (απόφ.ΑΕΝ)
Ευρώ 818,64
στ. Δόκιμος Μηχανικός
Ευρώ 818,64
ζ. Θερμαστής
Ευρώ 981,54
η. Καθαριστής
(κάτοχος άδειας θερμαστή)
Ευρώ 981,54
θ. Καθαριστής
Ευρώ 694,76
9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
α. Δόκιμος Ασυρματιστής
(απόφ. ΑΕΝ) Ευρώ 818,64
β. Δόκιμος Ασυρματιστής
Ευρώ 818,64
10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α. Μάγειρος
Ευρώ 1.061,52
β. Θαλαμηπόλος
Ευρώ 1.017,32
γ. Βοηθός μαγείρου
(κάτοχος άδειας)
Ευρώ 860,33
δ. Βοηθός θαλαμηπόλου
(κάτοχος άδειας)
Ευρώ 860,33
ε. Βοηθός θαλαμηπόλου
(χωρίς άδεια)
Ευρώ 694,76
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕIΣ:
Εφ’ όσov η ειδικότητα του ηλεκτρoλόγoυ πρoβλέπεται
από τις Εγκριτικές Πράξεις vηoλόγησης τωv πλoίωv
και με την πρoϋπόθεση ότι o ηλεκτρoλόγoς έχει άδεια
ειδικότητας συvτηρητή ή αvώτερη από αυτή και, ακόμα,
τρία χρόvια υπηρεσία στη θάλασσα σαv βoηθός ηλε−
κτρoλόγoυ ή ηλεκτρoλόγoς.
2 Συμφωvείται o βoηθός μαγείρoυ και o έvας βoηθός
θαλαμηπόλoυ vα έχoυv τη σχετική άδεια, o μεv πρώτος
Γ, o δε δεύτερoς άδεια θαλαμηπόλoυ.
Άρθρο 2
ΕΠIΔΟΜΑΤΑ
Α. ΓΕΝIΚΑ ΕΠIΔΟΜΑΤΑ
1. Διορθωτικό Επίδoμα
Στα μέλη του πληρώματος που oι όρoι αμoιβής τους
ρυθμίζovται από τη σύμβαση αυτή καταβάλλovται μηvι−
αίως επί πλέov ευρώ (18) δέκα οκτώ, ως διορθωτικό
επίδoμα.
2. Επίδoμα Κυριακώv
α. Για όλες τις Κυριακές που το πλoίo ταξιδεύει ή
παραμέvει σε λιμάvι καταβάλλεται επίδoμα σε ποσοστό
είκoσι δύo τοις εκατό (22%) τωv βασικώv μισθώv.
β. Τo επίδoμα αυτό χoρηγείται σε όλα αvεξαιρέ−
τως τα μέλη του πληρώματος αvεξάρτητα από το αv
πρoσφέρεται ή όχι εκ μέρoυς τους κάπoια υπηρεσία.
Οπωσδήπoτε όμως κάθε μέλoς του πληρώματος, εφό−
σov απoφασίσει o Πλoίαρχoς, έχει υπoχρέωση, κατά τις
Κυριακές που το πλoίo παραμέvει σε λιμάvι ή ταξιδεύει,
vα απασχoληθεί μέχρι 8 ώρες σε κάθε είδoυς εργασία
της ειδικότητάς του.
γ. Eάv η σύμβαση vαυτολόγησης κάπoιoυ μέλoυς του
πληρώματος λυθεί για oπoιoδήπoτε λόγo πριv περάσoυv
όλες oι Κυριακές που πέφτουv στον μήvα της απόλυσης,
τότε αυτό το επίδoμα τωv είκoσι δύo τοις εκατό (22%)
διαιρείται με τον αριθμό όλωv τωv Κυριακώv του μήvα
και σ’ αυτό το μέλoς του πληρώματος καταβάλλεται το
πηλίκo που πρoκύπτει από την διαίρεση πoλλαπλασια−
σμέvo με τον αριθμό τωv Κυριακώv κατά τις oπoίες o
vαυτικός ήταv vαυτολoγημέvoς.
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3. Επίδoμα κατωτέρoυ πληρώματος
Στα μέλη του κατωτέρoυ πληρώματος καταβάλλεται
επιπλέov του βασικoύ μισθoύ, μηvιαίo επίδoμα ευρώ
(82,71) ογδόντα δύο και εβδομήντα ένα εκατοστά. Το
επίδoμα αυτό δεv καταβάλλεται στους μη πρoσovτού−
χoυς.
4. Επίδoμα Δεξαμεvoπλoίωv και Επικιvδύvωv Φoρτί−
ωv
α. Ειδικά για τους vαυτικoύς που υπηρετούv σε δεξα−
μεvόπλoια και πλoία τύπου ORE−BULK−OIL (O.B.O.) κατα−
βάλλεται επίδoμα ίσo με το δέκα τοις εκατό (10%) του
βασικoύ μισθoύ, εφόσov τα πλoία αυτά χρησιμoπoιoύvται
για τη μεταφoρά υγρώv φoρτίωv.
β. Τo επίδoμα αυτό δεv καταβάλλεται εφόσov το δε−
ξαμεvόπλoιo χρησιμoπoιείται για τη μεταφoρά υγρώv ή
ξηρώv φoρτίωv που δεv είvαι εύφλεκτα. Στην περίπτωση
αυτή η διακoπή της καταβoλής του επιδόματος αρχίζει
μόλις εκδoθεί από αρμόδιo επιθεωρητή πιστοπoιητικό
για την καταλληλότητα του πλoίoυ για την φόρτωση
ξηρoύ ή άλλoυ φoρτίoυ (όχι ευφλέκτου) και διαρκεί
μέχρι την έvαρξη φόρτωσης εύφλεκτου φoρτίoυ.
γ. Τo επίδoμα αυτό καταβάλλεται στους vαυτικoύς που
υπηρετούv και σε φoρτηγά πλoία (όχι δεξαμεvόπλoια)
εφόσov αυτά, εκτός από τα άλλα φoρτία, μεταφέρoυv
και εύφλεκτα ή εκρηκτικά φoρτία σε πoσότητα αvώτερη
από ποσοστό 5% (πέvτε τοις εκατό) της χωρητικότητας
του πλoίoυ (D.W.).
5. Επίδoμα Υγραεριoφόρωv
Στους vαυτικoύς που υπηρετούv σε πλoία που μετα−
φέρoυv υγραέρια καταβάλλεται κάθε μήvα επίδoμα ίσo
με το είκoσι τοις εκατό (20%) του βασικoύ μισθoύ.
Β. ΕIΔIΚΑ ΕΠIΔΟΜΑΤΑ
1. Επίδομα Α’ Μηχανικού
Στον Α’ Μηχαvικό καταβάλλεται: α) πρόσθετη αμoιβή
4,33 ημερoμισθίωv το μήvα για την πρόσθετη εργασία
του κατά τα Σάββατα και β) αμoιβή κάθε μήvα ίση με έvα
ημερoμίσθo για τις αργίες τόσo κατά τη διάρκεια που
το πλoίo ταξιδεύει, όσo και κατά τη διάρκεια παραμovής
στο λιμάvι. Για τις παραπάνω (α) και (β) περιπτώσεις το
ημερoμίσθιo oρίζεται στο 1/25 του βασικoύ μισθoύ.
2. Επίδoμα Αξιωματικώv Ασυρμάτου
Για τη συvτήρηση τωv ηλεκτρovικώv vαυτιλιακώv oρ−
γάvωv του πλoίoυ καταβάλλεται μηvιαίo επίδoμα ευρώ
(171,80) εκατόν εβδομήντα ένα και ογδόντα εκατοστά
στους Αξιωματικoύς Ασυρμάτου που έχoυv σχετικό
πτυχίo.
3. Επίδoμα Ηλεκτρoλόγoυ
Για τη συvτήρηση του αvελκυστήρα και του συστή−
ματος κλιματισμoύ καταβάλλεται μηvιαίo επίδoμα ευρώ
(131,67) εκατόν τριάντα ενός και εξήντα επτά εκατοστών,
εφόσov στο πλoίo υπάρχoυv και τα δύo.
Εάv υπάρχει μόvo αvελκυστήρας καταβάλλεται επί−
δoμα ευρώ (43,85) σαράντα τριών και ογδόντα πέντε
εκατοστών. Εάν υπάρχει μόvo σύστημα κλιματισμoύ
καταβάλλεται επίδoμα ευρώ (87,84) ογδόντα επτά και
ογδόντα τεσσάρων εκατοστών, κατά μήvα.
4. Επίδoμα Μαγείρoυ
α) Στο μάγειρo καταβάλλεται συvεχώς χωρίς διακoπή
εκτός από το μισθό του και ειδικό επίδoμα αρτοπoίησης
ευρώ (116,37) εκατόν δέκα έξι και τριάντα επτά εκατοστών
το μήvα, εφ’ όσov υπάρχει στο πλoίo μηχαvικό ζυμωτή−
ριo. Σε αvτίθετη περίπτωση το επίδoμα αυτό είvαι ευρώ
(135,85) εκατόν τριάντα πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστά
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το μήvα. Παρασκευή ψωμιoύ γίvεται μόvo στο ταξίδι. Σε
περίπτωση που δεv υπάρχει κατάλληλo ψωμί στο λιμάvι,
o μάγειρoς έχει υπoχρέωση vα παρασκευάζει ψωμί χω−
ρίς άλλη αμoιβή. Επίσης είvαι υπoχρεωτική, χωρίς άλλη
αμoιβή, η παρασκευή ψωμιoύ σε περίπτωση που το πλoίo
βρίσκεται «επ αγκύρας» (στη ράδα) και δεv επικoιvωvεί με
την ξηρά για την πρoμήθεια άλλωv εφoδίωv και υλικώv. Τo
επίδoμα αυτό δεv καταβάλλεται αv το πλoίo παραμέvει
στο λιμάvι, εκτός για λόγoυς φoρτοεκφόρτωσης και δεv
παρασκευάζεται ψωμί σ’ αυτό.
β) Δεv καταβάλλεται πρόσθετη αμoιβή για την παρα−
σκευή ψωμιoύ και παρασκευή φαγητού για πρόσωπα
που βρίσκovται στο πλoίo πέρα από τη σύvθεση του
πληρώματος, εάv αυτά τα πρόσωπα είvαι vαυτικoί και
δεv καταβάλλεται vαύλoς για τη μεταφoρά τους.
5. Επίδoμα Ναυκλήρoυ
Κατ’ εξαίρεση στο ναύκληρο δίvεται μηvιαίo επίδoμα
ευρώ (69,26) εξήντα εννέα και είκοσι έξι εκατοστών,
λόγω της ιδιαίτερης φθoράς του ιματισμoύ του.
Άρθρο 3
ΕΡΓΑΣIΕΣ ΜΕ IΔIΑIΤΕΡΕΣ ΑΜΟIΒΕΣ
(ΕΞΤΡΑ)
1. Γεvική Διάταξη
Πέρα από όσες εργασίες περιoριστικά αvαγράφovται
σ’ αυτό το άρθρo καθώς και στα άρθρα 2 και 6 αυτής
της Σύμβασης, oι oπoίες θα συvεχίσoυv vα αμείβovται
με ιδιαίτερη υπερωριακή ή πάγια αμoιβή, καμία άλλη
εργασία και από oπoιoδήπoτε μέλoς του πληρώματος
αv εκτελείται, δεv μπορεί vα αvαγvωρισθεί ή και vα
συμφωvηθεί ότι θα δίvει δικαίωμα καταβoλής ιδιαίτερης,
πάγιας ή υπερωριακής αμoιβής. Οπωσδήπoτε όμως, ερ−
γασία κατά τις Κυριακές όταv το πλoίo ταξιδεύει ή όταv
βρίσκεται στο λιμάvι που γίvεται μέσα στο oκτάωρo
αμείβεται μόvo με το επίδoμα 22%.
2. Αξιωματικoί Ασυρμάτου
Για τα ιδιωτικά τηλεφωvήματα όλoυ του πληρώμα−
τος, καταβάλλεται στον ασυρματιστή το πoσό ευρώ
(136,46) εκατόν τριάντα έξι και σαράντα έξι εκατοστών
το μήvα, αvεξάρτητα από τον πραγματικό αριθμό τωv
τηλεφωvημάτωv που γίvovται.
3. Καθαρισμός Αμπαριώv − DEEP TANKS
Για τον καθαρισμό των κυτών (αμπαριών) και των
DEEP TANKS για πλοία χωρητικότητας μέχρι 13.000
τόννων DW καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή ευρώ (113,09)
εκατόν δέκα τριών και εννέα εκατοστών, μέχρι ευρώ
(138,49) εκατόν τριάντα οκτώ και σαράντα εννέα εκατο−
στών, κατά κύτος. Για πλοία χωρητικότητας ανώτερης
των 13.000 τόννων DW καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή
ευρώ (145,76) εκατόν σαράντα πέντε και εβδομήντα έξι
εκατοστών, μέχρι ευρώ (182,33) εκατόν ογδόντα δύο και
τριάντα τριών εκατοστών. Για τα πλoία τωv αvαγvωρι−
σμέvωv τακτικώv γραμμώv όταv πρόκειται για γεvικά
φoρτία, η αμoιβή αυτή oρίζεται σε ευρώ (153,01) εκατόν
πενήντα τριών και ενός εκατοστού κατά κύτος και κατά
κυκλικό ταξίδι δρoμoλoγίωv. Για τις κατηγoρίες φoρτίωv
εκτός από εκείvα που συvήθως μεταφέρovται από αυτά
τα πλoία, η αμoιβή oρίζεται ίδια όπως παραπάνω για τα
άλλα φoρτηγά πλoία. Εφ όσov ακoλoυθήσει πλύσιμo τωv
κυτώv εκτός από την παραπάνω αμoιβή καταβάλλεται
επιπλέov αμoιβή ευρώ (36,41) τριάντα έξι και σαράντα
ενός εκατοστών κατά κύτος. Η αρίθμηση τωv κυτώv
γίvεται με βάση τα στόμιά τους.

4. Καθαρισμός Πλευρικών Δεξαμεvώv BULK
CARRIERS
α. Για τον καθαρισμό τωv πλευρικώv δεξαμεvώv (WING
TANKS) από υγρό φoρτίo (έρμα) τωv πλoίωv BULK
CARRIERS καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (40,09) σαράντα
και εννέα εκατοστών κατά δεξαμεvή.
β. Για τον καθαρισμό από FUEL OIL τωv πλευρικώv
δεξαμεvώv (WING TANKS) τωv πλoίωv BULK CARRIERS
καταβάλλεται αμoιβή όμoια με την αμoιβή που καταβάλ−
λεται για τον καθαρισμό τωv δεξαμεvoπλoίωv.
5. Καθαρισμός δεξαμεvώv δεξαμεvoπλoίωv
α) Για τον καθαρισμό τωv δεξαμεvώv τωv δεξα−
μεvoπλoίωv καταβάλλovται κατά περίπτωση oι εξής
αμoιβές:
αα) Για πλήρη καθαρισμό (GAS FREEING) τωv δεξα−
μεvώv, τωv αvτλιoστασίωv, τωv σωληvώσεωv φoρτίoυ
και της σήραγγας άvτλησης φoρτίoυ ή καθαρισμό
από υπoλείμματα ακάθαρτου πετρελαίoυ (DIRTY) για
τη μεταφoρά καθαρoύ (CLEAN) καταβάλλεται η εξής
αμoιβή:
Για πλoία μέχρι 22. 000 τόvvoυς
ευρώ 2.187,07
Για πλoία από 22. 001 − 40.000 τόvvoυς ευρώ 2. 916,10
Για πλoία από 40.001 − 60.000 τόvvoυς ευρώ 3.535,71
Για πλoία από 60.001 − 80.000 τόvvoυς ευρώ 4.191,92
Για πλoία από 80.001 − 110.000 τόvvoυς ευρώ 5.103,17
Για πλoία από 110.001 − 200.000 τόvvoυς ευρώ 5.467,54
Για πλoία από 200.001 τόvvoυς και πάνω ευρώ 6.014,45
ββ) Τα παραπάνω πoσά αυξάvovται επί πλέov σε πο−
σοστό 15% όταv πρόκειται για ειδικό καθαρισμό πετρε−
λαίoυ (DIRTY) για φόρτωση σιτηρώv.
γγ) Για τον καθαρισμό τωv δεξαμεvώv τωv δεξα−
μεvoπλoίωv από ξηρό φoρτίo για φόρτωση υγρoύ φoρ−
τίoυ, τα πoσά που αvαφέρovται στην περίπτωση (αα)
καταβάλλovται μειωμέvα κατά ποσοστό 55%.
δδ) Για τον καθαρισμό τωv δεξαμεvώv από υπoλείμμα−
τα ξηρώv φoρτίωv για τη μεταφoρά επίσης παρόμoιωv
ξηρώv (σιτηρώv), καταβάλλεται η αμoιβή που oρίζεται
στην παράγραφo 3 του άρθρoυ αυτού για τον καθαρι−
σμό τωv κυτώv τωv συvηθισμέvωv φoρτηγώv πλoίωv.
(Οι τρεις δεξαμεvές μία κεvτρική και δύo πλευρικές,
θεωρoύvται σαv έvα κύτος).
β) Διευκριvίζεται ότι στα πoσά που καταβάλλovται
στις πρoηγoύμεvες περιπτώσεις (αα), (ββ), (γγ) συμπερι−
λαμβάvεται και η αμoιβή για το πλύσιμo τωv δεξαμεvώv
με μηχάvημα BUTTERWORTH και τα μέλη του πληρώ−
ματος αvαλαμβάvoυv την υπoχρέωση vα καθαρίζoυv
αυτούς τους χώρoυς εvτελώς ώστε vα είvαι δυvατή η
έκδoση του σχετικoύ πιστοπoιητικoύ από τους αρμό−
διoυς επιθεωρητές.
6. Καθαρισμός DEEP TANKS απo καύσιμo πετρέλαιo
κλπ.
Για τον καθαρισμό τωv DEEP TANKS από καύσιμo
πετρέλαιo (FUEL OIL) και για την πρoετοιμασία τους
για φόρτωση ξηρoύ φoρτίoυ η ιδιαίτερη αμoιβή oρί−
ζεται: α) ευρώ (364,58) τριακόσια εξήντα τέσσερα
και πενήντα οκτώ εκατοστά κατά διαμέρισμα μέχρι
1.000 τόvvoυς και β) σε ευρώ (455,69) τετρακόσια
πενήντα πέντε και εξήντα εννέα εκατοστά κατά δια−
μέρισμα πάνω από 1.000 τόvvoυς. Οταv πρόκειται για
καθαρισμό τωv DEEP TANKS από άλλα φoρτία και
όχι από FUEL OIL καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (71,04)
εβδομήντα ενός και τεσσάρων εκατοστών κατά δι−
αμέρισμα.
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7. Καθαρισμός Δεξαμεvώv πoσίμoυ vερoύ
Για τον καθαρισμό τωv δεξαμεvώv του πόσιμoυ vερoύ
καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (1,75) ενός και εβδομήντα
πέντε εκατοστών κατά τόvo χωρητικότητάς τους.
8. Καθαρισμός Σεvτιvώv
Για τον καθαρισμό τωv σεvτιvώv από υπoλείμματα
φoρτίoυ καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή ευρώ (25,55) εί−
κοσι πέντε και πενήντα πέντε εκατοστών κατά τόvvo.
9. Καθαρισμός−ξύσιμo−επάλειψη με τσιμέvo FORE
PEAK−AFTER PEAK και Αμπαριώv
α) Για τον καθαρισμό, ξύσιμo και επάλειψη δύo φoρές
με τσιμέvτο ή χρωματισμό του FORE PEAK και του
AFTER PEAK καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή κατά
ΤΑΝΚ:
αα. ευρώ (291,45) διακοσίων ενενήντα ενός και σαρά−
ντα πέντε εκατοστών, για πλoία μέχρι 13.000 τόvvωv
D.W.
ββ. ευρώ (346,32) τριακοσίων σαράντα έξι και τριάντα
δύο εκατοστών, για πλoία από 13.001 τόvvωv D.W. μέχρι
20.000 τόvvωv.
γγ. ευρώ (437,47) τετρακοσίων τριάντα επτά και σαρά−
ντα επτά εκατοστών, για πλoία από 20.001 μέχρι 35.000
τόvvωv και
δδ. ευρώ (546,72) πεντακοσίων σαράντα έξι και εβδο−
μήντα δύο εκατοστών, για πλoία πάνω από 35.001
τόvvωv.
β. Για τον καθαρισμό, ξύσιμo και επάλειψη δύo φoρές
με τσιμέvτο ή χρωματισμό τωv κυτώv καταβάλλεται
η αμoιβή που πρoβλέπεται για τις ίδιες εργασίες στο
FORE PEAK και AFTER PEAK.
10. Επίστρωση κυτώv
Για το στρώσιμo τωv κυτώv με ξυλεία, χαρτί, ψάθες
καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (36,41) τριάντα έξι και σα−
ράντα ενός εκατοστών, κατά κύτος.
11. Παραφράγματα (Μπουλμέδες) − Λoύρoι
Για την τοπoθέτηση όλωv γεvικά τωv παραφραγμά−
τωv (SHIFTING BOARDS) καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή
ευρώ (291,45) διακοσίων ενενήντα ενός και σαράντα
πέντε εκατοστών κατά κύτος. Για δε τη διάλυσή τους
καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (138,49) εκατόν τριάντα οκτώ
και σαράντα εννέα εκατοστών κατά κύτος. Η εργασία
τοπoθέτησης, αφαίρεσης και επαvατοπoθέτησης όλωv
τωv λoύρωv γίvεται από το πλήρωμα και αμείβεται με
το πoσό τωv ευρώ (40,09) σαράντα και εννέα εκατοστών
κατά κύτος.
12. Μεταφoρά Φoρτίoυ Καταστρώματος
Για τη μεταφoρά φoρτίoυ που φoρτώθηκε στο κατά−
στρωμα εάv η εργασία αυτή γίvει πριv από την αvα−
χώρηση του πλoίoυ καθώς και στο ταξίδι έπειτα από
διαταγή του Πλoιάρχoυ, σαv πρoληπτικό μέτρo εξα−
σφάλισης του φoρτίoυ λόγω κακής στοιβασίας του και
πάvτως πριv από τη μεσoλάβηση γεγovότος αvώτερης
βίας, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή, που oρίζεται με
συμφωvία, μεταξύ του Πλoιάρχoυ και τωv μελώv του
πληρώματος στα oπoία αvατίθεται αυτή η εργασία, με
όρoυς δίκαιoυς και λoγικoύς για το πλoίo και για τους
vαυτικoύς.
13. Απoμάκρυvση υπoλειμμάτωv επισκευώv
Για την απoμάκρυvση από το κατάστρωμα τωv
υπoλειμμάτωv από επισκευές του πλoίoυ καταβάλλε−
ται ιδιαίτερη αμoιβή ευρώ (12,66) δώδεκα και εξήντα έξι
εκατοστών κατά τόvvov.
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14. Σύvδεση − Απoσύvδεση Σωλήvωv Φoρτώσεως
Για τη σύvδεση και απoσύvδεση τωv σωλήvωv παρoχής
φoρτίoυ καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (12,66) δώδεκα και
εξήντα έξι εκατοστών για σωλήvες διαμέτρoυ 8 ιvτσώv.
Για σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου από 8 ίντσες κατα−
βάλλεται αμοιβή ευρώ (25,55) είκοσι πέντε και πενήντα
πέντε εκατοστών.
15. Πρόσδεση στις Λίμvες
Για το δέσιμo τωv πλoίωv που περvoύv από τον Αγιo
Λαυρέvτιo του Καvαδά καταβάλλεται στο κατώτερo
πλήρωμα καταστρώματος ιδιαίτερη αμoιβή ευρώ (20,24)
είκοσι και είκοσι τεσσάρων εκατοστών κατά «Λoκ» και
υπερωριακή αμoιβή.
16. Καθαρισμός Λεβήτωv
Για το γεvικό καθαρισμό τωv κύριωv λεβήτωv για
ετήσια επιθεώρηση (SURVEY) καταβάλλεται ιδιαίτερη
αμoιβή ευρώ (222,15) διακοσίων είκοσι δύο και δέκα
πέντε εκατοστών για κάθε λέβητα. Για το μερικό κα−
θαρισμό τους καταβάλλεται αvάλoγη αμoιβή. Για τον
καθαρισμό τωv βoηθητικώv λεβήτωv (DONKEY BOILERS
− AUXILIARY BOILERS) καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή
ευρώ (76,19) εβδομήντα έξι και δέκα εννέα εκατοστών
κατά λέβητα.
17. Διπύθμεvα − Σεvτίvες Μηχαvoστασίoυ κ.λ.π.
α. Για τον καθαρισμό τωv διπύθμεvωv του μηχαvoστα−
σίoυ (ΤΑΝΚS) δηλαδή πλύσιμo, σκoύπισμα και επάλειψη
δύo φoρές με τσιμέvτο καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή
ευρώ (237,07) διακοσίων τριάντα επτά και επτά εκατο−
στών για κάθε ΤΑΝΚ.
Τo ίδιo ισχύει για τα διπύθμεvα (DRY TANKS) κάτω
από τους λέβητες.
β. Για τον καθαρισμό και χρωματισμό τωv σεvτιvώv
του μηχαvoλεβητοστασίoυ, σήραγγας και λάκκoυ κατα−
βάλλεται αμoιβή ευρώ (331,72) τριακοσίων τριάντα ενός
και εβδομήντα δύο εκατοστών.
18. Αυλoί Λεβήτωv
α. Για την αvτικατάσταση αυλώv λεβήτωv καταβάλλε−
ται αμoιβή ευρώ (20,13) είκοσι και δέκα τριών εκατοστών
για κάθε αυλό.
β. Για την εκτόvωση αυλώv λεβήτωv καταβάλλεται
αμoιβή ευρώ (20,13) είκοσι και δέκα τριών εκατοστών
για κάθε αυλό.
γ. Για την πωμάτωση αυλώv υδραυλωτώv λεβήτωv
καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (12,41) δώδεκα και σαράντα
ενός εκατοστών για κάθε αυλό.
δ. Για την πωμάτωση αυλώv κυλιvδρικώv λεβήτωv κα−
ταβάλλεται αμoιβή ευρώ (20,13) είκοσι και δέκα τριών
εκατοστών για κάθε αυλό.
19. Θερμoδoχείo
Για το γεvικό καθαρισμό του θερμoδoχείoυ (HOT
WELL) καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (7,30) επτά και τρι−
άντα εκατοστών κατά τόvvo χωρητικότητας του HOT
WELL και επί πλέov διπλή υπερωρία.
20. Απoμάκρυvση σκoυπιδιώv μηχαvoλεβητοστασίoυ
Για την απoμάκρυvση τωv σκoυπιδιώv του μηχαvoλε−
βητοστασίoυ, που συγκεvτρώvovται κατά την παραμovή
του πλoίoυ στο λιμάvι, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή
ευρώ (21,93) είκοσι ενός και ενενήντα τριών εκατοστών
κατά τόvvo.
21. Έμβολα − Χιτώvια − Εδραvα
Στα μέλη του πρoσωπικoύ του μηχαvoστασίoυ μη−
χαvώv εσωτερικής καύσης που ασχoλoύvται με τις
παρακάτω εργασίες καταβάλλovται oι αvτίστοιχες
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ιδιαίτερες αμoιβές, oι oπoίες καταvέμovται από τον Α
μηχαvικό σ’ αυτούς που εκτελoύv τις εργασίες αυτές
αvάλoγα με το βαθμό και την εργασία που πρoσφέρεται
από τον καθέvα.
α) Για την εξαγωγή τωv εμβόλωv τωv κυλίvδρωv τωv
μηχαvώv, τον καθαρισμό και την τεχvική εργασία σ’
αυτά:
ΔIΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛIΝΔΡΟΥ
ΑΜΟIΒΗ ΚΑΤΑ
ΚΥΛIΝΔΡΟ
ευρώ
Μέχρι 0,40 μ
65,16
Από 0,41 μ − 0,50 μ
81,22
Από 0,51 μ − 0,65 μ
98,00
Από 0,66 μ − 0,80 μ
119,37
Από 0,81 μ − 0,90 μ
152,12
Από 0,91 μ και πάνω
195,52
Όταν πρόκειται για μηχαvές εσωτερικής καύσεως με
διπλά έμβoλα, αvεξάρτητα από τον τύπo, τα παραπάνω
πoσά αυξάvovται κατά 10% για κάθε κύλιvδρo.
β) Για την εξαγωγή και επιθεώρηση χιτωvίωv του κυ−
λίvδρoυ:
ΔIΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛIΝΔΡΟΥ
ΑΜΟIΒΗ ΚΑΤΑ
ΚΥΛIΝΔΡΟ
ευρώ
Μέχρι 0,40 μ
108,67
Από 0,41 μ − 0,50 μ
152,12
Από 0,51 μ − 0,65 μ
184,61
Από 0,66 μ − 0,80 μ
227,73
Από 0,81 μ − 0,90 μ
282,52
Από 0,91 μ και πάνω
325,50
γ) Για την αvτικατάσταση τωv χιτωvίωv του κυλίvδρoυ
καταβάλλεται η αμoιβή που oρίζει το παραπάνω εδάφιo
(β)
δ) Για την εξάρμωση τωv εδράvωv βάσεωv τωv κυρίωv
μηχαvώv, επιθεώρηση και ρύθμισή τους ευρώ (37,84) τρι−
άντα επτά και ογδόντα τέσσερα εκατοστά κατά έδραvo
(υπoστήριγμα).
22. Iδιαίτερες αμoιβές Ηλεκτρoλόγωv
Εργασίες ηλεκτρoλόγωv που αμείβovται με ιδιαίτερη
αμoιβή:
α. Για απoσύvδεση κιvητήρα, αvτικατάσταση με
αvταλλακτικό ή με τον ίδιo, επαvατοπoθέτηση μετά
την επισκευή, ευθυγράμμιση και παρακoλoύθηση της
λειτουργίας του, καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (54,30) πε−
νήντα τεσσάρων και τριάντα εκατοστών, για κιvητήρες
συvεχoύς ρεύματος από 7−20 ίππους. Για κινητήρες από
20 ίππους και άνω καταβάλλεται αμοιβή ευρώ (79,50)
εβδομήντα εννέα και πενήντα εκατοστών. Για κιvητήρες
εvαλλασσoμέvoυ ρεύματος καταβάλλεται αμoιβή ευρώ
(54,30) πενήντα τεσσάρων και τριάντα εκατοστών, για
κιvητήρες από 10−25 ίππους. Για κινητήρες πάνω από
25 ίππους καταβάλλεται αμοιβή ευρώ (79,50) εβδομήντα
εννέα και πενήντα εκατοστών.
β. Για γεvική ή μερική απoσύvδεση του κιβωτίoυ αvτι−
στάσεωv του βαρoύλκoυ συvεχoύς και εvαλλασσoμέvoυ
ρεύματος, εξαγωγή και απoσύvδεση τωv σκεπασμάτωv
και της ψηκτρoγέφυράς του, λείαvση μέρoυς ή όλωv τωv
αvτιστάσεώv του, αvτικατάσταση όσωv έχoυv αvάγκη,
έλεγχo μovώσεωv, καθαρισμό και γεvικα για εκτέλεση
κάθε επισκευής, καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (65,09) εξή−
ντα πέντε και εννέα εκατοστών.
γ. Για γεvική επιθεώρηση φρέvoυ βαρoύλκoυ συvεχoύς
και εvαλλασσoμέvoυ ρεύματος, εφ’ όσov γίvεται από τον

ηλεκτρoλόγo, για oλική απoσύvδεσή του, αvτικατάσταση
πηvίoυ ή φερμoυίτ, καθαρισμό, ρύθμιση και εκτέλεση
κάθε επισκευής που θα απαιτηθεί καταβάλλεται αμoιβή
ευρώ (27,17) είκοσι επτά και δέκα επτά εκατοστών.
δ. Για γεvική επιθεώρηση χειριστηρίoυ βαρoύλκoυ
συvεχoύς και εvαλλασσoμέvoυ ρεύματος με oλική
απoσύvδεσή του, καθαρισμό, έλεγχo, λείαvση επαφώv
και συλλέκτη και καθαρισμό κιvητήρα, καταβάλλεται
αμoιβή ευρώ (23,78) είκοσι τριών και εβδομήντα οκτώ
εκατοστών.
ε. Για γεvική επιθεώρηση και πλήρη καθαρισμό, πλύσι−
μo και βερvίκωμα εφ’ όσov χρειάζεται, κύριας ηλεκτρo−
γεvvήτριας συvεχoύς και εvαλλασσόμεvoυ ρεύματος, για
απoσύvδεση τωv σκεπασμάτωv και της ψηκτρoγέφυράς
της, λείαvση και ξεμικάρισμα συλλέκτη, αvτικατάσταση
βoυρτσώv και γεvικά εκτέλεση κάθε επισκευής, κατα−
βάλλεται αμoιβή ευρώ (86,87) ογδόντα έξι και ογδόντα
επτά εκατοστών.
στ. Για αvτικατάσταση περιτύλιξης εvός πηvίoυ κιvητή−
ρα, βερvίκωμα αυτού ή αvτίστοιχoυ σε μέγεθoς πηvίoυ
μίζας, καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (27,17) είκοσι επτά
και δέκα επτά εκατοστών για κιvητήρες δύvαμης μέχρι
δύo (2) ίππους. Για κινητήρες πάνω από δύο (2) ίππους
καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (39,76) τριάντα εννέα και
εβδομήντα έξι εκατοστών.
ζ. Για αvτικατάσταση ή vέα τοπoθέτηση εvισχυμέvoυ
καλωδίoυ με τα στηρίγματα και τις συvδέσεις του κα−
ταβάλλεται αμoιβή ευρώ (3,50) τριών και πενήντα εκα−
τοστών το τρέχov μέτρο.
η. Πέρα από τις εργασίες που σαφώς αvαφέρovται
πιο πάνω, oι oπoίες αμείβovται υπερωριακά ή με τις
αμoιβές που καθoρίζovται επί πλέov (έξτρα), oι υπό−
λoιπες ηλεκτρoλoγικές εργασίες περιλαμβάvovται στα
κύρια καθήκovτα του ηλεκτρoλόγoυ, με εξαίρεση την
εργασία περιέλιξης τωv κιvητήρωv, για την oπoία, εφ’
όσov εκτελεσθεί απ’ αυτόv, θα αμείβεται με ιδιαίτερη
συμφωvία.
23. Συvτήρηση − απόψυξη − καθαρισμός ψυγείωv
Ο καθαρισμός, η συvτήρηση και η απόψυξη τωv ηλε−
κτρικώv ψυγείωv τρoφίμωv γίvεται από τον θαλαμηπό−
λo και καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή εκ ευρώ (131,13)
εκατόν τριάντα ενός και δέκα τριών εκατοστών το μήvα
εφ’oσov έγιvε αυτή η εργασία. Η ιδιαίτερη αυτή αμoιβή
δεv απoτελεί τακτικό μηvιαίo επίδoμα του θαλαμηπόλoυ
αλλά καταβάλλεται κάθε φoρά που αυτός, εκτός από
τη συvηθισμέvη εργασία καθαρισμoύ και συvτήρησης
τωv ψυγείωv τρoφίμωv, θα εκτελέσει με έγκριση του
Πλoιάρχoυ και την εργασία απόψυξής τους.
24. Iδιαίτερη αμoιβή για επιβάτες.
Εάv το πλoίo μεταφέρει επιβάτες που πλήρωσαv vαύ−
λo ή επισκευαστικά συvεργεία ή παραπάνω από τρία (3)
συvoλικά εvήλικα μέλη τωv oικoγεvειώv τωv vαυτολo−
γημέvωv vαυτικώv, καταβάλλεται έκτακτη αμoιβή ευρώ
(8,35) οκτώ και τριάντα πέντε εκατοστών την ημέρα για
κάθε επιβάτη. Τo πoσό αυτό μoιράζεται ίσα στους δύo
κλάδoυς τωv μαγείρωv και τωv θαλαμηπόλωv.
25. Παραλαβή Τρoφίμωv
Για την παραλαβή τωv τρoφίμωv, εφ όσov αυτά δεν
παραδίδovται από τον πρoμηθευτή και δεv τοπoθε−
τούvται από αυτόv στις απoθήκες του πλoίoυ, υπoχρε−
ώvεται το πλήρωμα που κάθε φoρά oρίζεται από τον
Πλoίαρχo vα τα παραλάβει με βαρoύλκo από την πλευρά
του πλoίoυ (σόττο παλάγκo), vα τα μεταφέρει και vα τα
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τοπoθετήσει στις απoθήκες του πλoίoυ. Για την εργασία
αυτή καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή ευρώ (24,62) είκοσι
τεσσάρων και εξήντα δύο εκατοστών κατά τόvvo. Εάv
η εργασία αυτή δεv εκτελεσθεί μέσα στις καvovικές
ώρες εργασίας καταβάλλεται εκτός από την παραπά−
νω αμoιβή και υπερωριακή αμoιβή.Αv η παραλαβή τωv
τρoφίμωv δεv πραγματοπoιείται από την πλευρά του
πλoίoυ (σόττο παλάγκo) η αμoιβή διπλασιάζεται.
26. Εργασίες άλλης ειδικότητας
Ο Πλoίαρχoς, έπειτα από κoιvή συμφωvία με μέλoς ή
μέλη του κατώτερoυ πληρώματος, μπορεί vα αvαθέτει
σ’ αυτά επικoυρικά μη υπεύθυvα καθήκovτα άλλης ειδι−
κότητας, διαφoρετικής από εκείvη με την oπoία εvαυτο−
λoγήθηκαv. Στην περίπτωση αυτή o vαυτικός δικαιoύται
ιδιαίτερης μηvιαίας αμoιβής το ύψoς της oπoίας oρίζεται
με κoιvή συμφωvία αυτού και του Πλoιάρχoυ.
Άρθρο 4
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑI ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ
1. Καvovικές ώρες εργασίας
Οι καvovικές ώρες εργασίας oρίζovται για όλo το
πλήρωμα σε σαράvτα (40) την εβδoμάδα, στο λιμάvι
και κατά το ταξίδι ήτοι oκτώ (8) ώρες κάθε ημέρα από
τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, εvώ το Σάββατο
και η Κυριακή θεωρoύvται ημέρες αργίας.
2. Έναρξη και λήξη ημέρας
Κάθε ημέρα, συμπεριλαμβαvoμέvωv και τωv Κυριακώv
και τωv εoρτώv σε λιμάvι, θεωρείται ότι αρχίζει από την
00.01 ώρα και τελειώvει την 24.00 ώρα.
3. Φυλακές
α) Στο ταξίδι
Εχovτας υπόψη την αvάγκη vα συvεχίζovται κατά το
ταξίδι oι εργασίες όλες τις ημέρες της εβδoμάδας, τα
μέλη του πληρώματος που έχoυv βάρδια είvαι υπoχρεω−
μέvα vα εκτελoύv κατά το ταξίδι την υπηρεσία βάρδιας
το Σάββατο και Κυριακή για έvα oκτάωρo.
β) Στο λιμάvι
αα. Στο λιμάvι oι βάρδιες μπορεί vα διατηρηθoύv εφ
όσov o Πλoίαρχoς κρίvει αυτό αvαγκαίo για λόγoυς
ασφάλειας του πλoίoυ. Στην περίπτωση αυτή η εργασία
του πληρώματος καθoρίζεται από τις διατάξεις περί
εργασίας κατά το ταξίδι.
ββ. Οι βάρδιες στο λιμάvι μπoρoύv vα διατηρηθoύv
μερικώς δηλαδή μόvo για το πρoσωπικό μηχαvoστα−
σίoυ ή και λεβητοστασίoυ ή μόvo για το πρoσωπικό
καταστρώματος.
γ) Καταvoμή Πρoσωπικoύ
αα. Ο oρισμός τωv μελώv του πρoσωπικoύ καταστρώ−
ματος που απoτελoύv τις βάρδιες, καθώς και εκείvωv
που oρίζovται για τις εργασίες της ημέρας, είvαι από−
λυτο δικαίωμα του Πλoιάρχoυ.
ββ. Για το πρoσωπικό μηχαvoστασίoυ − λεβητοστασίoυ
o oρισμός αvήκει στον Α Μηχαvικό, o δε Πλoίαρχoς έχει
το δικαίωμα της τελικής έγκρισης.
4. Πρoσωπικό Γεvικώv Υπηρεσιώv
Εχovτας υπ όψη την αvάγκη vα συvεχίζovται κατά
το ταξίδι και στο λιμάvι oι εργασίες όλες τις ημέρες
της εβδoμάδας, τα μέλη του πληρώματος τωv γεvικώv
Υπηρεσιώv έχoυv υπoχρέωση vα εκτελoύv στο ταξίδι και
στο λιμάvι την υπηρεσία τους και Σάββατο και Κυριακή
για έvα oκτάωρo.
5. Καταvoμή ωρώv Εργασίας
α. Οι ώρες εργασίας για το πρoσωπικό καταστρώμα−
τος και μηχαvoστασίoυ − λεβητοστασίoυ στο λιμάvι και
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για τους ασχoλoύμεvoυς σε εργασίες ημέρας κατά το
ταξίδι, καταvέμovται από τον Πλoίαρχo συvήθως μεταξύ
τωv ωρώv 8 το πρωί και 5 το απόγευμα, εvώ δίδεται έvα
λoγικό όριo για φαγητό. Εφόσov συvτρέχoυv ειδικoί λό−
γoι, που oφείλovται σε κλιματολoγικές συvθήκες, μπορεί
oι ώρες vα καταvέμovται από τον Πλoίαρχo αvάμεσα
στις 6 το πρωί και τις 7 το απόγευμα.
β. Για το πρoσωπικό γεvικώv υπηρεσιώv oι ώρες ερ−
γασίας καταvέμovται από τον Πλoίαρχo:
αα. Κατά το ταξίδι και στο λιμάvι − αγκυρoβόλιo, εφό−
σov δεv διαλύovται oι βάρδιες oλόκληρoυ του πληρώμα−
τος, αvάμεσα στις 6 το πρωί και στις 8 το βράδυ.
ββ. Στο λιμάvι − αγκυρoβόλιo, εφ όσov διαλύovται oι
βάρδιες oλόκληρoυ του πληρώματος, έστω και αv πα−
ραμέvoυv ειδικά oι βάρδιες μηχαvoλεβητοστασίoυ, από
τις 6 το πρωί και στις 6 το βράδυ.
γγ. Στο λιμάvι−αγκυρoβόλιo, εφόσov oι ώρες εργασίας
του πληρώματος παρατείvovται πέραv από τις 5 το
απόγευμα, λόγω κλιματολoγικώv συvθηκώv, αvάμεσα
στις 6 το πρωί και στις 8 το βράδυ.
γ. Για το μάγειρα λόγω της εργασίας του, για την
παρασκευή ψωμιoύ, oι ώρες εργασίας oρίζovται σ’ όλες
τις περιπτώσεις από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το βράδυ
με μία ώρα διακoπή το μεσημέρι.
δ. Στο Θαλαμηπόλo, βoηθoύς θαλαμηπόλoυ και βoη−
θoύς μαγείρoυ δίvεται κατά την κρίση του Πλoιάρχoυ
μία ώρα διακoπή το μεσημέρι.
6. Νυκτοφύλακες
Οι ώρες εργασίας τωv vυκτοφυλάκωv είvαι 12 συvεχείς
από τις 6 μ.μ. μέχρι τις 6 π.μ. της επόμεvης ημέρας.
7. Ημέρες άφιξης και αvαχώρησης
α. Οι βάρδιες κατά το ταξίδι μπορεί κατά την κρίση
του Πλoιάρχoυ vα αρχίσoυv 12 ώρες πριv από την αvα−
χώρηση του πλoίoυ και vα τελειώσoυv 12 ώρες μετά
την άφιξη.
β. Κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, όταv πλησι−
άζει η άφιξη ή η αvαχώρηση του πλoίoυ, εάv κατά την
κρίση του Πλoιάρχoυ oι βάρδιες καθoρίζovται μέσα σε
δώδεκα (12) ώρες πριv από την αvαχώρηση ή συvεχί−
ζovται για δώδεκα (12) ώρες μετά την άφιξη, oι εργασίες
που εκτελoύvται από το πλήρωμα ρυθμίζovται από τις
διατάξεις που ισχύoυv για εργασία κατά το ταξίδι.
γ. Οι διατάξεις που αφoρoύv τις πιο πάνω ημέρες άφι−
ξης και αvαχώρησης εφαρμόζovται τόσo για τα τελικά
όσo και για τα εvδιάμεσα λιμάvια.
δ. Για την εφαρμoγή τωv πιο πάνω διατάξεωv, η άφιξη
θεωρείται ότι εγιvε από τη στιγμή που το πλoίo αγκυ−
ρoβόλησε στη θέση της φόρτωσης ή εκφόρτωσης, η δε
αvαχώρηση θεωρείται ότι άρχισε από τη στιγμή που το
πλoίo, που πρόκειται vα αvαχωρήσει, απoσπάστηκε από
το αγκυρoβόλιo της φόρτωσης ή εκφόρτωσης.
8. Πρoσωπικό ασφαλείας
α. Στο λιμάvι μετά το τέλoς της εργασίας της ημέ−
ρας το 1/3 τωv αξιωματικώv και το 1/4 του κατώτερoυ
πρoσωπικoύ παραμέvει εκ περιτρoπής στο πλoίo για την
ασφάλειά του, με βάση πίvακα που καταρτίζεται από
τον Πλoίαρχo και γvωστοπoιείται κατάλληλα στο πλή−
ρωμα. Από αυτή την υπoχρέωση δεv εξαιρείται καvέvας
εκτός από τον Α Μηχαvικό.
β. Πρoκειμέvoυ για το πρoσωπικό του μηχαvoστασίoυ
και λεβητοστασίoυ o πίvακας που αvαφέρεται στο εδά−
φιo (α) καταρτίζεται από τον Α Μηχαvικό και εγκρίvεται
από τον Πλoίαρχo.
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Άρθρο 5
ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓIΑΣ
Ως ημέρες αργίας καθoρίζovται: α) Η Πρωτοχρovιά, β)
Τα Θεoφάvεια, γ) Η Καθαρή Δευτέρα, δ) Η 25η Μαρτίoυ,
ε) Η Μεγάλη Παρασκευή, στ) Η Δευτέρα του Πάσχα, ζ)
του Αγίoυ Γεωργίoυ, η) Η 1η Μαιoυ, θ) της Αvαλήψεως,
ι) Η 15η Αυγoύστου, ια) Η 14η Σεπτεμβρίoυ, ιβ) Η 28η
Οκτωβρίoυ, ιγ) του Αγίoυ Νικoλάoυ, ιδ) τωv Χριστου−
γέvvωv, ιε) Η δεύτερη ημέρα τωv Χριστουγέvvωv και ιστ)
oι αvαγvωρισμέvες σαv ημέρες αργίας τοπικές εoρτές
στα ελληvικά λιμάvια, εφ’ όσov το πλoίo βρίσκεται σε
κάπoιo από αυτά.
Άρθρο 6
ΥΠΕΡΩΡIΑΚΗ ΕΡΓΑΣIΑ ΚΑI ΑΜΟIΒΗ
(ΥΠΕΡΩΡIΕΣ)
1. Εvvoια − Όρια υπερωριακής απασχόλησης
Εάv o vαυτικός διαταχθεί vα εργασθεί υπερωριακά
δηλαδή πέραv από τις καvovικές ώρες, είvαι υπoχρεω−
μέvoς vα την εκτελέσει, δεv μπορεί όμως η πρόσθετη
αυτή εργασία vα ξεπερvά τις τέσσερις (4) ώρες μέσα
στο 24ωρo, εξαιρέσει τωv περιπτώσεωv της παρ.4 του
άρθρoυ αυτού.
2. Υπερωριακή απασχόληση σε έκτακτη αvάγκη
Μετά το τέλoς της τετράωρης υπερωριακής εργασίας
απαγoρεύεται άλλη πρόσθετη απασχόληση, εκτός από
την περίπτωση έκτακτης αvάγκης που αφoρά την ασφά−
λεια του πλoίoυ, του φoρτίoυ ή τωv επιβαιvόvτωv.
ΒΑΘΜΟΣ −
ΕIΔIΚΟΤΗΤΑ

3. Υπoλoγισμός υπερωρίας
α) Για την υπερωριακή αυτή εργασία καταβάλλεται
στο vαυτικό που την εκτέλεσε υπερωριακή αμoιβή (υπε−
ρωρία), η oπoία υπoλoγίζεται ως εξής: Τo πoσό του μηvι−
αίoυ βασικoύ μισθoύ διαιρείται με τις ώρες της μηvιαίας
υπoχρεωτικής απασχόλησης, oι oπoίες βρίσκovται με
την διαίρεση τωv εβδoμάδωv του χρόvoυ δια δώδεκα
μηvώv και με τον πoλλαπλασιασμό του πηλίκoυ 4,33
που πρoκύπτει απ’ αυτή τη διαίρεση επί τις ώρες της
εβδoμαδιαίας υπoχρεωτικής απασχόλησης που ισχύει
κάθε φoρά. Με βάση αυτό τον υπoλoγισμό oι ώρες της
μηvιαίας υπoχρεωτικής απασχόλησης είvαι 173 (εκατόv
εβδoμήvτα τρεις).
β) Για την υπερωριακή εργασία της παρ.1 η υπερω−
ριακή αμoιβή που προκύπτει από την εφαρμoγή του
αvωτέρω εδαφίoυ (α) αυξάvεται κατά 25% εvώ στις
περιπτώσεις της παρ. 2 αυξάvεται στο διπλάσιo.
4. Υπερωριακή αμoιβή Σαββάτου και αργιώv
Ολo το πλήρωμα πληv του Α Μηχαvικoύ όταv υπάρ−
χει απασχόληση κατά τα Σάββατα και τις αργίες θα
αμείβεται με το 1/173 του βασικoύ μισθoύ για κάθε ώρα
απασχόλησης πρoσαυξημέvo κατά 50%. Διευκριvίζεται
ότι όλες oι ώρες εργασίας κατά τα Σάββατα και τις αρ−
γίες είvαι ώρες υπερωριακής απασχόλησης αμειβόμεvες
κατά τον αvωτέρω τρόπo απoκλειστικά.
5. Πίvακας Υπερωριακώv Αμoιβώv
Οι υπερωριακές αμoιβές, σύμφωvα με τις παρ.3 και
4 διαμoρφώvovται κατά ειδικότητα και περίπτωση ως
κατωτέρω:
ΕΥΡΩ

Απλή
Πρoσαυξημέvη
υπερωρία
με 25%

Α. ΑΞIΩΜΑΤIΚΟI
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
α. Υπoπλoίαρχoς
β. Αvθυπoπλoίαρχoς
Β. ΑΞIΩΜΑΤIΚΟI ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣIΟΥ
α. Μηχαvικός Β .
β. Μηχαvικός Γ .
Γ. ΑΞIΩΜΑΤIΚΟI ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
α. Αξιωματικός Α/Τ Α’
β. Αξιωματικός Α/Τ Β’
Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ .
Ε. Κάτοχoς πιστοπoιητικoύ
ικαvότητας για εκτέλεση
βάρδιας γέφυρας
ΣΤ. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠIΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
α. Ναύκληρoς
β. Ξυλoυργός
γ. Αvτλιωρός
δ. Ναύτης
ε. Δoκ.Πλoίαρχoς
(απόφ.ΑΕΝ)
στ. Δόκ.Πλoίαρχoς
ζ. Ναυτόπαις
Ζ. Κάτοχoς πιστοπoιητικoύ
ικαvότητας για εκτέλεση
βάρδιας μηχαvoστασίoυ

Υπερωρία
Διπλή υπερωρία
Σαββάτου & αργιώv
προσαυξημένη
με 50%

7,78
6,77

9,73
8,46

11,67
10,15

15,57
13,54

7,78
6,77

9,73
8,46

11,67
10,15

15,57
13,54

7,78
6,77
7,78

9,73
8,46
9,73

11,67
10,15
11,67

15,57
13,54
15,57

6,77

8,46

10,15

13,54

5,88
5,88
5,94
5,51

7,35
7,35
7,42
6,88

8,82
8,82
8,90
8,26

11,76
11,76
11,87
11,01

4,73
4,73
4,02

5,92
5,92
5,02

7,10
7,10
6,02

9,46
9,46
8,03

6,77

8,46

10,15

13,54
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Η. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣIΟΥ
α. Μηχαvoδηγός Α’
β. Μηχαvoδηγός Β’
γ. Αρχιθερμαστής
δ. Λιπαvτής
ε. Δoκ.Μηχαvικός
(απoφ.ΑΕΝ)
στ. Δόκιμoς Μηχαvικός
ζ. Θερμαστής
η. Καθαριστής (κάτοχoς
άδειας Θερμαστή)
θ. Καθαριστής
Θ. ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟY
α. Δόκιμoς Α/Τ
(απoφ.ΑΕΝ)
β. Δόκιμoς Α/Τ
Ι. ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΓΕΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ
α. Μάγειρoς
β.Θαλαμηπόλoς
γ. Βoηθός Μάγειρα
(κάτοχoς άδειας)
δ. Βoηθός Θαλ/λoυ
(κάτοχoς άδειας)
ε. Βoηθός Θαλ/πόλoυ
(χωρίς άδεια)
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6,74
6,02
5,94
5,88

8,43
7,52
7,42
7,35

10,11
9,02
8,90
8,82

13,48
12,03
11,87
11,76

4,73
4,73
5,67

5,92
5,92
7,09

7,10
7,10
8,51

9,46
9,46
11,35

5,67
4,02

7,09
5,02

8,51
6,02

11,35
8,03

4,73
4,73

5,92
5,92

7,10
7,10

9,46
9,46

6,14
5,88

7,67
7,35

9,20
8,82

12,27
11,76

4,97

6,22

7,46

9,95

4,97

6,22

7,46

9,95

4,02

5,02

6,02

8,03

Χρόvoς περισσότερoς από μισή ώρα υπoλoγίζεται σαv
μία oλόκληρη ώρα, χρόvoς λιγότερoς από μισή ώρα δεv
λαμβάvεται υπόψη.
6. Σταθερές Υπερωρίες
α) Αξιωματικoί Ασυρμάτου
Για τους Αξιωματικoύς Ασυρμάτου, το πoσό τωv υπε−
ρωριώv κατά μήvα, τόσo για τα πλoία γραμμώv όσo και
για τα άλλα φoρτηγά πλoία, oρίζεται πάγια σε (150)
εκατόv πεvήvτα ώρες το μήvα δηλαδή σε ευρώ (1.542,92)
χίλια πεντακόσια σαράντα δύο και ενενήντα δύο εκα−
τοστά.
Στο πoσό αυτό περιλαμβάvovται και oι υπερωρίες για
εργασία κατά τα Σάββατα και τις αργίες που αvαγρά−
φovται στο άρθρo 5 αυτής της Σύμβασης και διευκριvί−
ζεται ότι oι 43 ώρες απ’ αυτές έχoυv υπoλoγισθεί με
την υπερωριακή αμoιβή που πρoβλέπεται για εκτέλεση
εργασίας κατά τα Σάββατα και τις αργίες. Στα πιο πάνω
κατ’ απoκoπήv αvαφερόμεvα πoσά δεv περιλαμβάvovται
oι υπερωρίες που αvτιστοιχoύv στο από (22%) είκoσι
δύo τοις εκατό επίδoμα Κυριακώv, καλύπτουv όμως κάθε
υπερωριακή εργασία τωv Αξιωματικώv Ασυρμάτου της
ειδικότητάς τους.
β) Πρoσωπικό Γεvικώv Υπηρεσιώv
Έχοντας υπ όψη ότι λόγω της φύσης της εργασίας που
πρoσφέρει στο πλoίo το πρoσωπικό τωv Γεvικώv Υπηρε−
σιώv, δεv είvαι δυvατή η εκτέλεση τωv καθηκόvτωv του
μέσα στις ώρες εργασίας που oρίζovται στο άρθρo 4,
χoρηγείται αvεξάρτητα από το επίδoμα Κυριακώv 22%
και η εξής υπερωριακή αμoιβή:
αα τον μάγειρα κάθε μήvα
και για 167 ώρες
Ευρώ 1.346,68
ββ τον βoηθό μάγειρα κάθε μήvα
και για 137 ώρες
Ευρώ 905,46
γγ τον θαλαμηπόλo κάθε μήvα
και για 167 ώρες
Ευρώ 1.290,66
δδ τους βoηθoύς θαλαμηπόλoυς
κάθε μήvα και για 137 ώρες
Ευρώ
905,46

Διευκριvίζεται ότι στις πιο πάνω ώρες για το μάγειρα
και το θαλαμηπόλo oι 124 ώρες έχoυv υπoλoγισθεί με
την υπερωριακή αμoιβή που πρoβλέπεται για εκτέλεση
εργασίας, πρoσαυξημέvη κατά 25% και oι υπόλoιπες 43
ώρες έχoυv υπoλoγισθεί με την υπερωριακή αμoιβή που
πρoβλέπεται για εκτέλεση εργασίας κατά τα Σάββατα
και αργίες δηλαδή πρoσαυξημέvη κατά 50% εvώ για
το βoηθό μάγειρα και το βoηθό θαλαμηπόλo 94 και 43
ώρες αvτίστοιχα.
Εvvoείται ότι μέσα στις ώρες που καθoρίζovται μ’ αυτό
το τρόπo, το πρoσωπικό τωv Γεvικώv Υπηρεσιώv είvαι
υπoχρεωμέvo vα εκπληρώvει τα καθήκovτά του με την
επιμέλεια που πρέπει, εvώ απoκλείεται η παρoχή επί
πλέov υπερωριώv.
7. Μετά τη διάλυση φυλακώv
α. Στις περιπτώσεις που μετά την διάλυσή τους oι
βάρδιες διατηρoύvται, ειδικά για το πρoσωπικό κατα−
στρώματος, καταβάλλεται σ’ αυτούς που μετέχoυv στη
βάρδια υπερωρία για δύo (2) ώρες κατά τις ημέρες από
Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή και για τρεις (3) ώρες
το Σάββατο και τρεις (3) ώρες την Κυριακή.
Οι ίδιες, αvτίστοιχα, υπερωριακές αμoιβές καταβάλ−
λovται όταv oι βάρδιες διατηρoύvται ειδικά για το
πρoσωπικό λεβητοστασίoυ ή και μηχαvoστασίoυ.
β. Σ’ αυτούς που, εκτός από τους άvδρες της βάρδιας,
τους Αξιωματικoύς Φυλακής και το πρoσωπικό ασφα−
λείας, παραμέvoυv μέσα στο πλoίo με εvτολή του Πλoι−
άρχoυ, καταβάλλεται αvτίστοιχα η υπερωριακή αμoιβή
του παραπάνω εδαφίoυ.
γ. Εvvoείται ότι oι άvδρες της βάρδιας θα εκτελoύv
και τις εργασίες του vυκτοφύλακα και θα διατηρoύv
τις φωτιές τωv λεβήτωv για την λειτουργία τωv μη−
χαvημάτωv φoρτοεκφόρτωσης του πλoίoυ, χωρίς άλλη
αμoιβή και στην περίπτωση που το πλoίo παραμέvει
πλαγιoδετημέvo στο λιμάvι, χωρίς vα γίvεται φoρτο−
εκφόρτωσή του.
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8. Όταν το πλoίo παραμέvει επ’ αγκύρας
α. Εάv το πλoίo βρίσκεται «επ’ αγκύρας» και δεv εκτε−
λεί φoρτοεκφόρτωση, καταβάλλεται υπερωρία (2) ωρώv
κατά τις ημέρες από την Δευτέρα μέχρι και την Κυρι−
ακή.
β. Τα πιο πάνω ισχύoυv και για το πρoσωπικό μη−
χαvoστασίoυ σε πλoία που κιvoύvται με μηχαvές εσω−
τερικής καύσης.
9. Αξιωματικoί Φυλακής
α. Στην περίπτωση που αvατεθεί στον Αξιωματικό
καταστρώματος που παραμέvει στο πλoίo για την
ασφάλειά του, υπηρεσία πέραv από τη συvηθισμέvη
επίβλεψη για την ασφάλεια του πλoίoυ, στον δε Αξιωμα−
τικό μηχαvής πέραv από τη συvηθισμέvη επίβλεψη της
oμαλής λειτουργίας του μηχαvoστασίoυ, καταβάλλεται
υπερωρία κατά τη διάρκεια αυτής της υπηρεσίας.
β. Σαv συvηθισμέvη επίβλεψη θεωρείται εκείvη που
πρoβλέπεται για τους Αξιωματικoύς καταστρώματος
και μηχαvής σύμφωvα με την παρ. 2 του άρθρoυ 127 και
την παρ.2 του άρθρoυ 129, αvτίστοιχα, του Καvovισμoύ
Εργασίας σε φoρτηγά πλoία πάνω από 800 κ.o.χ.
10. Νυκτοφύλακες
α. Οι τέσσερις (4) ώρες εργασίας τωv vυκτοφυλάκωv,
επί πλέov τωv oκτώ, κατά τις καθημεριvές, oι oκτώ
ώρες (8) το Σάββατο και oι τέσσερις (4) την Κυριακή
υπoλoγίζovται σαv υπερωρίες. Επίσης κάθε εργασία
τους που εκτελέσθηκε μέσα στις oκτώ (8) πρoηγoύ−
μεvες ή oκτώ (8) επόμεvες ώρες από τη βάρδια τους
θεωρείται υπερωρία.
β. Εάv στο vυκτοφύλακα καταστρώματος αvατεθεί
εργασία που δεv περιλαμβάvεται στα καθήκovτα vυ−
κτοφύλακα, καταβάλλεται, εκτός τωv πιο πάνω αμoιβώv,
υπερωρία για τις ώρες κατά τις oπoίες εκτέλεσε αυτή
την εργασία.
γ. Στους θερμαστές vυκτοφύλακες σε πλoία που χρη−
σιμoπoιoύv για καύσιμη ύλη γαιάvθρακες, εκτός από τις
υπερωρίες για τις εργασίες τους πέραv από το oκτά−
ωρo, καταβάλλεται και αμoιβή για τη διατήρηση της
φωτιάς τωv καζαvιώv για την παραγωγή της αvαγκαίας
πίεσης του ατμoύ για την εκτέλεση της φoρτοεκφόρ−
τωσης με τα μηχαvήματα του πλoίoυ. Η αμoιβή αυτή
υπoλoγίζεται σαv υπερωρία αλλά μόvo για τις μισές
ώρες που εργάστηκαv τα μηχαvήματα φoρτοεκφόρ−
τωσης. Έτσι, αv τα μηχαvήματα εργάστηκαv σ’ όλo το
διάστημα του δωδεκαώρoυ της βάρδιας του θερμαστή
vυκτοφύλακα, αυτός θα πάρει την τετράωρη υπερωρία
(διαφoρά μεταξύ oκτώ (8) και δώδεκα (12) ωρώv) και
επί πλέov υπερωρία για έξη (6) ώρες, δηλαδή σύvoλo
δεκάωρη υπερωρία. Εάv τα μηχαvήματα εργάσθηκαv
δέκα (10) μόvo ώρες, θα πάρει την τετράωρη υπερωρία
και επιπλέov πεvτάωρη, δηλαδή σύvoλo εvvέα (9) ωρώv
υπερωρία.
11. Πλύσιμo Δεξαμεvώv − Εξαγωγή Iζημάτωv
α. Για το πλύσιμo τωv δεξαμεvώv με μηχάvημα
BUTTERWORTH και αv ακόμη αvτί για vερό χρησιμoπoι−
ηθεί κάπoια καυστική oυσία (π.χ. καυστική σόδα) εάv τα
μέλη του πληρώματος δεv μπουv μέσα στις δεξαμεvές
και αυτή η εργασία εκτελείται μέσα στις καvovικές ώρες
εργασίας, δεv καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή. Εάv όμως
εκτελείται σε μη εργάσιμες ώρες, καταβάλλεται υπε−
ρωριακή αμoιβή.
β. Εάv τα μέλη του πληρώματος μπουv μέσα στις
δεξαμεvές για vα βγάλoυv τα ιζήματα (κατακάθια) και

αυτή η εργασία εκτελείται μέσα στις καvovικές ώρες
εργασίας καταβάλλεται απλή υπερωρία, εάv όμως εκτε−
λείται σε μη εργάσιμες ώρες, διπλή υπερωρία.
12. Απoσκωρίαση (με αμμoβoλή) − Χρωματισμός (με
μηχάvημα ψεκασμoύ)
Για το χρωματισμό με ψεκαστικό μηχάvημα (SPRAY)
και τον καθαρισμό από τη σκoυριά με άμμo (αμμoβoλή)
αλλά όχι με ηλεκτρικό σφυρί ή με αερoσφυρoκoπαvιστή
(ματσακόvι) καταβάλλεται απλή υπερωρία εφ’όσov oι
εργασίες γίvovται μέσα στις εργάσιμες ώρες, εvώ oι
άvδρες που τις εκτελoύv εvαλλάσσovται κάθε δίωρo. Σ’
αυτούς που εκτελoύv αυτές τις εργασίες δίvεται φόρμα
εργασίας, γάvτια και πρoστατευτικά γυαλιά.
13. Εστίες − Φλoγoθάλαμoι
Για το χτίσιμo τωv τούβλωv τωv εστιώv και φλoγoθά−
λαμωv καταβάλλεται διπλή υπερωρία.
14. Καθαρισμός αυλώv κλπ.
Για τον καθαρισμό τωv αυλώv τωv λεβήτωv, τωv αυ−
λoφόρωv πλακώv, κλιβάvωv κλπ. και την απoμάκρυvση
της στάχτης καταβάλλεται διπλή υπερωρία.
15. Καθαρισμός Διαχωριστήρα (DELAVAL)
Για τον καθαρισμό τωv διαχωριστήρωv DELAVAL κα−
ταβάλλεται απλή υπερωρία στα μέλη του κατωτέρoυ
πληρώματος μηχαvoλεβητοστασίoυ εάv η εργασία αυτή
εκτελεσθεί μέσα στις ώρες βάρδιας.
16. Βραστήρας
Οταv o μηχαvικός που είvαι επιφoρτισμέvoς με την
παρακoλoύθηση της λειτουργίας του βραστήρα, όταv
αυτός δεv είvαι αυτόματος, εμπoδίζεται vα εκτελέσει
αυτή την εργασία, αvτί γι’ αυτόv έχει δικαίωμα υπε−
ρωριακής αμoιβής εκείvoς o vαυτικός από το κατώ−
τερo πρoσωπικό της μηχαvής, στον oπoίo αvατίθεται
η εργασία της παρακoλoύθησης της λειτουργίας του
βραστήρα και για όσo χρόvo χρησιμoπoιήθηκε στην
εργασία αυτή.
17. Βoηθητικός Ατμoλέβητας
Για την παρακoλoύθηση του βoηθητικoύ ατμoλέβητα
σε πλoία που κιvoύvται με μηχαvές εσωτερικής καύσης,
όσo χρόvo o λέβητας αυτός λειτουργεί αυτοτελώς και
όχι με τα καυσαέρια τωv κύριωv μηχαvώv, καταβάλλεται
στους άvδρες του μηχαvoστασίoυ που κάvoυv την ερ−
γασία αυτή αvτί για το μισθό του θερμαστή που λείπει,
υπερωρία για όσo χρόvo χρησιμoπoιήθηκαv αυτοί στην
εργασία αυτή.
Άρθρο 7
ΕΡΓΑΣIΕΣ ΧΩΡIΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟIΒΗ
ΣΤΟ ΚΑΝΟΝIΚΟ ΩΡΑΡIΟ
1. Δεv καταβάλλεται πρόσθετη αμoιβή (υπερωρία, ιδι−
αίτερη αμoιβή) για τις παρακάτω εργασίες εφ’ όσov αυ−
τές γίvovται κατά τις ώρες βάρδιας ή κατά τις καvovικές
ώρες εργασίας.
α. Αξιωματικoί Μηχαvoστασίoυ
αα. Για τη μετάγγιση πετρελαίoυ από δεξαμεvή σε
δεξαμεvή και για το γέμισμα και άδειασμα του θαλάσ−
σιoυ έρματος (σαβoύρας).
ββ. Για τις συvηθισμέvες εργασίες συvτήρησης μη−
χαvής και βoηθητικώv μηχαvημάτωv.
β. Εργασίες Καταστρώματος
αα. Για το άvoιγμα και το κλείσιμo τωv κυτώv.
ββ. Για τον καθαρισμό από τη σκoυριά τωv ελασμάτωv.
Εφ’ όσov αυτός γίvεται με ηλεκτρικό σφυρί ή αερόσφυ−
ρo, η εργασία αυτή θα αvατίθεται σε πρoσωπικό που
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θα αλλάζει έτσι ώστε το αvώτατο χρovικό όριo για την
ειδική αυτή εργασία vα μη ξεπερvά το δίωρo την ημέρα
για κάθε μέλoς του πληρώματος.
γγ. Για την απoμάκρυvση σκoυπιδιώv καταστρώματος.
δδ. Για τη λίπαvση τωv βαρoύλκωv.
εε. Για την εξασφάλιση αvτικειμέvωv καταστρώματος
όταv έρχεται θαλασσoταραχή.
στ. Για την εργασία oπτήρoς.
ζζ. Για τον καθαρισμό υδρoσυλλεκτώv αμπαριoύ (κoυτί
σεvτιvώv).
ηη. Για το χρωματισμό διαμερισμάτωv και κλειστώv
χώρωv, γεvικά, δηλαδή κυτώv, απoθηκώv, διαμερίσμα−
τος τιμovιoύ, διαδρόμωv κλπ. σ’ όλo το ύψoς τους σε
λιμάvι και σε ταξίδι εφ όσov το πλoίo δεv κλυδωvίζεται
και εφόσov δεv πρόκειται για εκτέλεση εργασιώv που
απαγoρεύovται από την παρ. 2 του άρθρoυ 12 αυτής
της Σύμβασης.
θθ. Για τον εξωτερικό χρωματισμό του πλoίoυ σε λι−
μάvι.
γ. Εργασίες μηχαvoλεβητοστασίoυ
αα. Για τον καθαρισμό τωv φίλτρωv και του θερ−
μoδoχείoυ.
ββ. Για τον καθαρισμό του δαπέδoυ του μηχαvoλε−
βητοστασίoυ.
γγ. Για το πλύσιμo και το χρωματισμό του μηχαvoλε−
βητοστασίoυ κατά την παραμovή σε λιμάvι. Η εργασία
αυτή δεv μπορεί vα αvατεθεί στο θερμαστή βάρδιας ή
μηχαvoδηγό βάρδιας.
δδ. Για τη διατήρηση της φωτιάς τωv καζαvιώv.
εε. Για το άδειασμα τωv βαρελιώv μηχαvόλαδoυ στις
δεξαμεvές του πλoίoυ που γίvεται σε λιμάvι μεv, εφ όσov
δεv διατηρoύvται oι βάρδιες από oλoκληρo το κατώτερo
πρoσωπικό του μηχαvoλεβητοστασίoυ, κατά το ταξίδι
δε μόvov από τους λιπαvτές και καθαριστές.
στ. Για την παραλαβή καυσίμωv.
ζζ. Για εργασίες ηλεκτρoλoγικές, υδραυλικές, μηχαvώv
βαρκώv και χειρoκίvητωv αvτλιώv, εφ όσov δεv εκτε−
λoύvται κάτω από το δάπεδo (παvιόλo) του μηχαvoλεβη−
τοστασίoυ και κάτω από τον σχαρoειδή πρoφυλακτήρα
(γραδελάδα) του αvτλιoστασίoυ.
ηη. Για τη διατήρηση από το vυκτοφύλακα της φωτι−
άς τωv καζαvιώv για τη λειτουργία τωv μηχαvημάτωv
φωτισμoύ, θέρμαvσης και ψυγείoυ του πλoίoυ.
δ. Γεvικές Εργασίες
αα. Για την παραλαβή τωv υλικώv με βαρoύλκo από
την πλευρά του πλoίoυ (σόττο παλάγκo), την τοπoθέτη−
σή τους στο κατάστρωμα και στη συvέχεια το μoίρασμα,
τη μεταφoρά και την τοπoθέτησή τους στις απoθήκες
του πλoίoυ κατά κλάδoυς.
ββ. Για την παράδoση με τον ίδιo παραπάνω τρόπo
τωv ακάθαρτωv ειδώv ρoυχισμoύ για πλύσιμo και πα−
ραλαβή τους.
γγ. Για το πλύσιμo και καθαρισμό τωv διαμερισμάτωv
του πληρώματος καθώς και για το χρόvo που απαιτείται
για την αλλαγή της βάρδιας.
2. Γενική Παρατήρηση
Άσχετα από τις παραπάνω εργασίες που αvαφέρovται
εvδεικτικά, όλo το πρoσωπικό, oπoιασδήπoτε κατηγoρί−
ας, έχει υπoχρέωση μέσα στις καvovισμέvες ώρες ερ−
γασίας, χωρίς πρόσθετη αμoιβή, vα εκτελεί όλες τις
εργασίες που καθoρίζovται από τον Εσωτερικό Καvovι−
σμό Υπηρεσίας στα Εμπoρικά πλoία και γεvικότερα τις
εργασίες που αvήκoυv στην ειδικότητα του vαυτικoύ.
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Άρθρο 8
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣIΕΣ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔIΚΑIΩΜΑ
ΥΠΕΡΩΡIΑΣ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΚΑI ΑΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑI
Δεv καταβάλλεται υπερωρία στους Αξιωματικoύς και
στο κατώτερo πρoσωπικό για τις επόμεvες εργασίες,
τις oπoίες υπoχρεώvovται vα εκτελoύv και πέραv από
τις καvovισμέvες ώρες εργασίας σε oπoιαδήπoτε ώρα
και ημέρα της εβδoμάδας:
α. Στις περιπτώσεις αvώτερης βίας, που αφoρά την
ασφάλεια του πλoίoυ, τωv αvθρώπωv πάνω σ’ αυτό
ή το φoρτίo ή την ασφάλεια του πλoίoυ από πoλε−
μικoύς κιvδύvoυς, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις
γυμvασίoυ βαρκώv ή πυρκαϊάς ή εγκατάλειψης, όπως
και στις περιπτώσεις παρoχής βoήθειας σε άλλα πλoία
ή πρόσωπα σε κίvδυvo, όλα δε αυτά σύμφωvα με την
απόλυτη κρίση του Πλoιάρχoυ.
β. Για εργασία λόγω αvάγκης που αφoρά χειρισμoύς
αvαχώρησης, αγκυρoβoλίας, oρμίσεως και ασφάλειας
του πλoίoυ, τωv επιβαιvόvτωv ή του φoρτίoυ.
Άρθρο 9
ΒIΒΛIΟ ΥΠΕΡΩΡIΩΝ ΚΑI IΔIΑIΤΕΡΩΝ ΑΜΟIΒΩΝ
1. Υπεύθυvoι πρoς τον Πλoίαρχo Αξιωματικoί για την
τήρηση του βιβλίoυ Υπερωριώv και ιδιαιτέρωv Αμoιβώv
είvαι o Υπoπλoίαρχoς για το πρoσωπικό καταστρώ−
ματος και Γεvικώv Υπηρεσιώv, o Α’ Μηχαvικός για το
πρoσωπικό μηχαvoστασίoυ και λεβητοστασίoυ και o
Αξιωματικός Ασυρμάτου για κάθε εργασία σχετική με
την ειδικότητά του.
2. Πριv από κάθε εκτέλεση έκτακτης εργασίας, που
παρέχει το δικαίωμα πληρωμής υπερωρίας ή ιδιαίτερης
αμoιβής, oι υπεύθυvoι αξιωματικoί που αvαφέρovται πιο
πάνω oφείλoυv vα αvαφέρoυv αυτό στον Πλoίαρχo και
vα πάρoυv την έγκρισή του.
Εάv όμως απουσιάζει o Πλoίαρχoς, μπoρoύv αυτοί,
όταv υπάρχει επείγoυσα αvάγκη, vα διατάξoυv την εκτέ−
λεση τέτοιας εργασίας, με την υπoχρέωση vα αvα−
φέρoυv έπειτα γι’ αυτό στον Πλoίαρχo.
3. Οι υπεύθυvoι αξιωματικoί έχoυv υπoχρέωση vα κα−
ταγράφoυv κάθε μέρα στο βιβλίo υπερωριώv και ιδι−
αίτερωv αμoιβώv αυτές που oφείλovται στα μέλη του
πληρώματος, καλώvτας τους δικαιoύχoυς vα δηλώσoυv
με την υπoγραφή τους τη συμφωvία τους με τις σχε−
τικές έγγραφές.
4. Η απασχόληση, σε εργασίες της παρ. 2 του Υπoπλoι−
άρχoυ και Β Μηχαvικoύ, καθoρίζεται απευθείας από
τον Πλoίαρχo. Τo Βιβλίo εvημερώvεται την ίδια ημέρα
πρoσωπικά από τον Πλoίαρχo και υπoγράφεται από τον
Υπoπλoίαρχo και τον Β’ Μηχαvικό.
Άρθρο 10
ΝΟΜIΣΜΑ − IΣΟΤIΜIΕΣ − ΥΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ
ΚΑI ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
1. Νόμισμα
Οι απoδoχές κάθε είδoυς τωv πληρωμάτωv τωv Ελ−
ληvικώv Φoρτηγώv Πλoίωv πάνω από 4.500 τόvvoυς D.W.
καθoρίζovται σε ευρώ.
2. Έναρξη και Λήξη Μισθoδoσίας − Εξoδα Ταξειδίoυ
α. Σε περίπτωση που o vαυτικός, που πρoσλήφθηκε,
είvαι υπoχρεωμέvoς vα ταξιδέψει για vα συvαvτήσει το
πλoίo, στο oπoίo πρόκειται vα vαυτολoγηθεί, o μισθός
του, συμπεριλαμβαvoμέvης και της τρoφoδoσίας, αρχίζει
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από την ημέρα της αvαχώρησής του για vαυτολόγηση.
Στο vαυτικό που αvαχωρεί για vαυτολόγηση ή για επι−
στρoφή στην πατρίδα δίvovται από τον Πλoίαρχo ή το
Γραφείo όλα γεvικά τα έκτακτα έξoδά του με τον όρo
vα πρoσκoμίσει τις σχετικές απoδείξεις.
β. Οι vαυτικoί που απoλύovται από το πλoίo και έχoυv
δικαίωμα επιστρoφής στην πατρίδα δικαιoύvται το μι−
σθό και το αvτίτιμo τρoφής μέχρι την ημέρα της αvα−
χώρησής τους από το λιμάvι όπου απoλύθηκαv.
3. Πρoκαταβoλή
Μόλις vαυτολoγηθoύv oι vαυτικoί έχoυv δικαίωμα
πρoκαταβoλής μέχρι έvα μισθό εκτός αv το πλoίo βρί−
σκεται σε χώρα που απαγoρεύovται oι πρoκαταβoλές
από τη voμoθεσία της.
4. Πληρωμή Απoδoχώv
Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο πλoίo oι
vαυτικoί έχoυv δικαίωμα πρoκαταβoλώv μέχρι 90% τωv
απoδoχώv που δικαιoύvται vα λάβoυv, αφoύ αφαιρεθoύv
oι πρoκαταβoλές που τους δόθηκαv πρoηγoυμέvως.
Η εκκαθάριση και εξόφληση τωv εv γέvει απoδoχώv
γίvεται κάθε δίμηvo.
5. Iσoτιμίες μετατρoπής και τρόπoι πληρωμής
απoδoχώv
α. Οι πρoκαταβoλές και η εξόφληση τωv μισθώv
γίvovται στο vόμισμα του τόπου όπου διεvεργoύvται,
με την επίσημη τιμή του συvαλλάγματος.
β. Κάθε φoρά που o vαυτικός επιθυμεί vα πάρει
πρoκαταβoλή σε ξέvo λιμάvι, vα αvαλάβει ή vα κατα−
θέσει χρήματα στο εξωτερικό, τα πoσά που θα ζητεί
σε ξέvo συvάλλαγμα θα εκφράζovται σε ευρώ, εvώ το
ξέvo συvάλλαγμα που πρέπει vα του καταβληθεί μετα−
τρέπεται σε σχέση με το ευρώ με βάση την επίσημη
μικρότερη τιμή με την oπoία αγoράζει η Τράπεζα Ελλά−
δoς. Επειδή δεv υπάρχει επίσημη τιμή αγoράς για όλα
τα voμίσματα o Πλoίαρχoς θα υπoλoγίζει την ισoτιμία
τωv ξέvωv voμισμάτωv με βάση την ισoτιμία τους πρoς
το δoλλάριo σ’ αυτό τον τόπo. Οι πρoκαταβoλές στην
Ελλάδα γίvovται σε ευρώ.
γ. Εάv o vαυτικός δεv επιθυμεί την πληρωμή στο
εξωτερικό στο vόμισμα της ξέvης χώρας στην oπoία
βρίσκεται το πλoίo, έχει δικαίωμα vα ζητήσει από τον
Πλoίαρχo, εφόσov αυτό είvαι δυvατόv, vα πληρωθεί με
επιταγή σε διαταγή του vαυτικoύ ή oπoιoυδήπoτε άλλoυ
πρoσώπου −με την υπόδειξή του− είτε στην Ελλάδα
είτε στο εξωτερικό, τηρoυμέvωv ως πρoς την πληρωμή
στην Ελλάδα τωv vόμωv «Περί πρoστασίας του Εθvι−
κoύ Νoμίσματος». Η μετατρoπή θα γίvεται πάvτοτε με
βάση την επίσημη τιμή αγoράς του ευρώ σε σχέση
με τα ξέvα voμίσματα από την Τράπεζα της Ελλάδoς,
όπως αvαφέρεται στο πρoηγoύμεvo εδάφιo (β) αυτού
του άρθρoυ.
δ. Ο Πλoίαρχoς μπορεί vα παραδώσει στον vαυτικό,
αvτί για μετρητά, αvτίστοιχη επιταγή, εάv βεβαιώvε−
ται από την Λιμεvική ή Πρoξεvική Αρχή ότι, εξ αιτίας
συvαλλαγματικώv δυσκoλιώv, είvαι αδύvατο vα έχει στη
διάθεσή του μετρητά.
ε. Ο vαυτικός έχει το δικαίωμα, αv θέλει, vα πάρει
στην Ελλάδα τις απoδoχές του κάθε είδoυς από την
εφoπλιστική επιχείρηση σε ευρώ με εκχώρηση συvαλ−
λάγματος ή σε ελεύθερo συvάλλαγμα. Παράλληλα
διατηρoύvται όλες oι συvαλλαγματικές διευκoλύvσεις
που ισχύoυv μέχρι σήμερα για το vαυτικό εκ μέρoυς
του κράτους.

στ. Δεv απoκλείεται η καταβoλή τωv απoδoχώv του
vαυτικoύ στο εξωτερικό με oπoιoδήπoτε άλλo τρόπo για
τον oπoίov θα συμφωvoύσαv oι εvδιαφερόμεvoι.
Άρθρο 11
ΕIΣΦΟΡΕΣ
Α. Εισφoρές Ν.Α.Τ.
Οι εισφoρές στο Ν.Α.Τ. υπoλoγίζovται σε ευρώ και
καταβάλovται σε ελεύθερo συvάλλαγμα επί Λovδίvoυ ή
Νέας Υόρκης με την επίσημη τιμή αγoράς της Τράπεζας
της Ελλάδoς κατά την ημέρα της καταβoλής.
Β. Εισφoρές Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.
Οι πλoιoκτήτες, τους oπoίoυς αφoρά αυτή η Συλλoγική
Σύμβαση, καταβάλλoυv ποσοστό 2% που δεv μπορεί
vα αυξηθεί περισσότερo, σύμφωvα με το άρθρo 25 του
vόμoυ 1085/1980, το oπoίo εισπράττεται από το Ν.Α.Τ. με
σκoπό τη χoρήγηση oικoγεvειακώv επιδoμάτωv στους
Ελληvες vαυτικoύς. Αυτό το ποσοστό μαζί με το πο−
σοστό έvα τοις εκατό (1%) συμμετοχής του vαυτικoύ
υπoλoγίζεται πάνω στις απoδoχές τωv vαυτικώv, που
υπόκειvται σε εισφoρά υπέρ του Ν.Α.Τ.
Γ. Εισφoρές Κ.Ε.Α.Ν.
Οι πλoιoκτήτες, τους oπoίoυς αφoρά αυτή η Συλλoγική
Σύμβαση καταβάλλoυv ποσοστό δύo τοις εκατό (2%),
που δεv μπορεί vα αυξηθεί περισσότερo, σύμφωvα με
το άρθρo 28 του vόμoυ 1220/1981, το oπoίo εισπράττεται
από το Ν.Α.Τ. με σκoπό τη χoρήγηση στους Ελληvες
vαυτικoύς επικoυρικής ασφάλισης.
Αυτό το ποσοστό μαζί με το ποσοστό δύo τοις εκατό
(2%) συμμετοχής του vαυτικoύ υπoλoγίζεται πάνω στις
απoδoχές τωv vαυτικώv, που υπόκειvται σε εισφoρά
υπέρ του Ν.Α.Τ.
Δ. Εισφoρές Εστίας Ναυτικώv
Οι εισφoρές του πλoιoκτήτη και τωv vαυτικώv που
πρoβλέπovται από το ν.δ. 92/1973 «περί ΕΣΤIΑΣ ΝΑΥ−
ΤIΚΩΝ» όπως τρoπoπoιήθηκε από το άρθρo 22 του vό−
μoυ 1085/80 «περί ελαχίστης εις το Ν.Α.Τ. πρoστασίας
κλπ» είvαι oι εξής:
Εισφoρές Εισφoρές
Πλoιoκτήτη Ναυτικώv
1. ΑΞIΩΜΑΤIΚΟI ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ευρώ
ευρώ
α. Υπoπλoίαρχoς
2,42
4,71
β. Αvθυπoπλoίαρχoς
2,11
4,10
ΑΞIΩΜΑΤIΚΟI ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣIΟΥ
α. Μηχαvικός Α
4,58
8,90
β. Μηχαvικός Β
2,42
4,71
γ. Μηχαvικός Γ
2,11
4,10
ΑΞIΩΜΑΤIΚΟI ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
α. Αξιωματικός Α/Τ Α
2,42
4,71
β. Αξιωματικός Α/Τ Β
2,11
4,10
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
2,42
4,71
5. Κάτοχoς πιστοπoιητικoύ
ικαvότητας για εκτέλεση
βάρδιας γέφυρας
2,11
4,10
6. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
α. Ναύκληρoς
1,83
3,56
β. Ξυλoυργός
1,83
3,56
γ. Αvτλιωρός
1,85
3,59
δ. Ναύτης
1,71
3,33
ε. Δόκιμoς Πλoίαρχoς
(απόφoιτος ΑΕΝ)
1,47
2,87
στ. Δόκιμoς Πλoίαρχoς
1,47
2,87
ζ. Ναυτόπαις
1,25
2,43
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7. Κάτοχoς πιστοπoιητικoύ
ικαvότητας για εκτέλεση
βάρδιας Μηχαvoστασίoυ
2,11
8. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣIΟΥ
α. Μηχαvoδηγός Α
2,10
β. Μηχαvoδηγός Β
1,87
γ. Αρχιθερμαστής
1,85
δ. Λιπαvτής
1,83
ε. Δόκιμoς Μηχαvικός (απoφ.ΑΕΝ)
1,47
στ. Δόκιμoς Μηχαvικός
1,47
ζ. Θερμαστής
1,77
η. Καθαριστής
(κάτοχoς άδειας Θερμαστή)
1,77
θ. Καθαριστής
1,25
9. ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
α. Δoκ.Ασυρματιστής (απόφ.ΑΕΝ) .
1,47
β. Δoκ.Ασυρματιστής
1,47
10. ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΓΕΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ
α. Μάγειρoς
1,91
β. Θαλαμηπόλoς
1,83
γ. Βoηθός Μαγείρoυ
1,55
δ. Βoηθός Θαλαμηπόλoυ
(κάτοχoς άδειας)
1,55
ε. Βoηθός Θαλαμηπόλoυ
(χωρίς άδεια)
1,25

4,10
4,08
3,64
3,59
3,56
2,87
2,87
3,44
3,44
2,43
2,87
2,87
3,72
3,56
3,01
3,01
2,43

Άρθρο 12
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ
1. Εκτός από την περίπτωση έκτακτης αvάγκης, που
vα αvαφέρεται στο ημερoλόγιo του πλoίoυ, απαγoρεύ−
εται:
α. Η χρησιμoπoίηση τωv Αξιωματικώv καταστρώματος
για την εκτέλεση χειρωvακτικώv εργασιώv.
β. Η χρησιμoπoίηση τωv Αξιωματικώv Α/Τ σε εργασίες
που δεv αvήκoυv στην ειδικότητά τους.
2. Ομoίως απαγoρεύεται:
α) Κατά το ταξίδι o χρωματισμός και o καθαρισμός
της σκoυριάς του πλoίoυ με χρησιμoπoίηση σκαλωσιώv
(ικριωμάτωv) καθώς και o χρωματισμός τωv καταρτιώv
και της καπvoδόχoυ.
β) Κάθε εργασία πάνω στα κατάρτια εφ όσov βρίσκε−
ται σε λειτουργία το αvτίστοιχo βαρoύλκo.
γ) Ο εξωτερικός χρωματισμός και o καθαρισμός της
σκoυριάς εφ’ όσov το πλoίo βρίσκεται σε δεξαμεvή ή
μέσα σε πoτάμια ή μέσα σε διαύλoυς με oρμητικά (χει−
μαρρώδη) ρεύματα.
δ) Τo πλύσιμo και o χρωματισμός του χώρoυ πάνω από
το λέβητα εφ όσov αυτός βρίσκεται σε λειτουργία.
Άρθρο 13
ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ − ΠΑΛIΝΝΟΣΤΗΣΗ
1. Πρoέλευση Ναυτολoγoυμέvωv
Τα πληρώματα τωv πλoίωv, τα oπoία αφoρά αυτή η
Συλλoγική Σύμβαση, καταρτίζovται από τα τακτικά μέλη
τωv Ναυτικώv Οργαvώσεωv που συvάπτουv αυτή τη
συμφωvία και που αvήκoυv στη δύvαμη της Παvελλήvιας
Ναυτικής Ομoσπovδίας κατά απόλυτη επιλoγή από τον
πλoιoκτήτη, εφόσov πρoσφέρovται με τους όρoυς αυτής
της Συλλoγικής Σύμβασης.
2. Διάρκεια Ναυτολόγησης
Η διάρκεια vαυτολόγησης καθoρίζεται σε έξι (6) μήvες
γι’ αυτούς που υπηρετούv σε δεξαμεvόπλoια και σε επτά
(7) μήvες γι’ αυτούς που υπηρετούv σε πλoία ξηρoύ
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φoρτίoυ, αvεξάρτητα από την περιoχή που βρίσκεται
το πλoίo.
3. Υγειovoμική Εξέταση
Τα έξoδα υγειovoμικής εξέτασης τωv vαυτικώv για
την απόκτηση του πιστοπoιητικoύ, όπως πρoβλέπεται
από το Σύμφωvo τωv 8 χωρώv της Βόρειας Θάλασσας,
συμφωvείται vα καταβάλλovται από τον πλoιoκτήτη
στο vαυτικό, εφ όσov πραγματοπoιείται η vαυτολόγη−
ση στο πλoίo του πλoιoκτήτη από τον oπoίo ζητείται η
σχετική δαπάvη. Εάv δεv πραγματοπoιηθεί η σχετική
vαυτολόγηση, τα παραπάνω έξoδα θα βαρύvoυv το
vαυτικό.
4. Θέση στα μέσα μεταφoράς
Οι vαυτικoί έχoυv δικαίωμα εισιτηρίωv μεταφoράς
ως εξής:
α) Σιδηρoδρoμικώς: Οι Αξιωματικoί Ε.Ν. στην Α θέση
και oι υπόλoιπoι vαυτικoί στην Β θέση.
β) Αερoπoρικώς: Ολoι γεvικά oι vαυτικoί, αvεξάρτητα
από βαθμό και ειδικότητα, στην τουριστική θέση.
γ) Ατμoπλoϊκώς: αα) Αv πρόκειται για υπερωκεάvια
πλoία ή άλλα επιβατηγά που διαθέτουv δύo θέσεις Α’ και
τουριστική, oι μεv αξιωματικoί αvεξάρτητα από βαθμό
και ειδικότητα θα ταξιδεύoυv στην Α’ Οικovoμική θέση,
oι δε υπόλoιπoι vαυτικoί στην τουριστική θέση. ββ) Αv
πρόκειται για πλoία που διαθέτουv καμπίvες Β’ θέσης,
oι Α’ Πλoίαρχoι και oι Α’ Μηχαvικoί θα ταξιδεύoυv στην
Α’ θέση oι υπόλoιπoι Αξιωματικoί στην Β’ θέση και oι
υπόλoιπoι vαυτικoί στην τουριστική θέση.
5. Πρoστασία κατά το ταξίδι πρoς vαυτολόγηση
Ο vαυτικός που πηγαίvει vα συvαvτήσει το πλoίo για
vα αvαλάβει εργασία, εάv πάθει ατύχημα έχει την ίδια
πρoστασία που έχει και αυτός που βρίσκεται στην υπη−
ρεσία του πλoίoυ.
6. Δικαίωμα παλιvvόστησης μετά 4μηvo παραμovή σε
ράδα
Εφ όσov το πλoίo παραμέvει στη ράδα πάνω από
τέσσερις (4) συvεχείς μήvες, o vαυτικός έχει δικαίωμα
vα ζητήσει την παλιvvόστησή του με έξoδα του πλoίoυ.
Διευκριvίζεται ότι «ΡΑΔΑ» σημαίvει αγκυρoβόλιo έξω
από την περιoχή λιμαvιoύ.
Άρθρο 14
ΑΣΘΕΝΕIΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑI ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΟIΟ
1. Μισθoί Ασθεvείας:
Ο μισθός ασθενείας των ναυτικών που ασθενούν και
νοσηλεύονται έξω από το πλοίο, σε νοσοκομείο ή εκτός
νοσοκομείου, ορίζεται σε ευρώ και είναι ίσος με τον
κατά ειδικότητα βασικό μισθό που καθoρίζεται στο
άρθρο 1. Στον ανωτέρω μισθό ασθενείας περιλαμβά−
νεται και το αντίτιμο τροφής. Ειδικώς στην περίπτωση
ασθεvώv που voσηλεύovται έξω από Νoσoκoμείo σε
λιμάvια τωv Ηvωμέvωv Πoλιτειώv και του Καvαδά κα−
ταβάλλεται o ειδικός μισθός ασθεvείας πρoσαυξημέvoς
με το αvτίτιμo τρoφής που πρoβλέπει το άρθρo 15 για
τις χώρες αυτές.
2. Μισθός σε περίπτωση ατυχήματος
Σε περίπτωση ατυχήματος o μισθός ασθέvειας κα−
θoρίζεται στο 100% του βασικού μισθoύ της Συλλoγικής
Σύμβασης.
3. Θέση Νoσηλείας
Οι Αξιωματικoί έχoυv δικαίωμα voσηλίωv Α’ θέσης
σε voσoκoμείo ή κλιvική και τα κατώτερα πληρώματα
Βα’ θέσης.
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4. Αφρoδίσια Νoσήματα
Στους ασθεvείς από αφρoδίσια voσήματα δεv κατα−
βάλλεται μισθός αλλά μόvo το αvτίτιμo τρoφής.
Άρθρο 15
ΑΝΤIΤIΜΟ ΤΡΟΦΗΣ
Σε περίπτωση που o vαυτικός δικαιoλoγημέvα παρα−
μείvει στην ξηρά για λόγoυς που αvάγovται στο πλoίo
και δεv επιβαρυvθεί το πλoίo με την τρoφoδoσία του,
δικαιoύται αvτίτιμo τροφής που καθoρίζεται σε ευρώ
(13,00) δέκα τρία εκατοστά, εκτός σε περιπτώσεις που
η παραμovή είvαι σε λιμάvια τωv Ηvωμέvωv Πoλιτειώv
της Αμερικής και του Καvαδά, όπου το αvτίτιμo τρoφής
καθoρίζεται σε 25 Δoλλάρια Αμερικής την ημέρα.
Άρθρο 16
ΑΔΕIΕΣ
1. Ο vαυτικός δικαιoύται άδεια που υπoλoγίζεται σε (8)
oκτώ ημέρες για κάθε μήvα υπηρεσίας του, για δε τις
επί πλέov ημέρες σε αvτίστοιχo κλάσμα της παραπάνω
μηvιαίας αδείας. Στον υπoλoγισμό της άδειας περιλαμ−
βάvεται και το επίδoμα 22% τωv Κυριακώv καθώς και
το δέκα τοις εκατό (10%) επίδoμα δεξαμεvόπλoιωv για
τους vαυτικoύς που υπηρετούv σ’ αυτά.
Τo ημερoμίσθιo έχει καθoρισθεί από 1.1.1990 ίσo με
το 1/22 του βασικoύ μισθoύ πρoσαυξημέvoυ με τα πα−
ραπάνω επιδόματα.
2. Κατά τις ημέρες της αδείας του o vαυτικός δι−
καιoύται το βασικό μισθό που αvαλoγεί σ’ αυτές όπως
αυτός oρίζεται από το άρθρo 1 της Συλλoγικής Σύμβα−
σης, πρoσαυξημέvo με τα επιδόματα που αvαφέρovται
στην παραγρ.1 αυτού του άρθρoυ, καθώς επίσης και το
αvτίτιμo τρoφής, όπως αυτό oρίζεται στο άρθρo 15 για
τα λιμάvια πληv Ηvωμέvωv Πoλιτειώv και Καvαδά (ευρώ
13,00 ημερησίως).
3. Η άδεια παρέχεται από τον Πλoίαρχo, εφ όσov
κατά την κρίση του oι αvάγκες του πλoίoυ επιτρέπουv
την χoρήγησή της. Σε αvτίθετη περίπτωση, με εκλoγή
του vαυτικoύ, είτε αvαβάλλεται η χoρήγησή της για
τον κατάλληλo χρόvo είτε θεωρείται ότι δόθηκε, αφoύ
σ’ αυτή την περίπτωση καταβάλλεται στο vαυτικό o
μισθός που του αvαλoγεί χωρίς το αvτίτιμo τρoφής,
γιατί αυτός παραμέvει και διατρέφεται στο πλoίo.
Πάvτως πρέπει vα καταβάλλεται κάθε πρoσπάθεια
vα απoφεύγεται η μη χoρήγηση άδειας με αvτάλλαγμα
χρηματική πληρωμή.
4. Σε περίπτωση παραμovής του vαυτικoύ στο πλoίo
και μη χoρήγησης της άδειας ή μη καταβoλής σ’ αυτόv
του μισθoύ που του αvαλoγεί (και αvεξάρτητα από το
λόγo για τον oπoίo δεv δόθηκε στο vαυτικό η άδεια ή
δεv καταβλήθηκε σ’ αυτόv o μισθός που του αvαλoγεί),
κατά την παρoχή της άδειας, όταv αυτός απoλύεται,
του καταβάλλεται και το αvτίτιμo τρoφής που αvαλoγεί
στις μέρες της άδειας του και oρίζεται από το άρθρo
15 για τα λιμάvια πληv Ηvωμέvωv Πoλιτειώv και Καvαδά
(ευρώ 13,00 ημερησίως).
Άρθρο 17
ΚΛIΝΟΣΚΕΥΗ − ΕΠIΤΡΑΠΕΖIΑ ΣΚΕΥΗ κ.λ.π.
1. Στους αξιωματικoύς και στο κατώτερo πλήρωμα
δίvovται τα απαραίτητα είδη κλιvoσκευής, επιτραπέζια
σκεύη κλπ. Τα σεvτόvια και τα καλύμματα τωv μαξιλα−
ριώv θα αλλάζovται μία φoρά την εβδoμάδα με αvτί−
στοιχα καθαρά.
*02016311408080032*

2. Σε κάθε μέλoς του κατώτερoυ πρoσωπικoύ κατα−
στρώματος δίvεται έvας αδιάβρoχoς επεvδύτης (vιτσε−
ράδα) και έvα ζευγάρι αδιάβρoχα παπoύτσια.
3. Σε όσoυς κατά τον καθαρισμό τωv δεξαμεvώv, περί
τωv oπoίωv η παραγρ.5 του άρθρoυ 3, μπαίvoυv μέσα σ’
αυτές διατίθεvται φόρμα και υπoδήματα (μπότες).
4. Τα πλoία πρέπει vα είvαι πάvτοτε εφoδιασμέvα
με τα απαραίτητα είδη σε αριθμό αvώτερo από τον
αvαγκαίo, για vα απoφεύγovται περιπτώσεις αδυvαμίας
πρoμήθειάς τους σε διάφoρα λιμάvια.
Τηv περίπτωση αδυvαμίας εξεύρεσης τωv ειδώv της
παραγρ. 1 διαπιστώvει, σύμφωvα με τον τρόπo που πρέ−
πει, η Λιμεvική Αρχή στη χώρα μας, εvώ στο εξωτερικό o
Πρoξεvικός Λιμεvάρχης και αv δεv υπάρχει η Πρoξεvική
Αρχή.
5. Όλα γεvικά τα παραπάνω είδη παραδίvovται στο
πλήρωμα καθαρά και σε κατάσταση που επιτρέπει
την χρήση τους. Οσoι φεύγoυv από το πλoίo έχoυv
υπoχρέωση vα επιστρέφoυv όλα αvεξαιρέτως τα είδη σε
καλή κατάσταση, θεωρείται δε δικαιoλoγημέvη η λoγική
φθoρά τους λόγω χρήσης. Σε περίπτωση απώλειας ή
καταστρoφής αυτώv τωv ειδώv από αμέλεια ή ευθύvη
του κατόχoυ, αυτός έχει υπoχρέωση vα καταβάλει το
αvτίτιμo για την αvτικατάσταση του είδoυς που χάθηκε
ή καταστράφηκε.
Άρθρο 18
ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
1.1 Κάθε γονέας ναυτικός, εφόσον έχει συμπληρώσει
συνεχή θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12)
μηνών στον ίδιο εργοδότη αποκτά δικαίωμα να λάβει
γονική άδεια χωρίς αποδοχές, συνολικής διάρκειας 3
μηνών για να μπορέσει να ασχοληθεί με το παιδί του
μέχρι αυτό να συμπληρώσει την ηλικία των πέντε ετών.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων παιδιών το δι−
καίωμα 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 στον ίδιο εργοδότη.
1.2. Το δικαίωμα γονικής άδειας με τις ίδιες πιο πάνω
προϋποθέσεις παρέχεται και σε περίπτωση υιοθεσίας
παιδιού.
2. 1 Ο ναυτικός υποχρεούται να ενημερώσει τον Πλοί−
αρχο ή τον πλοιοκτήτη 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 προει−
δοποίησης.
2. 2 Η γονική άδεια παρέχεται άπαξ και στο σύνολό
της εκτός από αντίθετη συμφωνία μεταξύ ναυτικού και
εργοδότη. Με την χορήγηση της γονικής άδειας λύεται
η σύμβαση ναυτολόγησης του ναυτικού, στη θέση του
οποίου ναυτολογείται ως αντικαταστάτης άλλος ναυ−
τικός ανάλογων προσόντων.
2. 3 Ο Πλοίαρχος ή ο Πλοιοκτήτης μπορούν να αναβά−
λουν την χορήγηση της γονικής άδειας στην περίπτωση
που αποδεδειγμένα δεν είναι δυνατή η εξεύρεση αντι−
καταστάτη του εργαζόμενου ναυτικού.
3.1 Δεκαπέντε ημέρες πριν από το τέλος της περιόδου
γονικής άδειας που έχει δοθεί, ο ναυτικός υποχρεούται
να δηλώσει εγγράφως στον πλοιοκτήτη εάν επιθυμεί να
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επανέλθει στην εργασία του στην ίδια θέση στο πλοίο
που υπηρετούσε ή σε περίπτωση αδυναμίας σε εργασία
ισοδύναμη ή ανάλογη. Τυχόν δικαιώματα αποζημίωσης
και εξόδων μετακίνησης προς και από το πλοίο του
αντικαταστάτη του, που προκύπτουν από την άσκηση
του δικαιώματος βαρύνουν τον γονέα ναυτικό που έκανε
χρήση του δικαιώματος της γονικής άδειας και όχι τον
εργοδότη.
Στην περίπτωση επανάληψης της ναυτολόγησης αυτή
θεωρείται νέα.
3.2. Η μη υποβολή της πιο πάνω δηλώσεως ισοδυ−
ναμεί με παραίτηση του ναυτικού από το πιο πάνω
δικαίωμα.
3.3 Ο ναυτικός που ασκεί το δικαίωμα της γονικής
άδειας καλύπτει τα δικά του έξοδα μετακίνησής του
από και προς το πλοίο αντίστοιχα. Ο ναυτικός που κάνει
χρήση του δικαιώματος της γονικής άδειας, έχει την
δυνατότητα, εάν το επιθυμεί να συνεχίσει την ασφαλι−
στική του κάλυψη στο ΝΑΤ, καταβάλλοντας ο ίδιος τις
αντίστοιχες εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου).
Άρθρο 19
ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
1. Τηρουμένων των διαδικασιών χορήγησης έγκρι−
σης 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 εμπορι−
κές 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 ημέ−
ρες), για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με
επείγοντες οικογενειακούς λόγους του εργαζομένου.
Εάν η απουσία αυτή συνεπάγεται και έξοδα μετακίνη−
σης, τότε αυτά βαρύνουν τον ναυτικό. Σε περιπτώσεις
χορήγησης άδειας απουσίας, καταχωρείται σχετική
εγγραφή στο ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου και σε
σελίδα παρατηρήσεων του ναυτικού φυλλαδίου του
εργαζομένου.
2. Η άδεια απουσίας είναι δυνατό 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.
Άρθρο 20
ΕΠIΛΥΣΗ ΔIΑΦΟΡΩΝ
1. Συλλoγικές Διαφoρές
α. Κάθε συλλoγική διαφoρά που πρoκύπτει αvάμεσα
στις Οργαvώσεις που συvάπτουv αυτή τη συμφωvία
σχετικά με την εφαρμoγή και ερμηvεία τωv όρωv αυ−
τής της Συλλoγικής Σύμβασης επιλύεται με διαιτησία,
όπως oρίζεται στο Συμφωvητικό της 7ης Δεκεμβρίoυ
1956 για τη σύvθεση και λειτουργία τωv Διαιτητικώv
Επιτρoπώv.
β. Δίκες που εισάγovται στα πoλιτικά δικαστήρια από
μέλη τωv συμβαλλoμέvωv oργαvώσεωv, για κρίση σε
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ζητήματα για τα oπoία εκκρεμεί διαιτησία σύμφωvα με
το εδάφιo (α) αυτής της παραγράφoυ, αvαβάλλovται
μέχρι την έκδoση της απόφασης διαιτησίας.
2. Ατομικές Διαφoρές
α. Ατομικές συμβάσεις vαυτολόγησης, στις oπoίες
εφαρμόζεται αυτή η συλλoγική σύμβαση, θα ρυθμίζovται
απoκλειστικά, σχετικά με κάθε απαίτηση από την εργα−
σία ή δικαίωμα του vαυτικoύ, συμπεριλαμβαvoμέvωv και
τωv απαιτήσεωv λόγω ασθεvείας ή ατυχήματος, από
αυτή τη Συλλoγική Σύμβαση και τους ελληvικoύς vόμoυς,
με εφαρμoγή σ’ αυτή την περίπτωση, τόσo του άρθρoυ
238 του Κ.Δ.Ν.Δ όσo και του άρθρoυ 83 του Κ.I.Ν.Δ.,
όπως τρoπoπoιήθηκε από το άρθρo 2 του v. 451/76, και
θα κρίvovται από τις αρμόδιες Ελληvικές Αρχές και τα
Ελληvικά Δικαστήρια.
β. Κάθε μέλoς που αvήκει στις συμβαλλόμεvες vαυ−
τεργατικές oργαvώσεις έχει υπoχρέωση όπως, για κάθε
ζήτημα που πρoκύπτει κατά την εφαρμoγή αυτής της
Συλλoγικής Σύμβασης σχετικά με τους όρoυς εργασίας
που πρoβλέπovται σ’ αυτή και στο vόμo, πρoσφεύγει
στην επαγγελματική του Οργάvωση ή στους τοπικoύς
αvτιπρoσώπους της Π.Ν.Ο. και vα επιδιώκει με τη βoή−
θειά τους την επίλυση του ζητήματος από τις Ελληvικές
Λιμεvικές ή Πρoξεvικές Αρχές.
γ. Συμφωvείται από τα δύo μέρη, ότι η παράβαση
τωv διατάξεωv αυτής της παραγράφoυ από το vαυτικό
απoτελεί παράβαση καθήκovτος.
ΕΡΜΗΝΕΥΤIΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Συμφωvείται η από κoιvoύ αvαγvώριση του vαυτι−
κoύ επαγγέλματος ως ιδιόμoρφoυ, βαρέoς και αvθυ−
γιειvoύ και η κoιvή πρoσπάθεια πρoς την Πoλιτεία για
το voμoθετικό χαρακτηρισμό μέσα από τη voμoθεσία
του Ν.Α.Τ. για την πρoστασία τωv υφιστάμεvωv συvτα−
ξιoδoτικώv ρυθμίσεωv.
Διευκριvίζεται ότι η συvαίvεση της Εvώσεως Ελλήvωv
Εφoπλιστώv δίvεται, απoκλειστικά και μόvo, για τον πα−
ραπάνω σκoπό.
Άρθρο 21
IΣΧΥΣ ΣΥΛΛΟΓIΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η ισχύς της Συλλoγικής Σύμβασης αρχίζει από την 1η
Iαvoυαρίoυ 2008 και λήγει την 31η Δεκεμβρίoυ 2008.
2. Για τις συμβάσεις vαυτικής εργασίας oι oπoίες
έχoυv συμφωvηθεί πριv από την έvαρξη ισχύoς αυτής
της Σύμβασης και θα λυθoύv μετά την υπoγραφή της,
o χρόvoς υπηρεσίας του vαυτικoύ, που πέρασε από τη
vαυτολόγηση μέχρι την απόλυσή του, θα υπoλoγίζεται
για την παρoχή της άδειας, όπως oρίζεται στο αρθρo
16 αυτής της Συμβάσεως.
3. Συμφωvείται vα συγκρoτηθεί oμάδα εργασίας από
εκπρoσώπους της Ε.Ε.Ε. και της Π.Ν.Ο. με σκoπό vα κατα−
γράψει και εξετάσει κλαδικά και θεσμικά θέματα που θα
πρoταθoύv από τις δύo πλευρές και vα υπoβάλει πρoς
τις Διoικήσεις τωv δύo μερώv πρoτάσεις πρoκειμέvoυ
vα ληφθoύv επ’ αυτώv απoφάσεις και vα υπoγραφoύv
σχετικά συμφωvητικά, τα oπoία και θα υπoβάλλovται για
κύρωση στο Υπουργείo Εμπoρικής Ναυτιλίας εφ’ όσov
πρόκειται για θέματα που ρυθμίζovται με τη διαδικασία
τωv Συλλoγικώv Συμβάσεωv Εργασίας.
4. Αυτή η σύμβαση συvτάχθηκε σε τρία αvτίτυπα, από
τα oπoία πήραv από έvα η ΕΝΩΣIΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟ−
ΠΛIΣΤΩΝ και η ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΝΑΥΤIΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔIΑ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

εvώ το τρίτο αvτίτυπo θα κατατεθεί στην αρμόδια υπη−
ρεσία του Υπουργείoυ Εμπoρικής Ναυτιλίας για επικύ−
ρωση και υπoγράφεται όπως ακoλoυθεί:
Για την Ένωσιν
Για την Πανελλήνια
Ελλήνων Εφοπλιστών
Ομοσπονδία
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΣ
1. Για την ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟIΑΡΧΩΝ ΠΑΣΗΣ
ΤΑΞΕΩΣ Ε.Ν (Π.Ε.Π.Ε.Ν)
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
2. Για την ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝIΚΩΝ Μη−
χανών Εσωτερικής Καύσης Εμπορικού Ναυτικού
(Π.Ε.Μ.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν)
Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡOΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
3. Για την ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ε.Ν.
(ΠΕΗΕΝ)
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΓΙΟΣ
4. Για την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΩΝ Ε.Ν.
(Π.Ε.Ν.Ε.Ν.)
Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΑΛΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ
5. Για την ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑ−
ΓΕIΡΩΝ Ε.Ν. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
Ο Πρόεδρος
ΓΙΩΡΓOΣ ΜΑΡOΥΛΑΚΗΣ
6. Για την ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ−
ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Ε.Ν. (ΠΕΑΘΕΝ)
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ
7. Για την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΑΡ−
ΧΩΝ & ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ Ε.Ν. (Π.Ε.Π.Π. & Κ. Ε.Ν.)
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 3525.5/01/2008
(3)
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμά−
των των Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 5 του α.ν. 3276/
1944 «περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη ναυτική εργα−
σία» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Το υπ’ αριθμ. 340−2448/10.6.2008 κοινό έγγραφο της
Ένωσης Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας και της Πανελλήνιας
Ναυτικής Ομοσπονδίας, με το οποίο υποβλήθηκε για
κύρωση η από 5.6.2008 Συλλογική Σύμβαση Πληρωμάτων
Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Πληρωμάτων
Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, που υπεγράφη την
5.6.2008 από τους νομίμους εκπροσώπους
α) της Ένωσης Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας και
β) της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και των
κλαδικών οργανώσεων της δύναμής της, που αναφέ−
ρονται στο προοίμιο της Συλλογικής Σύμβασης, εκτός
από:
− την παράγραφο 2 του άρθρου 10, καθότι αντίκειται
στο άρθρο 64 του ν. 3816/1958 (ΦΕΚ Α 32/1958) ΄΄Περί
Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου΄΄,
− την παράγραφο 1 του άρθρου 25, καθότι αντίκειται
στην κείμενη νομοθεσία,
− το άρθρο 35, στο μέτρο που έχει εφαρμογή το π.δ.
251/1999 (ΦΕΚ Α 206/1999) και
− το άρθρο 38, κατά το μέρος που αναφέρεται στο
πεδίο εφαρμογής άλλων Συλλογικών Συμβάσεων Εργα−
σίας και ειδικότερα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Πληρωμάτων Επιβατηγών Μεσογειακών − Τουριστικών
Ε/Γ πλοίων και της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλη−
ρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού που εκτελούν πλόες
μέχρι αποστάσεως 30 ναυτικών μιλίων, ανεξαρτήτως
του χρόνου υπογραφής και κυρώσεως αυτών.
2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης η οποία κυρώνε−
ται με την απόφαση αυτή, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου
2008 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2008.
3. Η απόφαση αυτή, με το κείμενο της κυρούμενης
Συλλογικής Σύμβασης, να δημοσιευθούν στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Εν Πειραιεί την 5.6.2008 οι υπογεγραμμένοι αφ΄ ενός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Πρόεδρος και ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙ−
ΟΥΛΙΟΣ Γενικός Γραμματέας της Ενώσεως Επιχειρήσε−
ων Ακτοπλοίας, εκπροσωπούντες νομίμως την εν λόγω
Επαγγελματική Οργάνωση και ειδικώς εξουσιοδοτημέ−
νοι προς τούτο και αφ΄ ετέρου οι:
1. Γιάννης Χαλάς, Γενικός Γραμματέας της Πανελλή−
νιας Ναυτικής Ομοσπονδίας
2. Γεώργιος Βλάχος, Πρόεδρος της Π.Ε. Πλοιάρχων
Ε.Ν.
3. Σταύρος Πετρίδης Πρόεδρος Π.Ε.Μηχανικών Μ.Ε.Κ.
4. Νικόλαος Τσάμης Πρόεδρος ΠΣΟΑΕΝ
5. Γεράσιμος Ζαχαράτος, Πρόεδρος της Π.Ε. Φροντι−
στών Ε.Ν.
6. Νικόλαος Μούγιος, Πρόεδρος Π.Σ.Ηλεκτρολόγων
Ε.Ν.
7. Αντώνιος Νταλακογιώργος, Πρόεδρος Π.Ε. Ναυτών
Ε.Ν.
8. Iωάννης Φραγκουλίδης, Πρόεδρος της Π.Ε.Aρχιθ/
λων−Θαλαμ/λων Ε.Ν.
9. Γεώργιος Μαρουλάκης, Πρόεδρος της Π.Ε. Ναυτο−
μαγείρων Ε.Ν.
10 Bασίλειος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος της Π.Ε.
Πρακτ. Πλοιάρχων Ε.Ν.
11 Αριστείδης Καρκούλιας, Πρόεδρος της Π.Ε. Προσω−
πικού Τροφοδοσίας Ε.Ν.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Εκπροσωπούντες εν προκειμένω νομίμως, ο μεν πρώ−
τος την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία οι δε λοιποί
τας εις την δύναμη της Π.Ν.Ο. υπαγόμενες Κλαδικές
Επαγγελματικές Οργανώσεις ως ανωτέρω αναφέρονται,
συμφωνούμε και αποδεχόμεθα τα κατωτέρω ως προς
τις αμοιβές και τους όρους εργασίας των πληρωμάτων
των Επιβατηγών Ακτοπλοϊκών Πλοίων.
Άρθρον 1
Βασικός Μισθός
1.Οι μηνιαίοι μισθοί ενεργείας των Αξιωματικών και
κατωτέρων πληρωμάτων που εργάζονται στα επιβατη−
γά ακτοπλοϊκά πλοία αυξάνονται αναδρομικά δια την
χρονική περίοδο από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008
κατά ποσοστό 6%.
2. Aνάλογη αύξηση χορηγείται και στα προβλεπόμε−
να από τη Σ.Σ.Ε. πάσης φύσεως επιδόματα, πρόσθε−
τες αμοιβές και έξτρα εργασίες που καθορίζονται σε
ποσά.
3. Σε όλους τους ναυτολογημένους ναυτικούς, για τις
διανυόμενες μηνιαίως Κυριακές αργίες εν πλω και στο
λιμάνι, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή δια τας μέχρι
οκταώρου εργασίας κατά Κυριακή, ανερχομένη μηνιαίως
σε ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατόν (22%) επί του μισθού
ενεργείας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου της παρούσης Συμβάσεως.
Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή αυτή θα καταβάλλεται σε
όλο το πλήρωμα και για όλες τις Κυριακές, ανεξαρτήτως
παροχής εκ μέρους αυτού ή μη υπηρεσίας.
ΒΑΘΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Α. ΑΞ/ΚΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΙΣΘ.
ΒΑΣΙΚ.
ΕΝΕΡΓ. + ΚΥΡΙΑΚ ΜΙΣΘΟΣ
1. Πλοίαρχος (α)
2. 677,19 + 588,98 3.266,17
2. Υπαρχος (β)
1.696,15 + 373,15 2.069,30
3. Υποπλοίαρχος
1.583,05 + 348,27 1.931,32
4. Ανθυποπλοίαρχος
1.379,54 + 303,50 1.683,04
Β. ΑΞ/ΚΟΙ ΜΗΧΑΝΗΣ
1. Μηχανικός Α΄ (α)
2. 664,05+ 586,09 3.250,14
2. Μηχανικός Α’/Β’
1.696,15 + 373,15 2.069,30
3. Μηχανικός Β’
1.583,05 + 348,27 1.931,32
4. Μηχανικός Γ΄
1.379,54 + 303,50 1.683,04
Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
1.583,05 + 348,27 1.931,32
Δ. ΑΞ/ΚΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Προϊστάμενος
Αξ/κός Ασυρμάτου
1.696,15 + 373,15 2.069,30
2. Αξ/κός Α/Τ Α’
1.583,05 + 348,27 1.931,32
3. Αξ/κός Α/Τ Β΄
1.379,54 + 303,50 1.683,04
4. Προϊστάμενος
Οικον. Αξ/κός
1.696,15 + 373,15 2. 069,30
5. Οικον. Αξ/κός Α’
1.583,05 + 348,27 1.931,32
6. Οικον. Αξ/κός Β’
1.379,54 + 303,50 1.683,04
7. Φροντιστής
1.696,15 + 373,15 2. 069,30
8. Αρχιθαλαμηπόλος
Προϊστάμενος χώρων
ενδιαιτήσεως διαμερισμάτων
επιβατών − τραπεζαρίας –
bars (Διπλωματούχος)
1.696,15 + 373,15 2. 069,30
Ε. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
1. Ναύκληρος
1.182,68 + 260,19 1.442,87
2. Υποναύκληρος
1.122,06 + 246,85 1.368,91
3. Ναύτης
1.085,09 + 238,72 1.323,81
4. Ναυτόπαις
869,92 + 191,38 1.061,30
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ΣΤ. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ
1. Μηχανοδηγός Α’
1.199,60 + 263,91 1.463,51
2. Μηχανοδηγός Β’
1.092,00 + 240,24 1.332,24
3. Αρχιθερμαστής
1.143,72 + 251,62 1.395,34
4. Λιπαντής
1.085,52 + 238,82 1.324,34
5. Θερμαστής
1.070,71 + 235,56 1.306,27
6. Καθαριστής
με άδεια θερμαστού
1.070,71 + 235,56 1.306,27
7. Καθαριστής
χωρίς άδεια θερμαστού 853,07 + 187,67 1.040,74
8. Βοηθός Ηλεκτρολόγου 1.199,60 + 263,91 1.463,51
Ζ. ΔΟΚΙΜΟΙ
1. Δόκιμος Πλοίαρχος
858,72 + 188,92 1.047,64
2. Δόκιμος Μηχανικός
858,72 + 188,92 1.047,64
3. Δόκιμος Οικ/κός Αξ/κός 858,72 + 188,92 1.047,64
Η. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
1. Βοηθός Φροντιστού
1.085,13 + 238,73 1.323,86
2. Μαθητευόμενος βοηθός
Φροντιστού
870,50 + 191,51 1.062,01
Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
1. Αρχιθαλαμηπόλος
Προϊστάμενος χώρων ενδιαιτήσεως
διαμερισμάτων επιβατών −
τραπεζαρίας – bars
1.696,15 + 373,15 2. 069,30
2. Αρχιθαλαμηπόλος
1.431,12 + 314,85 1.745,97
3. Θαλαμηπόλος
(άνδρας ή γυναίκα)
1.085,09 + 238,72 1.323,81
4. Επίκουρος
(άνδρας ή γυναίκα)
869,92 + 191,38 1.061,30
Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ
1. Αρχιμάγειρας πλοίων
1501 κοχ & άνω
1.696,15 + 373,15 2.069,30
2. Αρχιμάγειρας πλοίων
από 501−1500 κοχ
1.428,90 + 314,36 1.743,26
3. Αρχιμάγειρας πλοίων
μέχρι 500 κοχ
1.325,76 + 291,67 1.617,43
4. Μάγειρος Α’ πλοίων
1501 κοχ &άνω
1.431,12 + 314,85 1.745,97
5. Μάγειρος Α’ πλοίων
501−1500 κοχ
1.317,71 + 289,90 1.607,61
6. Μάγειρος Α’ πλοίων
μέχρι 500 κοχ
1.155,28 + 254,16 1.409,44
7. Μάγειρος Β’ πλοίων
1501 κοχ &άνω
1.277,23 + 280,99 1.558,22
8. Μάγειρος Β’ πλοίων
501−1500 κοχ
1.085,09 + 238,72 1.323,81
9. Μάγειρος Γ’ πλοίων
1501 κοχ & άνω
1.085,09 + 238,72 1.323,81
10. Μάγειρος Γ’ πλοίων
501−1500 κοχ
973,90 + 214,26 1.188,15
11. Αρτοποιός
1.158,23 + 254,81 1.413,04
12 Ζαχαροπλάστης
1.433,07 + 315,27 1.748,34
13. Χυτροκαθαριστής
869,92 + 191,38 1.061,30
Σημείωση: (α) Συμφωνείται ότι οι συνολικές αποδοχές
του Πλοιάρχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι
κατώτερες από τις συνολικές αποδοχές των λοιπών
μελών του πληρώματος που θα προβλέπονται από την
εκάστοτε Σ.Σ.Ε. των Ε/Γ−Α/Κ πλοίων.
Συμφωνείται επίσης ότι οι συνολικές αποδοχές του
Υπάρχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κα−
τώτερες από τις συνολικές αποδοχές των Προϊστά−
μενων των λοιπών ειδικοτήτων εξαιρουμένου του Α΄
Μηχανικού.
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Σημείωση: (β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
1 του π.δ. 230/1984, σε πλοία άνω των 8.000 κοχ. προ−
σλαμβάνονται (2) ηλεκτρολόγοι και (1) ένας βοηθός ηλε−
κτρολόγου, σύμφωνα δε με την παραγρ. 11 του άρθρου
7 του π.δ 437/1986, όπου υπάρχουν περισσότεροι του
ενός ηλεκτρολόγοι, επικεφαλής τους είναι ο Προϊστά−
μενος Ηλεκτρολόγος ο οποίος ρυθμίζει τις εργασίες
και τα λοιπά καθήκοντα των ηλεκτρολόγων και βοηθών
ηλεκτρολόγου.
Με βάση τα παραπάνω όπου υπάρχουν περισσότεροι
του ενός ηλεκτρολόγοι και βοηθός ηλεκτρολόγου, οι αντί−
στοιχοι βασικοί μισθοί καθορίζονται ως ακολούθως.
1. Προϊστάμενος
Ηλεκτρολόγος
1.696,15 + 373,15 2.069,30
2. Ηλεκτρολόγος
1.583,05 + 348,27 1.931,32
3. Βοηθός Ηλεκτρολόγου 1.199,60 + 263,91 1.463,51
Άρθρο 2
Μισθός ασθενείας− Θέσεις Νοσηλείας
1. Ο μισθός ασθενείας είναι σε κάθε περίπτωση ίσος
με το μισθό ενέργειας του άρθρου 1 παραγρ. 1 σε περί−
πτωση δε νοσηλείας εκτός νοσοκομείου ή κλινικής στην
ξηρά, καταβάλλεται και το αντίτιμο τροφής.
2. Οι αξιωματικοί δικαιούνται νοσηλειών Α΄ θέσεως
νοσοκομείου ή κλινικής και τα κατώτερα πληρώματα
Βα θέσεως.
Άρθρο 3
Αντίτιμο Τροφής
Το ημερήσιο αντίτιμο τροφής των ναυτικών επί ή εκτός
του πλοίου σε όσες περιπτώσεις δικαιούνται τούτου,
είτε λόγω ασθενείας ή μη χορηγήσεως παρασκευασμέ−
νης τροφής, καθορίζεται τόσον για τους αξιωματικούς
όσο και για το πλήρωμα εις ευρώ 18,00.
Άρθρο 4
Προσαύξηση μισθού λόγω
προσέγγισης σε λιμάνι εξωτερικού
1. Ο μισθός ενεργείας που ορίζεται από το άρθρο 1
παράγρ. 1 προσαυξάνεται υπό μορφή επιδόματος κατά
ποσοστό 15% όταν τα πλοία που αφορά η παρούσα
Σύμβαση επεκτείνουν τους πλόες των μέχρι των λιμένων
Βρινδησίου, Αγκώνας, Κωνσταντινουπόλεως, Εφέσου και
λιμένων της Κύπρου.
2. Η ανωτέρω προσαύξηση καταβάλλεται μόνον για
τις ημέρες όπου το πλοίο εκτελεί πλόες μέχρι των
ως άνω λιμένων εξωτερικού κατ’ επέκταση των δρο−
μολογίων εσωτερικού, από της ημέρας του απόπλου
του πλοίου εκ Πειραιώς ή άλλου Ελληνικού λιμένος
αφετηρίας των δρομολογίων του (συνυπολογιζομένης)
μέχρι της ημέρας του επανάπλου του σε αυτόν (μη
συνυπολογιζομένης).
Άρθρο 5
Επίδομα ιματισμού
1. Εις τα μέλη του κατωτέρου πληρώματος καταβάλ−
λεται πλέον του μισθού και ιδιαίτερο επίδομα για την
αντιμετώπιση των δαπανών του ειδικού ιματισμού που
πρέπει να φέρουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους. Το επίδομα τούτο καθορίζεται μηνιαίως στο ποσό
των ευρώ 52,94.
2. Σε αντιστάθμισμα της ανωτέρω παροχής όλοι πρέ−
πει να προμηθεύονται και να φέρουν τον ιματισμό εργα−
σίας τους και τη στολή που προβλέπεται από το άρθρο

20 της παρούσης σύμβασης σε αντίθετη δε περίπτωση
τούτο αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης από
μέρος του Πλοιάρχου.
3. Εάν ο πλοιοκτήτης παρέχει στα κατώτερα πληρώ−
ματα εξ ιδίων τον εν λόγω ιματισμό δεν καταβάλλεται
εις αυτά το ανωτέρω επίδομα.
4. Σε όλα τα μέλη του πληρώματος χορηγούνται είδη
καθαριότητος όπως, προσόψια, σαπούνι κοινό ενός χι−
λιόγραμμου ανά 15θήμερον καθώς και η αναγκαία πο−
σότητα σαπουνιού προσώπου.
Άρθρο 6
Αμοιβή Κυριακών
Σε όλους τους ναυτολογημένους ναυτικούς, για τις
διανυόμενες μηνιαίως Κυριακές αργίες εν πλω και στο
λιμάνι, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή ,δια τας μέχρι
οκταώρου εργασίας κατά Κυριακή, ανερχομένη μηνιαίως
σε ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατόν (22%) επί του μισθού
ενεργείας που προβλέπεται από το άρθρο 1 παράγραφο
1 της παρούσης Συμβάσεως.
Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή αυτή θα καταβάλλεται σε
όλο το πλήρωμα και για όλες τις Κυριακές, ανεξαρτήτως
παροχής εκ μέρους αυτού ή μη υπηρεσίας.
Άρθρο 7
Επίδομα γραμμών Δημόσιας υπηρεσίας (αγόνων)
1. Σέ ολόκληρο τό πλήρωμα περιλαμβανομένου τού
Πλοιάρχου καί τού Α Μηχανικού πού εργάζεται σέ πλοία
πού δραστηριοποιούνται σέ γραμμές γιά τις οποίες εχει
συναφθει Σύμβασις Δημόσιας Υπηρεσίας (αγόνων), χο−
ρηγείται ειδικό επίδομα εκ ποσοστού 7 % (επτά τοίς
εκατό) επί τού μισθού ενεργείας τής παραγρ. 1 τού
αρθρου 1 γιά απασχόληση στίς γραμμές αυτές επί επτά
ημέρες. Γιά απασχόληση επί ολιγότερες ημέρες κατα−
βάλλεται αναλογία τών 7/7.
2. Η ειδική αυτή ρύθμιση γίνεται αποδεκτή από τούς
Πλοιοκτήτες πέραν τής γενικής διατάξεως τού αρθρου
137 παρ.2 τού Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρ.Ε/Γ Πλοίων,
λόγω τών ειδικών συνθηκών πού επικρατούν στά πλοία
τών γραμμών Δημόσιας Υπηρεσίας (αγόνων).
Άρθρο 8
Ειδικά Επιδόματα
1. Στον Πλοίαρχο και τον Α΄ Μηχανικό καταβάλλεται
για κάθε Σάββατο το 1/22 του μηνιαίου μισθού ενεργείας
της παραγρ. 1 του άρθρου 1. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται
και για τις ημέρες αργίας που προβλέπονται από το
άρθρο 18 της παρούσης. Το ποσό αυτό, προσαρμοζό−
μενο προς την αντίστοιχη αμοιβή του πληρώματος που
ορίζεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 13, προσαυξά−
νεται κατά ποσοστό 50%.
2. Στους Αξιωματικούς καταστρώματος χορηγείται
ειδικό μηνιαίο επίδομα ως ακολούθως:
EΥΡΩ
α. Στον Πλοίαρχο Α΄
48,69
β. Στον Ύπαρχο
37,74
γ. Στον Πλοίαρχο Β΄
32,98
δ. Στον Πλοίαρχο Γ΄
27,74
3. Στους Αξιωματικούς Μηχανής χορηγείται μηνιαίο
επίδομα ως ακολούθως:
α. Στον Μηχανικό Α΄
48,69
β. Στον Μηχανικό Α/Β΄
37,74
γ. Στον Μηχανικό Β΄
32,98
δ. Στον Μηχανικό Γ΄
27,74
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4. Σε κάθε Αξιωματικό Ασυρμάτου χορηγείται μηνιαίο
επίδομα συντήρησης ηλεκτρονικών οργάνων εκ 148,02
ευρώ.
4α. Για την ιδιωτική ανταπόκριση των τηλεφωνημά−
των του πληρώματος, ανεξάρτητα από τον πραγματικό
αριθμό των τηλεφωνημάτων που γίνονται, καταβάλλεται
στον Ασυρματιστή μηνιαίως το ποσό των 33,58 ευρώ.
5. Στον Πλοίαρχο και τους Αξιωματικούς Kαταστρώμα−
τος καταβάλλεται για την παραλαβή, έλεγχο στοιβασίας
και επίβλεψη φορτοεκφορτώσεως οχημάτων
πάγιο μηνιαίο επίδομα ως ακολούθως:
ευρώ
α. Στον Πλοίαρχο
μηνιαίως το ποσόν των 160,66
β. Στον Ύπαρχο
«
«
«
« 270,13
γ. Στον Υποπλοίαρχο
«
«
«
« 89,07
δ. Στον Ανθυποπλοίαρχο «
«
«
« 164,11
5α) Στους Οικονομικούς Αξιωματικούς που απασχο−
λούνται με την παραλαβή και επίβλεψη φορτοεκφόρτω−
σης οχημάτων καταβάλλεται επίδομα 9% επί του μισθού
ενεργείας της παραγρ. 1 του άρθρου 1 της Συλλογικής
Συμβάσεως.
6. Στους Οικονομικούς Αξιωματικούς χορηγείται μηνι−
αίο επίδομα διαχειριστικών λαθών ως ακολούθως:
ευρώ
α. Στον Προϊστάμενο Οικον. Αξ/κό
53,59
β. Στον Οικ. Αξ/κό Α’
40,16
γ. Στον Οικ. Αξ/κό Β’
30,52
7. Στον Αξ/κό Φροντιστή χορηγείται ειδικό μηνιαίο
επίδομα
53,59
8. Στον Ηλεκτρολόγο του πλοίου για τις εργασίες μη−
χανοστασίου καθώς και για την επίβλεψη κλιματιστικών
μηχανημάτων καταβάλλεται μηνιαίως το ποσόν των
120,00 Ευρώ
120,00
9. Στον Ναύκληρο καταβάλλεται ειδικό μηνιαίο επίδο−
μα
22,45
Στον Υποναύκληρο και Ξυλουργό καταβάλλεται ειδικό
μηνιαίο επίδομα
13,52
10. Για την μεταφορά των τροφίμων εντός της αποθή−
κης, εντός ή εκτός ωρών εργασίας, καταβάλλεται αμοιβή
στο προσωπικό τροφοδοσίας κατά τόννον
34,02
11. Στους βοηθούς Φροντιστού που έχουν σχετικό πτυ−
χίο, χορηγείται ειδικό μηνιαίο επίδομα
51,90
12. Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται ειδικό επίδομα δια−
κυβερνήσεως
89,73
13. Σε όλο το πλήρωμα του πλοίου χορηγείται επίδομα
βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας
33,00 ευρώ
14. Στους Αξιωματικούς Μηχανής Α/Β’, Β’,Γ’ χορηγείται
ειδικό μηνιαίο επίδομα εκ ποσοστού 7% (επτά επί τοις
εκατόν) επί του μισθού ενεργείας του άρθρου 1 παρα−
γρ.1, για την συντήρηση του ξενοδοχειακού και υδραυ−
λικού εξοπλισμού και την εκτέλεση των σωληνουργικών
εργασιών των Ε/Γ−Α/Κ πλοίων.
Για την εκτέλεση σωληνουργικών εργασιών του ξε−
νοδοχειακού υδραυλικού τομέα δεν θα καταβάλλεται
άλλη αμοιβή σαν έξτρα εργασία
−−−−−−
15. Για την εκτέλεση ΕΞΤΡΑ εργασιών, μη προβλε−
πομένων εις τον ειδικό πίνακα του παρόντος άρθρου,
καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα στο κατώτερο πλήρωμα
μηχανής, συμπεριλαμβανομένου και του Υδραυλικού εξ
ευρώ 33,25
33,25 ευρώ
16. Στον Α Μηχανικό καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα
149,46 Ευρώ, για την περίοδο 1.1.2008 έως 31.12.2008, για
την επίβλεψη εκτελέσεως ΕΧΤΡΑ εργασιών.
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Άρθρο 9
Ειδικές ρυθμίσεις
Το άρθρον 9 καταργείται, της αμοιβής των έξτρα
εργασιών των Πρακτικών Μηχανικών και Θερμαστών
ρυθμιζόμενης με το άρθρον 29 της παρούσης.
Άρθρο 10
Εξόφληση μισθού και λοιπών αποδοχών
1. Η εξόφληση του μισθού και των πάσης φύσεως
αποδοχών των ναυτικών γίνεται στο τέλος κάθε ημε−
ρολογιακού μηνός. Σε αντίθετη περίπτωση ο ναυτικός
δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης ναυ−
τολόγησής του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 74
του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, δηλαδή λόγω
βαριάς παράβασης υπό του Πλοιάρχου των έναντι του
ναυτικού υποχρεώσεών του.
2. Μετά τη συμπλήρωση 15 ημερών εργασίας, από την
ημερομηνία ναυτολόγησης,
, ο ναυτικός δικαιούται ο ναυτικός δικαιούται να ζη−
τήση προκαταβολή ( στις 15 κάθε μήνα ), έναντι δεδου−
λευμένων αποδοχών.
3. Κατά την εξόφληση των αποδοχών χορηγείται στο
ναυτικό αντίγραφο του λογαριασμού μισθοδοσίας του.
4. Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της αδείας
και για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από
την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται στο 1/22 του μισθού
ενεργείας της παραγρ. 1 του άρθρου 1.
Άρθρο 11
Ώρες Εργασίας
Οι ώρες της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας
εν πλω και στο λιμάνι για όλους τους ναυτικούς που
αφορά η παρούσα Συλλογική Σύμβαση ορίζονται σε (40)
εβδομαδιαίως δηλαδή (8) ώρες την ημέρα από Δευτέ−
ρας μέχρι Παρασκευής, της εργασίας του Σαββάτου
αμειβόμενης υπερωριακώς.
Άρθρο 12
Προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών
1. Ειδικώς για το προσωπικό γενικών υπηρεσιών εν
γένει, πλην των Ραδιοτηλεγραφητών, η οκτάωρη εργα−
σία τους κατανέμεται από της 06.00 ώρας μέχρι 22.00
ώρας με μία διακοπή.
2. Οι ώρες νυκτοφυλάκων του προσωπικού των θαλα−
μηπόλων πάσης διαβάθμισης ορίζονται εν πλω από την
21.00 μέχρι της 06.00 της επομένης και εν όρμω από
της 18.00 μέχρι και της 06.00 ώρας της επομένης, των
πέραν του οκταώρου ωρών υπηρεσίας, αμειβομένων
υπερωριακώς.
3. Λόγω των αυξημένων καθηκόντων του αρχιμάγειρα,
ο οποίος εκτελεί και τις εργασίες σφαγέα και ζαχαρο−
πλάστη για την εξυπηρέτηση του πληρώματος, ειδικό−
τητες που δεν προβλέπονται στην σύνθεση των Ε/Γ−Α/Κ
πλοίων, καταβάλλεται εις τούτον πρόσθετη αμοιβή που
αντιστοιχεί σε δέκα πέντε ώρες (15) υπερωριακής αμοι−
βής μηνιαίως, πέραν υπερωριών εξ άλλου λόγου.
Άρθρο 13
Υπερωριακή αμοιβή
1. Κάθε εργασία που εκτελείται από τους ναυτικούς
εν πλω και στο λιμάνι, πέραν των κανονικών εργασίμων
ημερών και ωρών, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 11
και 12 της παρούσης, περιλαμβανομένων και των εργασιών
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κατάπλου και απόπλου, θεωρείται πρόσθετη (υπερωρια−
κή) και καταβάλλεται στους απασχολουμένους ναυτικούς
πρόσθετη αμοιβή η οποία υπολογίζεται ως εξής:
Το ποσόν του μηνιαίου μισθού ενεργείας της παραγρ.
1 του άρθρου 1 διαιρείται δια των ωρών της μηνιαίας
υποχρεωτικής απασχόλησης, τούτων εξευρισκομένων
δια της διαιρέσεως των εβδομάδων του έτους δια δώ−
δεκα μηνών και του πολλαπλασιασμού του εκ της διαι−
ρέσεως ταύτης προκύπτοντος πηλίκου 4,3 επί τας ώρας
της εκάστοτε ισχυούσης εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
απασχόλησης.
Βάσει του ανωτέρω υπολογισμού, οι ώρες της μηνιαί−
ας υποχρεωτικής απασχόλησης ανέρχονται σε εκατόν
εβδομήντα τρεις (173).
2. Για την πρόσθετη (υπερωριακή) εργασία περί της
οποίας η προηγούμενη παράγραφος, η προκύπτουσα
εκ της εφαρμογής της υπερωριακή αμοιβή του ναυτικού
προσαυξάνεται κατά 25%.

3. Οι εργασίες καθαρισμού των αυλών, των λεβήτων
εν θερμώ και καθαρισμού των διπυθμένων είναι υπο−
χρεωτικές έκτακτοι και αμείβονται με την πρόσθετη
αμοιβή της προηγουμένης παραγράφου.
4. Οι πρόσθετες αμοιβές για πρόσθετη εργασία και
αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου εκκαθα−
ρίζονται κατά μήνα μαζί με την εξόφληση του μηνιαίου
μισθού.
5. Για την πρόσθετη υπερωριακή απασχόληση του
πληρώματος κατά τα Σάββατα και τις αργίες όπως
αυτές ορίζονται από το άρθρον 18 της παρούσης, κα−
ταβάλλεται υπερωριακή αμοιβή η προσδιοριζόμενη από
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προσαυξημένη
κατά ποσοστό 50% για όλες τις ώρες της υπερωριακής
απασχόλησης Σαββάτου και αργιών.
6. Με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις των παραγράφων
1,2 και 3 του παρόντος άρθρου καταχωρούνται παρα−
κάτω πίνακες υπερωριακής αμοιβής:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΒΑΘΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΝ
Α΄ΑΞ/ΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Από 1.1−31.12.2008

1. ’Υπαρχος
2. Υποπλοίαρχος
3. Ανθυποπλοίαρχος
Β. ΑΞ/ΚΟΙ ΜΗΧΑΝΗΣ
1. Μηχανικός Α΄/Β΄
2. Μηχανικός Β΄
3. Μηχανικός Γ΄
Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
(άνω των 8000 κοχ.)
1. Προϊστ. Ηλεκτρολόγος
2. Ηλεκτρολόγος
3. Βοηθός Ηλεκτρολόγου
Δ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Προϊστάμενος Αξ/κός Ασυρμάτου
2. Αξ/κός Α/Τ Α’
3. Αξ/κός Α/Τ Β’
4. Προϊστάμενος Οικ. Αξ/κός
5. Οικον. Αξ/κός Α’
6. Οικον. Αξ/κός Β’
7. Φροντιστής
8. Αρχιθαλαμηπόλος Προϊστάμενος χώρων ενδιαιτήσεως
διαμερισμάτων επιβατών − τραπεζαρίας – bars (Διπλωματούχος)
Ε: ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΤ/ΤΟΣ
1. Ναύκληρος
2. Υποναύκληρος
3. Ναύτης
4. Ναυτόπαις
ΣΤ: ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΜΗΧ/ΝΗΣ
1. Μηχανοδηγός Α
2. Μηχανοδηγός Β
3. Αρχιθερμαστής
4. Λιπαντής
5. Θερμαστής
6. Βοηθός ηλεκτρολόγου
7. Καθαριστής με αδ. Θερμαστού
8. Καθαριστής χωρίς αδ. Θερμαστού

ευρώ
με μισθό
ενεργείας
1/173
9,80
9,15
7,97

ευρώ
+ 25%

ευρώ
+ 50%

12,26
11,44
9,97

14,70
13,73
11,96

9,80
9,15
7,97
9,15

12,26
11,44
9,97
11,44

14,70
13,73
11,96
13,73

9,80
9,15
6,93

12,26
11,44
8,67

14,70
13,73
10,40

9,80
9,15
7,97
9,80
9,15
7,97
9,80

12,26
11,44
9,97
12,26
11,44
9,97
12,26

14,70
13,73
11,96
14,70
13,73
11,96
14,70

9,80

12,26

14,70

6,84
6,49
6,27
5,03

8,55
8,11
7,84
6,29

10,26
9,74
9,41
7,55

6,93
6,31
6,61
6,27
6,19
6,93
6,19
4,93

8,67
7,89
8,27
7,84
7,74
8,67
7,74
6,16

10,40
9,47
9,92
9,41
9,29
10,40
9,29
7,40
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Ζ: ΔΟΚΙΜΟΙ
1. Δόκιμος Πλοίαρχος
2. Δόκιμος Μηχανικός
3. Δόκιμος Οικ/κός Αξ/κός
Η: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
1. Βοηθός Φροντιστού
2. Μαθητευόμενος Βοηθός Φροντιστού
Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
1. Αρχιθαλαμηπόλος Προϊστάμενος χώρων ενδιαιτήσεως
διαμερισμάτων επιβατών − τραπεζαρίας − bars
2. Αρχιθαλαμηπόλος
3. Θαλαμηπόλος (άνδρας ή γυναίκα)
4. Επίκουρος (άνδρας ή γυναίκα)
Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ
1. Αρχιμάγειρος πλοίων 1501 κοχ & άνω
2. Αρχιμάγειρος πλοίων 501 κοχ μέχρι 1500
3. Αρχιμάγειρος πλοίων μέχρι 500 κοχ
4. Μάγειρος Α πλοίων μέχρι 1501 κοχ &άνω
5. Μάγειρος Α πλοίων 501−1500 κοχ
6. Μάγειρος Α πλοίων μέχρι 500 κοχ
7. Μάγειρος Β πλοίων 1501 κοχ &άνω
8. Μάγειρος Β πλοίων 501−1500 κοχ
9. Μάγειρος Γ πλοίων 1501 κοχ & άνω
10. Μάγειρος Γ πλοίων 501−1500 κοχ
11. Αρτοποιός
12. Ζαχαροπλάστης
13. Χυτροκαθαριστής
Άρθρο 14
Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα
1. Στα πληρώματα των πλοίων που αναφέρεται η πα−
ρούσα Συλλογική Σύμβαση καταβάλλεται ως δώρο ο
μισθός ενός μηνός επ’ ευκαιρία των εορτών των Χρι−
στουγέννων και του Νέου Έτους και ο μισθός (15) ημε−
ρών επ΄ ευκαιρία των εορτών του Πάσχα.
2. Τα δώρα εορτών υπολογίζονται επί των πράγματι
καταβαλλομένων παγίων και σταθερών αποδοχών ήτοι
μισθού ενεργείας και επιδομάτων, περιλαμβανομένων
και των υπερωριών.
3. Κατά την απόλυση του ο Ναυτικός δικαιούται και
την καταβολή τής αναλογίας τού Δώρου Εορτών
Άρθρο 15
ΑΔΕΙΕΣ
1. Οι ναυτικοί δικαιούνται αδείας υπολογιζόμενης ως
ακολούθως:
α. Για τους έχοντας διετή τουλάχιστον θαλάσσια
υπηρεσία εξήντα (60) ημέρες το χρόνο ή 5,00 για κάθε
μήνα υπηρεσίας, για δε τις τυχόν ημέρες αντίστοιχο
κλάσμα του μηνός.
β. Για τους έχοντας μέχρι (2) χρόνια θαλάσσια υπηρε−
σία πενήντα δύο (52) ημέρες το χρόνο ή 4,33 για κάθε
μήνα υπηρεσίας, για δε τις τυχόν ημέρες αντίστοιχο
κλάσμα του μηνός.
2. Η αποζημίωση της άδειας υπολογίζεται επί του μι−
σθού ενεργείας της παραγρ. 1 του άρθρου 1 που καθορί−
ζεται από τη Συλλογική Σύμβαση, πλέον του επιδόματος
Κυριακών και του αντιτίμου τροφής.
3. Οι άδειες σε όλους τους Αξιωματικούς και το κα−
τώτερο πλήρωμα θα δύνανται να χορηγούνται και κατά
την διάρκεια των επισκευών του πλοίου ή της ετήσι−
ας επιθεωρήσεώς του, κατά την κρίσιν του Πλοιάρχου.
Σε αντίθετη περίπτωση είτε αναβάλλεται η παροχή
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4,96
4,96
4,96

6,20
6,20
6,20

7,44
7,44
7,44

6,27
5,03

7,84
6,29

9,41
7,55

9,80
8,27
6,27
5,03

12,26
10,34
7,84
6,29

14,70
12,41
9,41
7,55

9,80
8,26
7,66
8,27
7,62
6,68
7,38
6,27
6,27
5,63
6,69
8,28
5,03

12,26
10,32
9,58
10,34
9,52
8,35
9,23
7,84
7,84
7,04
8,37
10,35
6,29

14,70
12,39
11,49
12,41
11,43
10,02
11,07
9,41
9,41
8,45
10,04
12,42
7,55

ταύτης για τον κατάλληλο χρόνο είτε θεωρείται ως
παρασχεθείσα, καταβαλλομένης στην περίπτωση αυτή
στο ναυτικό της υπό της προηγουμένης παραγράφου
καθοριζομένης αποζημίωσης.
4. H Αποζημίωσης Αδείας και τροφοδοσίας θα κατα−
βάλλεται στο Ναυτικό:
α. Κατά την απόλυσή του,
β. Εφ΄όσον παραμένει ναυτολογημένος κατά την 31/12
εκάστου έτους και
γ. Σε ορισμένα πλοία τα οποία εκτελούν δρομολόγια
Δημόσιας Υπηρεσίας
(Αγονες γραμμές) κατά την 31/8 εκάστου έτους, αφού
προηγουμένως
έχει συμφωνηθεί εγγράφως από τα ενδιαφερόμενα
μέρη.
Εν πάση περιπτώσει πρέπει να καταβάλλεται κάθε
δυνατή προσπάθεια ν΄ αποφεύγεται η μη παροχή της
αδείας έναντι καταβολής χρηματικής αποζημίωσης.
Δύναται πάντως να χορηγηθεί η άδεια κατά την πα−
ραμονή του πλοίου σε λιμένα για επισκευές ή ετήσια
επιθεώρηση, του ναυτικού υποχρεωμένου να αποδεχθεί
την ούτω παρεχομένη άδεια.
Η χορήγηση της αδείας θα γίνεται το πολύ σε δύο
τμήματα. Σε κάθε όμως περίπτωση, με την απόλυση
του ναυτικού εξοφλείται η τυχόν οφειλόμενη σε αυτόν
άδεια.
Άρθρο 16
Διανυκτέρευση εις λιμένα
1. Κάθε πλοιοκτήτης υποχρεούται να ρυθμίζει τα της
υπηρεσίας των πλοίων του κατά τέτοιο τρόπο ώστε
να εξασφαλίζεται μία φορά τον μήνα κατά τους μήνας
Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο και δύο φορές το μήνα κατά
τους υπόλοιπους μήνες, η διανυκτέρευση των μελών του
πληρώματος στο λιμάνι αφετηρίας ή στο λιμάνι προο−
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ρισμού του δρομολογίου του πλοίου, κατά την επιθυμία
του ναυτικού και εφόσον τούτο είναι δυνατόν.
2. Σε περίπτωση που για λόγους ασφαλείας του πλοί−
ου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν καθίσταται δυνατή
η διανυκτέρευση, καταβάλλεται στο ναυτικό για κάθε
μη παρεχομένη διανυκτέρευση αποζημίωση ίση με ένα
ημερομίσθιο ήτοι το 1/22 του υπό της Συλλογικής Συμ−
βάσεως προβλεπομένου μισθού ενεργείας της παραγρ.
1 του άρθρου 1.
3. Για την παρεχομένη ως άνω άδεια διανυκτερεύσεως
θα γίνεται από τον Πλοίαρχο μνεία στο ημερολόγιο του
πλοίου που θα επικυρώνεται από την Λιμενική Αρχή.
Άρθρο 17
Αξιωματικοί μηχανής και Θερμαστές
1. Ο Αξιωματικός μηχανής που παραμένει τη νύκτα
στο πλοίον και εφόσον έχουν διαλυθεί οι φυλακές, δι−
καιούται τετραώρου υπερωρίας.
2. Στο προσωπικό του μηχανολεβητοστασίου που
απασχολείται εκάστοτε στην εργασία εκκαπνισμού
των αυλών των λεβήτων καταβάλλεται υπερωρία απλή,
προσαυξημένη κατά τα υπό της παραγράφου 2 του
άρθρου 13 οριζόμενα ποσοστά εφόσον η εργασία αυτή
εκτελείται κατά τις εργάσιμες ώρες, διπλή δε εφόσον
εκτελείται κατά τις μη εργάσιμες ώρες.
3. Το ειδικό μηνιαίο επίδομα που προβλέπεται από
το εδάφιον δ΄, της παραγρ. 3 του άρθρου 8 της πα−
ρούσης χορηγείται και στους Πρακτικούς Μηχανικούς
Γ΄ τάξεως.
Άρθρο 18
Ημέρες αργίας
1. Οι κατωτέρω κατονομαζόμενες θρησκευτικές εορτές
θεωρούνται ως ημέρες αργίας. Εργασίες εκτελούμενες
κατά τις αργίες αυτές, εν πλω και στο λιμάνι αμείβονται
υπερωριακώς, σύμφωνα με την παραγρ. 5 του άρθρου
13 της Συλλογικής Σύμβασης.
α. Η 1η του Έτους.
β. Η εορτή των Θεοφανίων.
γ. Η Καθαρή Δευτέρα.
δ. Η 25η Μαρτίου.
ε. Η Μεγάλη Παρασκευή.
στ. Η Δευτέρα του Πάσχα.
ζ. Η ημέρα του Αγίου Γεωργίου.
η. Η 1η Μαΐου.
θ. Η ημέρα της Αναλήψεως.
ι. Η 15η Αυγούστου.
ια. Η 14η Σεπτεμβρίου.
ιβ. Η 28η Οκτωβρίου
ιγ. Η ημέρα του Αγίου Νικολάου.
ιδ. Η ημέρα των Χριστουγέννων.
ιε. Η δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων.
ιστ. Οι ανεγνωρισμένες ως ημέρες αργίας τοπικές
εορτές στους Ελληνικούς λιμένες εφόσον ναυλοχεί εις
τίνα τούτων το πλοίο. Διευκρινίζεται ότι οι Κυριακές
αμείβονται με το 22% που προβλέπει το άρθρον 6 της
Συλλογικής Σύμβασης. Εάν όμως μία των ανωτέρω θρη−
σκευτικών εορτών συμπέσει Κυριακή, εκτός του 22% ο
ναυτικός εργαζόμενος θα αμείβεται και υπερωριακώς.
2. Δια τον υπολογισμό των Αργιών κατά μήνα, πολλα−
πλασιάζεται ο μέσος μηνιαίος όρος των αργιών 1,33 (16
αργίες ετησίως δια 12 μήνες) με το 8 (ώρες εργασίας
για κάθε αργία), ήτοι 10,67 ώρες μηνιαίως.

Άρθρο 19
Βιβλίο Υπερωριών
Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υπερωρι−
ακής απασχόλησης του πληρώματος τηρείται επιμελώς
το υπό του άρθρου 157 του Κανονισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας Επιβατηγών πλοίων προβλεπόμενο Βιβλίο
υπερωριών και προσθέτων αμοιβών πληρώματος.
Άρθρο 20
Στολή
Οι Αξιωματικοί και τα μέλη του κατωτέρου πληρώ−
ματος υποχρεούνται να φέρουν κατά τις ώρες εκτέ−
λεσης των καθηκόντων τους την καθιερωμένη στολή
του Εμπορικού Ναυτικού μετά των διακριτικών για κάθε
κλάδο προσωπικού κατά βαθμό ή ειδικότητα.
Άρθρο 21
Εισφορές υπέρ της Εστίας Ναυτικών
Η μηνιαία εισφορά των πλοιοκτητών και των ναυτι−
κών υπέρ της Εστίας Ναυτικών καθορίζεται από τις
διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 7 του ν.δ. 92/1973, ως ετροποποιήθησαν
από το άρθρο 22 του νόμου 1085/1980. Η εισφορά αυτή,
εισπραττόμενη παρά του ΝΑΤ αποδίδεται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις στην Εστία Ναυτικών.
Άρθρο 22
Εισφορές− Κρατήσεις
1. Οι νόμιμες εισφορές και κρατήσεις υπέρ των Ταμείων
Ασφαλίσεως και Πρόνοιας Ε.Ν. (ΝΑΤ−ΤΠΑΕΝ−ΤΠΚΠΕΝ−ΕΛΟ−
ΕΝ−ΚΕΑΝ) ως και Δημοσίου που βαρύνουν τους ναυτικούς,
εκπίπτονται από τις πάσης φύσεως αποδοχές που αναφέ−
ρονται στα προηγούμενα άρθρα της παρούσης.
2. Γίνεται κατ’ αρχήν δεκτό το αίτημα της ΠΝΟ για τη
σύσταση Ιδρύματος προβληματικών παιδιών ναυτικών
και προς τούτο συμφωνείται όπως επιδιωχθεί κοινή
συνάντηση των διοικήσεων των Εφοπλιστικών Ενώσε−
ων και της Π.Ν.Ο. με σκοπό τη σύσταση του εν λόγω
Ιδρύματος και καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων
λειτουργίας του θεσμού και χρηματοδότησής του.
Άρθρο 23
Οικογενειακά Επιδόματα
Οι πλοιοκτήτες περί των οποίων η παρούσα Σύμβαση
καταβάλλουν ποσοστό 2%, μη δυνάμενο ν΄ αυξηθεί πε−
ραιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 1085/1980
εισπραττόμενο υπό του ΝΑΤ με σκοπό την χορήγηση
οικογενειακών επιδομάτων στους Έλληνες ναυτικούς.
Το ανωτέρω ποσοστό, ομού μετά του εξ ενός επί
τοις εκατόν (1%) ποσοστού συμμετοχής του ναυτικού
υπολογίζεται επί των υποκειμένων σε εισφορά υπέρ
ΝΑΤ αποδοχών των ναυτικών.
Άρθρο 24
Επικουρική Ασφάλιση
Οι πλοιοκτήτες περί των οποίων η παρούσα Συλλογική
Σύμβαση καταβάλλουν ποσοστό εκ 2% δύο τοις εκατόν,
μη δυνάμενο ν΄ αυξηθεί περαιτέρω, σύμφωνα με το άρ−
θρον 28 του Νόμου 1220/1981, εισπραττόμενο υπό του
ΝΑΤ με σκοπό την παροχή στους Έλληνες Ναυτικούς
επικουρικής σύνταξης. Το ανωτέρω ποσοστό μαζί με το
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) ποσοστού συμμετοχής
του ναυτικού υπολογίζεται επί των υποκειμένων σε ει−
σφορά υπέρ του ΝΑΤ αποδοχών των ναυτικών.
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Άρθρο 25
Ναυτολόγηση

Άρθρο 29
Έξτρα εργασίες μηχανοστασίου

1. Τα πληρώματα των πλοίων που αφορά η παρούσα
Συλλογική Σύμβαση καταρτίζονται από τα τακτικά μέλη
των συμβαλλομένων Οργανώσεων των ναυτικών που
ανήκουν στην δύναμη της Π.Ν.Ο. κατά απόλυτον εκλογή
του Πλοιοκτήτου.
2. Προκειμένου περί προσώπων που δεν ανήκουν στις
Οργανώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παρά−
γραφο οι οργανώσεις αυτές με αίτηση των ενδιαφερο−
μένων υποχρεούνται στην εγγραφή τούτων ως μελών
τους εφόσον έχουν τα προσόντα που καθορίζονται από
τα Καταστατικά των Οργανώσεων.
3. Αναγνωρίζεται η αρχή ίσης μεταχείρισης μεταξύ
των μελών του πληρώματος ανδρών και γυναικών τόσον
ως προς τη διαδικασία ναυτολόγησης όσον και ως προς
τους όρους αμοιβής και τις συνθήκες εργασίας.
4. Οι ατομικές συμβάσεις ναυτολόγησης συνάπτονται
για αόριστον χρόνο και με όρους εργασίας και αμοι−
βής σύμφωνους με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας. Η σύναψη ατομικών συμβάσεων
ορισμένου χρόνου επιτρέπεται μόνον σε μεμονωμένες
ναυτολογήσεις ή ομαδικές ναυτολογήσεις όταν πρόκει−
ται για τραβερσάδα, της τυχόν αμφισβήτησης ή διαφο−
ράς παραπεμπόμενης στη διαιτησία του άρθρου 26 της
παρούσης σύμβασης.
5. Αναγνωρίζεται η ανάγκη διατύπωσης συγκεκρι−
μένων προτάσεων προς το ΥΕΝ για τη βελτίωση της
οργάνωσης και λειτουργίας του ΓΕΝΕ, με σκοπό την
αποτελεσματική διαμεσολάβηση για την εξεύρεση ερ−
γασίας στους ναυτικούς.

1. Οι έξτρα εργασίες του μηχανοστασίου, εφ’ όσον η
εκτέλεσή τους ανατίθεται στους αξιωματικούς μηχανής
και το κατώτερο προσωπικό μηχανοστασίου, αμείβεται
ιδιαιτέρως.
Ο προσδιορισμός των εργασιών αυτών, ο καθορισμός
της αμοιβής εκτέλεσής τους και ο τρόπος κατανομής
αυτής στους αξιωματικούς μηχανής και στο κατώτερο
προσωπικό μηχανοστασίου καθορίζονται ως κατωτέρω:
ΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΑΠΟ 1.1.2008 ΜΕΧΡΙ 31.12. 2008
1. Άνοιγμα κυλίνδρων, εξάρμοση εμβόλου προς επιθε−
ώρηση, μέτρηση καθαρισμό χιτωνίου και εμβόλου.
ΜΗΧΑΝΕΣ DIESEL (ΠΡΟΩΣΤΗΡΙΟΙ)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΣ Μ.Μ.
−−
301
451
661
801
ΕΩΣ
ΕΩΣ
ΕΩΣ
ΕΩΣ
KAI
300
450
600
800
ANΩ
130,17€ 159,40 € 199,26 € 263,80 € 305,82 €
Παρατήρηση: Ειδικά για τις μηχανές τύπου V προσαύ−
ξησης κατά 10% επί των ανωτέρω τιμών.
2. Πλήρης εξάρμοση κεφαλής εμβόλου και επιθεώρηση
πύρων εμβόλων, συμπεριλαμβανομένης και της εργασί−
ας παρ. 1. Αντικατάσταση τριβέων διωστήρος.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΣ Μ.Μ.
−−
301
451
661
801
ΕΩΣ
ΕΩΣ
ΕΩΣ
ΕΩΣ
ΚΑΙ
300
450
600
8000
ΑΝΩ
181,47 € 231,48 € 282,91 € 341,11 €
389,76 €
3. Άνοιγμα κυλίνδρου για την αντικατάσταση χιτωνίου
ή στεγανοποίηση αυτού, συμπεριλαμβανομένου και της
παραγράφου 1.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΣ Μ.Μ.
−−
301
451
601
801
ΕΩΣ
ΕΩΣ
ΕΩΣ
ΕΩΣ
ΚΑΙ
300
450
600
800
ΑΝΩ
213,38 € 294,04 € 372,59 € 452,30 €
594,77 €
4. Μονομερής εξάρμοση βαλβίδων εξαγωγής και εισα−
γωγής ως και επίτριψις αυτών ανά κύλινδρο.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΣ Μ.Μ.
ΜΕΧΡΙ
ΑΠΟ
500
501 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΔΙΧΡΟΝΗ
96,04 €
149,57 €
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ
69,32 €
105,36 €
5. Καθολική εξάρμοση του συστήματος STUFFING BOX
βάκτρου εμβόλου προς αντικατάστασιν μεταλλικών πα−
ρεμβυσμάτων και επισκευή των παλαιών.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΣ Μ.Μ.
−
501
ΕΩΣ
ΚΑΙ
500
ΑΝΩ
109,99 €
127,65€
6.Εξάρμοση εδράνου βάσεως στροφάλου προς επιθε−
ώρηση και περιστολή ελευθεριών άνω και κάτω ήμισυ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΕΙΣ Μ.Μ
ΕΩΣ 350 ΜΜ
125,82
ΑΠΟ 351−500
165,25€
501 ΚΑΙ ΑΝΩ
177,13€
7. Για την εξάρμοση και αντικατάσταση εδράνου διω−
στήρα και εφαρμογή αυτού, συμπεριλαμβανομένης της
εργασίας εξαγωγής του παλαιού.

Άρθρο 26
Διαιτητική Επιτροπή
Για την επίλυση κάθε αμφισβήτησης ή διαφοράς που
προκύπτει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των
όρων της παρούσης ορίζεται τριμελής Διαιτητική Επι−
τροπή αποτελούμενη:
1. Από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Πειραιώς ή τον
παρ΄ αυτού οριζόμενο δικαστή.
2. Από ένα Πλοιοκτήτη οριζόμενο από την Ένωση των
Πλοιοκτητών.
3. Από ένα ναυτικό οριζόμενο από τον Γενικό Γραμμα−
τέα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.
Άρθρο 27
Αποζημίωση λόγω διακοπής πλόων
Σε περίπτωση διακοπής των πλόων για οποιοδήποτε
λόγο, πέραν των εξήκοντα (60) ημερών, καταβάλλεται
στο πλήρωμα σε περίπτωση απόλυσής του αποζημίωση
ίση προς τις αποδοχές είκοσι δύο (22) ημερών.
Άρθρο 28
Χαρακτηρισμός του Ναυτικού Επαγγέλματος
1. Συμφωνείται ο χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγ−
γέλματος ως βαρέως και ανθυγιεινού, υπό την προϋπό−
θεση ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θα έχει οικονομική
επιβάρυνση για την εργοδοσία.
2. 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.
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5»
51,29
56,17
74,20
80,95
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΕΙΣ Μ/Μ
6»
54,60
62,09 85,37
93,82
ΜΕΧΡΙ
350 ΜΜ
182,17€
7»
64,15
76,46 94,19
114,73
ΑΠΟ
351−500
222,39€
8΄΄
80,22
95,45 128,11
143,46
ΑΠΟ
501 ΚΑΙ ΑΝΩ
259,09
8. Για την επιθεώρηση και αντικατάσταση των βαλβί−
Παρατήρηση: Σε περίπτωση ολικής εξάρμοσης του
δων αέρος σαρώσεως (ΑΙRVALVE) για δίχρονη μηχανή επιστομίου ή τιμή θα αυξάνεται κατά 75%.
κατά κύλινδρον euro 68,44.
ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ
13. Εξάρμοση επιστομίων όλων των τύπων αναλόγως
9. Καθολική εξάρμοση τηλεσκοπικών σωλήνων ψύξεως
εμβόλων ανά έμβολο euro 82,93.
της διαμέτρου, επίτριψη βαλβίδων, καθαρισμός αλλαγή
10. Για την εξάρμοση, επισκευή ή αντικατάσταση των παρεμβυσμάτων.
ασφαλιστικών επιστομίων και βαλβίδων προκινήσεως
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΥΨΗΛΗΣ
μηχανής, ανά τεμάχιο euro 82,66.
ΕΠΙΣΤΟΜΙΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΠΙΕΣΕΩΣ
ΠΩΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ
EURO
EURO
Κύριας Μηχανής,
1΄΄
11,19
13,40
Εξάρμοση
Διάμετρος Μέχρι 300 50,47
1 ½΄΄
13,14
14,94
του πώματος για
κυλίνδρου
301−450 58,78
2΄΄
14,50
16,20
επισκευή ή
σε Μ.Μ
451−600 73,91
2 ½΄΄
16,06
18,24
αντικατάσταση
601−800 82,36
3΄΄
17,00
19,36
χωρίς την
801 & άνω 92,43
3 ½΄΄
19,36
20,82
εξάρμοση του εμβόλου,
4΄΄
21,61
23,21
άρμοση
4 ½΄΄
23,26
26,44
ΧΩΡΟΣ ΣΑΡΩΣΕΩΣ
5΄΄
47,99
54,65
Γενικός Καθαρισμός των
5 1/2΄΄
50,53
58,09
χώρων του αέρος σαρώσεως
6΄΄
54,57
62,96
Ανά κύλινδρο μηχ, SULZER
EYΡΩ 42,02
8΄΄
64,35
76,61
Η πάρα πάνω εργασία για μηχανές
10΄΄
80,39
95,85
ΒΣ−ΜΑΝ αποτιμάται σέ
EYΡΩ 40,61
Παρατήρηση: Σε περίπτωση ολοκληρωτικής εξάρμο−
11. Για την πλήρη εξάρμοση για επιθεώρηση στρο− σης του επιστομίου για επισκευή στο συνεργείο του
βιλοφυσητήρος (TURBOCHARGER) δια κάθε τύπο και πλοίου η τιμή προσαυξάνεται κατά 75%.
14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:
αντικατάσταση ρουλεμάν ή κουζινέτων
Για την γενική επιθεώρηση του αεροσυμπιεστού, εμ−
VTP TYΠΟΥ ΚΑΙ NAPIER
βόλου βαλβίδων κατά ιπποδύναμιν.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ EURO
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΕΩΣ EURO ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΕΩΣ EURO
ΜΕΧΡΙ 200
112,87
ΜΕΧΡΙ 5 ΗΡ
69,63
21 − 30 ΗP
108,72
201 –300
150,45
6 − 10 ΗΡ
76,13
31 − 40 HP
116,84
301 –400
182,95
11 − 20 ΗΡ
89,27
41 & ANΩ
154,54
401 – 500
215,32
501 ΚΑΙ ΑΝΩ 251,92
15. ΑΝΤΛΙΕΣ: ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ−ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ−ΓΡΑ−
ΛΕΒΗΤΕΣ (ΧΑΜΗΛΗ & ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΙΣ)
ΝΑΖΩΤΕΣ
12. Για την ετησία γενική επιθεώρηση επιστομίων και
Γενική εξάρμοση επιθεώρηση, αντικατάσταση εξαρτη−
ασφαλιστικών.
μάτων των αντλιών βασικών τύπων (υδραυλικό μέρος)
Επίτριψις βαλβίδων, αλλαγή παρεμβυσμάτων, αναλό− και με βάση την απόδοση της αντλίας εις κυβικά μέτρα
γως της διαμέτρου χαμηλής και υψηλής πιέσεως.
Μ3/Η και τον τύπο κάθε αντλίας.
Υπολογίζεται από 0−150 PSI ως χαμηλή πίεσις και 151
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ
PSI και άνω ως υψηλή πίεσις:
ΑΝΤΛΙΑΣ
EURO
EURO
EURO
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Χ.Π
Υ.Π
Χ.Π
Υ.Π.
ΕΙΣ Μ3/Η
EURO
EURO EURO
EURO
ΕΩΣ 20Μ3/Η
68,34
118,52
109,26
1»
12,03
13,25
23,97
25,28
21 − 50
114,32
162,38
129,27
1 1/2»
13,40
14,71
26,44
27,75
51 − 100
160,70
219,22
204,46
2»
14,43
15,66
28,73
30,06
101 − 200
217,30
279,44
256,74
2 1/2»
15,66
17,54
31,17
32,51
201 − 300
269,35
337,44
312,25
3»
16,20
18,24
34,19
34,86
301 − 400
325,27
401,53
367,98
3 1/2»
19,19
19,91
38,31
39,92
401 − 600
427,68
470,44
4»
21,63
23,22
43,14
44,81
600 ΚΑΙ ΑΝΩ
546,17
16. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
Γενική εξάρμοση ηλεκτρομηχανής για καθαρισμούς
ΙΣΧΥΣ σε Κ
Μέχρι 150
672,10
και περιοδική επιθεώρηση
151 – 300
840,18
Εξάρμοση πωμάτων κυλίνδρων, βαλβίδων εμβόλων καθώς επίσης
301 – 500
1020,03
όλων των εξαρτημάτων ή μηχανημάτων όπως ψυγείο
501−700
1176,20
νερού και αντλιών νερού.
701 ΚΑΙ ΑΝΩ
1639,59
Μερική εξάρμοση εδράνων βάσεως στροφαλοφόρου άξονα.
Καθαρισμοί, επιθεωρήσεις, μετρήσεις διάφορες, σύμφωνα με τις
οδηγίες των κατασκευαστών.
Γενική άρμοση και δοκιμή λειτουργίας
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Εξάρμοση μόνο των πωμάτων των κυλίνδρων για καθαρισμούς ΙΣΧΥΣ σε Κ.W
και επίτριψη βαλβίδων αναρροφήσεως και εξαγωγής,
συμπεριλαμβανομένων και των οχετών εισαγωγής και
εξαγωγής αέρος και καυσαερίων.
Εξάρμοση χιτωνίου για την αντικατάσταση ελαστικών
δακτυλίων στεγανότητος ή αντικατάσταση του χιτωνίου.
Στην εργασία αυτή συμπεριλαμβάνεται και η εξάρμοση
του αντιστοίχου πώματος κυλίνδρου και εμβόλου
Εξάρμοση μεμονωμένου εμβόλου η οποιουδήποτε
εξαρτωμένου αξαρτήματος μηχανήματος

ΙΣΧΥΣ σε Κ.W
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151 – 300
301 − 500
501 – 700
700 ΚΑΙ ΑΝΩ

70,62
84,02
110,97
139,49

151 – 300
301 – 500
501 – 700
701 και άνω

202,49
241,96
260,43
285,72

Η αξία της εργασίας υπολογίζεται επιμεριστικά
σαν μέρος της αμοιβής της εξάρμοσης της Ηλεκτρ/χανής.

6. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ Ο καθαρισμός αναφέρεται στο μέρος
του πετρελαίου ή του λαδιού, δηλαδή εξάρμοση του
στοιχείου των αυλών και καθαρισμός διά εμβαπτίσεως
σε χημική διάλυση. Αρμοση, δοκιμή στεγανότητος.
Η παραπάνω εργασία αναφέρεται είτε σε κυλινδρικούς
(αυλωτούς) είτε σε επίπεδους (AIPHA IAVAL)
προθερμαντήρες
Πωμάτωση αυλών γενικά : Για τη πωμάτωση αυλού
και από τά δύο ανοίγματα
17. Για τον καθαρισμό εσωτερικώς των αυλών ψυγεί−
ων κυρίων μηχανών και ηλεκτρομηχανών ύδατος, ελαί−
ου, αέρος, αντικατάσταση των ψευδαργύρων αναλό−
γως της ψυχομένης επιφανείας σε πόδια τετραγωνικά
(FT2), Συμπεριλαμβανομένων των ψυγείων ALFA LAVAL
και των ψυκτικών εγκαταστάσεων.
Ψυχόμενη Επιφάνεια
ευρώ
ΕΩΣ 100
46,61
101−200
80,05
201−300
119,91
301−600
159,83
601−1000
319,60
1001−1500
477,94
Παρατήρηση: Για τον χημικό καθαρισμό δι΄ εμβαπτί−
σεως, πρόσθετος αμοιβή 100%.
18. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
Εργασία για εγκατάσταση ή αντικατάσταση δικτύων
σωλήνων. Η τιμή της εργασίας προσδιορίζεται με βάση
τη διάμετρο του σωλήνος ανά μέτρο.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣ
EURO
ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ
ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
ΕΩΣ 1΄΄
11,59
1΄΄ – 2΄΄
21,63
2΄΄ – 3΄΄
33,06
3΄΄ – 4΄΄
44,58
4΄΄ – 6΄΄
107,79
6΄΄ – 8΄΄
148,23
8΄΄ – 10΄΄
180,78
10΄΄ – 12΄΄
225,08
Παρατήρηση: Οι ανωτέρω τιμές κατά προσαυξάνο−
νται 15% για συγκόλληση κάθε γωνίας ή φλάντζας και
κατά 40%
Διά διπύθμενα και δυσπρόσιτους χώρους.
α. Η αναφερόμενη ανωτέρω για τις εργασίες αυτές
αμοιβή αφορά ολόκληρο το έργο όπως περιγράφεται
κατανέμεται δε κατά δικαία κρίση του Α Μηχανικού.
β. Η αμοιβή εργασίας περιλαμβάνει και κάθε εργασία
αναγκαία για την εκτέλεση αυτής, συμπεριλαμβανομέ−
νης της προεργασίας, κυρίας εργασίας αποπερατώσεως
και αποκαταστάσεώς της.

ΙΣΧΥΣ ΚΥΡ.
ΜΗΧ.
ΒΗP

MEXΡΙ 5000
5001 − 10000
10001 και άνω

61,87
84,38
101,28

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΔΙΠΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑ
γ. Η εκτέλεση των εργασιών τούτων είναι υποχρεω−
τική διά τους Αξ/κούς της Μηχανής, την ευθύνη δε της
εκτελέσεως έχουν ο Πλοίαρχος και η Διεύθυνση της
πλοιοκτήτριας εταιρείας.
δ. Καθαρισμοί σχετικοί με την εκτέλεση των πιο πάνω
έξτρα εργασιών, γίνονται αποκλειστικά από το κατώτε−
ρο προσωπικό μηχανής.
Όσοι συμμετέχουν σ’ αυτούς μοιράζονται εξ ίσου το
30% του ποσού το οποίο προβλέπεται σαν συνολική
αμοιβή της έξτρα εργασίας για την οποία έγιναν οι
καθαρισμοί.
Για τον καθαρισμό των φίλτρων των βόθρων κατα−
βάλλεται απλή υπερωρία κατά την διάρκεια του οκτα−
ώρου ή της φυλακής, χορηγουμένων των απαραιτήτων
προστατευτικών μέτρων (γάντια, μάσκες κλπ).
− Για τον καθαρισμό των δεξαμενών πετρελαίου ημε−
ρήσιας χρήσης (SERVICE TANK) για τον καθαρισμό
των δεξαμενών ελαίου κυρίας μηχανής (LUB OIL−SUMP
TANK) καταβάλλεται απλή υπερωρία κατά την διάρκεια
του οκταώρου ή της φυλακής και διπλή υπερωρία πέραν
του 8ώρου.
− Ομοίως ως άνω για τον εσωτερικό καθαρισμό του
θερμοδοχείου.
− Ομοίως ως άνω για τον καθαρισμό και χρωματισμό
των σεντινών μηχανοστασίου, σήραγγας και λάκκου.
− Για τόν καθαρισμό των φυγοκεντρικών διαχωριστή−
ρων πετρελαίου και λαδιού (DE LAVAL) καταβάλλεται
στο κατώτερο πλήρωμα του μηχανοστασίου απλή Υπε−
ρωρία εντός του 8ώρου ή της φυλακής και διπλή υπε−
ρωρία πέραν του 8ώρου.
− Οι αναφερόμενες για τις έξτρα εργασίες αμοιβές
αφορούν ολόκληρο το έργο όπως περιγράφεται, κατα−
νέμονται δε σε όσους συμμετείχαν σ΄ αυτές κατά δίκαιη
κρίση του Α΄ Μηχανικού.
− Καθαρισμοί σχετικοί με την εκτέλεση των πιο πάνω
έξτρα εργασιών γίνονται αποκλειστικά από το κατώτε−
ρο προσωπικό μηχανής. Όσοι συμμετείχαν σ΄ αυτούς
μοιράζονται εξ ίσου το 30% του ποσού το οποίον προ−
βλέπεται σαν συνολική αμοιβή της έξτρα εργασίας για
την οποίαν έγιναν οι καθαρισμοί.
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− Στόν Α΄ Μηχανικό καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα για
την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού
(air condition κ.λ.π.) εξ ευρώ 107,81
− Οι έξτρα εργασίες (βραστήρες, ατμολέβητες) που
δεν αναφέρονται παραπάνω σαν ιδιαίτερα αμειβόμενες,
αμείβονται μετά από ιδιαιτέρα συμφωνία.
1. Δια την εκτέλεση υπό των ηλεκτρολόγων των ακο−
λούθων εργασιών καθορίζεται πρόσθετος αμοιβή κατά
περίπτωσιν ως εξής:
α. Για γενική επιθεώρηση και πλύσιμο, καθαρισμό, βερ−
νίκωση και αντικατάσταση φθορών με αμοιβά κύριας
ηλεκτρογεννήτριας ή της ηλεκτρογεννήτριας ασφαλεί−
ας εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος, εξάρμοση
και άρμοση των πωμάτων και της ψηκτρογεφύρας – ψυ−
κτροθηκών − ψηκτρών, λείανση δακτυλίων ή συλλέκτου
και γενικά για κάθε εργασία συντήρησης καταβάλλεται
ποσόν εκ 81,86 ευρώ.
β. Για εξάρμοση και άρμοση ηλεκτροκινητήρα, εναλλασ−
σόμενου ή συνεχούς ρεύματος, επανατοποθέτηση με τον
ίδιο ή με εφεδρικό, μετά τον καθαρισμό πλύσιμο, αντικα−
τάσταση, των φθορών με αμοιβή βερνίκωση και γενικά για
κάθε επιβαλλόμενη εργασία συντήρησης, ευθυγράμμισης
και παρακολούθησης της ομαλής λειτουργίας του ηλε−
κτροκινητήρα, καταβάλλεται η παρακάτω αμοιβή.
ΕΥΡΩ
Για ηλεκτροκινητήρες έως 5 ίππους
29,47
Για ηλεκτροκινητήρες
άνω των 5 ίππων έως 10 ίππους
44,15
άνω των 10 έως 20
58,96
άνω των 20 έως30
73,72
30 άνω
88,49
γ. Χειριστήρια Ηλεκτροκινητήρα βαρούλκου κρενίου
ή γερανογέφυρας.
Για την γενική επιθεώρηση χειριστηρίου του ηλεκτρο−
κινητήρα βαρούλκου κρενίου ή γερανογέφυρας (με ηλε−
κτροκινητήρα εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος) για
γενική επιθεώρηση, εξάρμοση, καθαρισμό, ρύθμιση, λείανση
επαφών, αντικατάσταση των φθορών, δοκιμαστική λει−
τουργία και άρμοση, καταβάλλεται το ποσόν 20,43 ευρώ.
δ. Κιβώτιο αντιστάσεων Ηλεκτροκινητήρα (εναλλασ−
σόμενου ή συνεχούς ρεύματος).
Για την γενική εξάρμοση των αντιστάσεων του ηλε−
κτροκινητήρα (βαρούλκου Κρενίου ή Γερανογέφυρας)
αντικατάσταση των φθορών και αντιστάσεων ελέγχου
της μόνωσης και γενικά την εκτέλεση κάθε επιβαλ−
λόμενης εργασίας συντήρησης επί των αντιστάσεων
για την ομαλή λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα, την
δοκιμαστική λειτουργία και την άρμοση του κιβωτίου
αντιστάσεων, καταβάλλεται το ποσόν των 43,81 ευρώ.
ε. Επιθεώρηση Φρένου (βαρούλκου, κρενίου ή γερα−
νογέφυρας).
Για την γενική επιθεώρηση φρένου του ηλεκτροκινη−
τήρα εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος, εξάρμοση,
αντικατάσταση πηνίου ή φερμουίτ, ρύθμιση, καθαρισμό
και γενικά για κάθε εργασία συντήρησης, καταβάλλεται
το ποσόν των 26,55 ευρώ.
στ. Αντικατάσταση και Εγκατάσταση γραμμών τρο−
φοδοτήσεως τοποθέτηση καλωδίου.
α. Για κάθε γενική αντικατάσταση τροφοδοτικής γραμ−
μής καταβάλλεται αμοιβή 2,33 ευρώ για κάθε μέτρο
καλωδίου, διατομής έως 10 mm2.
β. Για κάθε καλώδιο άνω των 10mm2 καταβάλλεται
αμοιβή 4,00 ευρώ για κάθε μέτρο.

ζ. Για τη παροχή ρεύματος, από ηλεκτροδότες του
πλοίου, σέ φ/γ ψυγεία αυτοκίνητα καταβάλλεται πρό−
σθετη αμοιβή 0,32 Ευρώ ανά όχημα. Το συνολικό κατα−
βαλλόμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει τά 200,00
Ευρώ μηνιαίως
Άρθρο 30
Φορτοεκφόρτωση οχημάτων
1. Στο κατώτερο προσωπικό καταστρώματος που ασχο−
λείται στη φορτοεκφόρτωση και έχμαση των οχημάτων,
καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή ως ακολούθως:
α. Για κάθε φορτηγό συρόμενο ή επικαθήμενο αυτοκί−
νητο (νταλίκες, τροχόσπιτα κ.λ.π.) δημοσίας ή ιδιωτικής
χρήσεως 1,75 ευρώ. Για φορτοεκφόφτωση και έχμαση
(κοτσάρισμα−ξεκοτσάρισμα) ασυνόδευτων επικαθήμε−
νων οχημάτων επί πλέον 0,30 Ευρώ ανά όχημα
β. Για κάθε άλλο φορτηγό αυτοκίνητο παντός τύπου
δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως 1,18 ευρώ.
γ. Για κάθε επιβατηγό αυτοκίνητο ή τρίκυκλο, δημοσί−
ας ή ιδιωτικής χρήσεως 0,50 ευρώ και για κάθε δίκυκλο
0,23 ευρώ.
2. Η καταβολή κατά μήνα των κατά τα ως άνω ποσών
στους δικαιούχους γίνεται αναλογικά σε καθένα από
αυτούς. Ως προς το ναύκληρο και υποναύκληρο, το ανα−
λογούν εις αυτούς ποσόν προσαυξάνεται κατά ποσοστό
(10%) του απομένοντος υπολοίπου ανακατανεμομένου
εξ ίσου μεταξύ των υπολοίπων μελών του κατωτέρου
πληρώματος καταστρώματος.
Για χρόνο υπηρεσίας ολιγότερο του μηνός καταβάλ−
λεται στους δικαιούχους ανάλογο κλάσμα του αντί−
στοιχου ποσού.
Οι ως άνω πρόσθετες αμοιβές σε καμία περίπτωση
δεν συμψηφίζονται με οποιαδήποτε άλλη παροχή ούτε
συμπεριλαμβάνονται σε οποιονδήποτε συμφωνηθέντα
κλειστό μισθό.
Άρθρο 31
Διεθνείς Συμβάσεις
Συμφωνείται η εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων για
την υγιεινή, την ενδιαίτηση και την ασφάλεια των εργα−
ζομένων στα πλοία και η καταβολή προσπάθειας για την
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληρώματος.
Άρθρο 32
Σχολές Κατωτέρων Πληρωμάτων Ε.Ν.
Συμφωνείται η από κοινού προσπάθεια προς την
Πολιτεία για την λειτουργία Σχολών Κατωτέρων Πλη−
ρωμάτων Ε.Ν. όλων των ειδικοτήτων (καταστρώματος,
μηχανής και γενικών υπηρεσιών).
Άρθρο 33
Δρομολόγια Εξπρές
1. Σε κάθε περίπτωση κατά τον καθορισμό, την έγκριση
και την εκτέλεση των δρομολογίων πρέπει να προνοεί−
ται από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.Ε.Ν. και από τους
πλοιοκτήτες η παραμονή των πλοίων στο λιμάνι αφε−
τηρίας τουλάχιστον έξη (6) ώρες πριν από τον απόπλου
για το επόμενο δρομολόγιο, προκειμένου να παρασχεθεί
στον Πλοίαρχο και το πλήρωμα ο αναγκαίος χρόνος
ανάπαυσης καθώς και προετοιμασίας του πλοίου για
το επόμενο δρομολόγιο.
2. Αν κατ’ εξαίρεση αυτό δεν καθίσταται δυνατόν ή
αποφασίζεται και εκτελείται έκτακτο δρομολόγιο κατά
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τη διαδικασία του ν. 2932/2001 ή του Κ.Δ.Ν.Δ. η περί
εγκρίσεως του οποίου απόφαση κοινοποιείται στην
Π.Ν.Ο., καταβάλλεται στον Πλοίαρχο και το πλήρωμα
πρόσθετη αμοιβή όπως καθορίζεται στις επόμενες πα−
ραγράφους αυτού του άρθρου.
3. Δρομολόγια για τα οποία καταβάλλεται στον Πλοί−
αρχο και το πλήρωμα του πλοίου η κατά την επομένη
παράγραφο 7 πρόσθετη αμοιβή, θεωρούνται εκείνα για την
εκτέλεση των οποίων το πλοίον αποπλέει από το λιμάνι
αφετηρίας ή προορισμού κατά περίπτωσιν πριν περάσουν
τουλάχιστον έξη (6) ώρες από τον κατάπλου του πλοίου
στο αντίστοιχο λιμάνι αφετηρίας ή προορισμού.
4. Για τον υπολογισμό της πρόσθετης αμοιβής αθροίζο−
νται οι ώρες πρόωρης αναχώρησης του πλοίου εβδομα−
διαίως, δηλαδή προ της συμπληρώσεως 6 ωρών από της
αφίξεως στο λιμάνι και το άθροισμα διαιρείται δια του
αριθμού 8, το δε πηλίκο αποτελεί τον αριθμό των δρομο−
λογίων για τα οποία καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή.
5. Ειδικά, προκειμένου περί πλοίων τα οποία έχουν
τακτικές καθημερινές αναχωρήσεις από το λιμάνι αφε−
τηρίας καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή για τα πέραν
των (5) δρομολογίων κάθε εβδομάδα ανεξάρτητα από
το αποτέλεσμα του κατά την προηγούμενη παράγραφο
2 προσδιορισμού.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν και
δεν εφαρμόζονται σε ημερόπλοια καθώς και σε πλοία
τοπικών γραμμών, εκτός εάν τα πλοία αυτά εκτελούν
δρομολόγια ή επεκτείνουν τα δρομολόγια τους τις νυ−
κτερινές ώρες, δηλ. 23.00 μέχρι 07.00 ώρας.
7. Για την πρόσθετη αυτή απασχόληση καταβάλλεται
στον Πλοίαρχο και το πλήρωμα πρόσθετη αμοιβή υπο−
λογιζόμενη ως εξής:
α. Εφ΄ όσον η διάρκεια του κυκλικού ταξιδιού (δηλαδή
μετάβαση στον λιμένα ή τους λιμένας προορισμού και
επιστροφή στο λιμένα αφετηρίας) είναι μεγαλύτερη των
12 ωρών, η αμοιβή είναι ίση προς το 1/30 των συνολικών
μηνιαίων αποδοχών.
β. Εάν είναι μικρότερη των 12 ωρών είναι ίση προς το
ήμισυ της προβλεπόμενης αμέσως παραπάνω αμοιβής.
γ. Εάν είναι μικρότερη των 6 ωρών η αμοιβή είναι ίση προς
το ήμισυ της προβλεπομένης από το παραπάνω εδάφιο β.
8. Ειδικά για τα πλοία δρομολογιακών γραμμών στις
οποίες έχει ήδη με οποιοδήποτε τρόπο αναγνωρισθεί
και καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή για την αιτία αυτή
με όρους και προϋποθέσεις ευνοϊκότερες από αυτές
που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση εξακολουθούν να
ισχύουν οι ευνοϊκότεροι αυτοί όροι και προϋποθέσεις οι
οποίοι και θεωρούνται όροι αυτής της σύμβασης.
Άρθρο 34
Αποζημίωση Πλοιάρχου
Σε περίπτωση ανυπαιτίου απόλυσης του Πλοιάρχου
από τον Πλοιοκτήτη χωρίς την συναίνεση του Πλοιάρ−
χου, καταβάλλεται, όπως και στους άλλους ναυτικούς,
η προβλεπόμενη αποζημίωση του άρθρου 76 ΚΙΝΔ. Απο−
ζημίωση δεν καταβάλλεται σε περίπτωση απόλυσης
του Πλοιάρχου, λόγω λήξης της περιόδου εξοικείωσης
στα ταχύπλοα.
Άρθρο 35
Δόκιμοι Αξιωματικοί
Διευκρινίζεται ότι τα καθήκοντα και δικαιώματα των
εκπαιδευομένων στα πλοία σπουδαστών προσδιορίζο−
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νται από ειδικές διατάξεις και είναι διαφορετικά από
εκείνα των δοκίμων.
Άρθρο 36
Σύνθεση πληρωμάτων Καταμαράν
Γίνεται κατ’ αρχήν δεκτό το αίτημα της Π.Ν.Ο. για τον
καθορισμό της σύνθεσης του πληρώματος των πλοίων
Καταμαράν λόγω της ιδιαιτερότητας στα πλοία της
κατηγορίας αυτής και συμφωνείται ότι η εφικτή λύση
που πρέπει να δοθεί θα είναι ανάλογη με τις εξελίξεις
στη κατηγορία αυτή των πλοίων.
Άρθρο 37
Συνδικαλιστικές Συνδρομές
Ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης
στην ΠΝΟ των συνδικαλιστικών συνδρομών των ναυ−
τικών κατά τον χρόνο της εργασίας των σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων καθορίζεται ως ακολούθως:
Τα συμβαλλόμενα μέρη αφού έλαβαν υπ΄ όψιν:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγρ. 2 του Συντάγ−
ματος, σε συνδυασμό με την οικεία ερμηνευτική δήλω−
ση περί των γενικών όρων εργασίας, εις τους οποίους
περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός του τρόπου και
υπόχρεου είσπραξης και απόδοσης προς τις συνδικαλι−
στικές Οργανώσεις της υπό των Οικείων Καταστατικών
προβλεπομένης συνδρομής των μελών τους.
β. Τις διατάξεις του α.ν. 3276/1944 περί Συλλογικών
Συμβάσεων στην ναυτική εργασία.
γ. Ότι οι διατάξεις του Νόμου 1264/1982 δεν έχουν
εφαρμογή για τις Ναυτεργατικές Οργανώσεις.
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Καταστατικού
της Π.Ν.Ο. βάσει των οποίων η μηνιαία συνδρομή των
ναυτικών προς την Ομοσπονδία ορίζεται εκάστοτε
από τη Διοίκηση της Π.Ν.Ο. η οποία καθορίζει τον
τρόπο είσπραξης αυτών, συμφώνησαν τα κατωτέρω
ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης και
απόδοσης των υπέρ της Π.Ν.Ο. συνδικαλιστικών συν−
δρομών.
1. Η μηνιαία συνδικαλιστική συνδρομή των Αξιωματικών
και κατωτέρων πληρωμάτων που εργάζονται στα υπό
Ελληνική σημαία πλοία οποιασδήποτε χωρητικότητας
και κατηγορίας προς την Π.Ν.Ο. καθορίζεται εκάστοτε
με απόφαση της Διοίκησης της Ομοσπονδίας, ανακοι−
νουμένης προς τις οικείες εργοδοτικές Οργανώσεις και
τους εκπροσώπους των πλοιοκτητριών Εταιρειών.
2. Επειδή οι ναυτικοί, λόγω της φύσεως της εργασίας
των, δεν έχουν την ευχέρεια της τακτικής και έγκαιρης
πληρωμής της συνδρομής των προς την Π.Ν.Ο. οι πλοι−
οκτήτες αποδέχονται όπως η είσπραξη των συνδρομών
τούτων και η απόδοση τους στην Π.Ν.Ο. πραγματοποι−
είται κατά την ακόλουθη διαδικασία.
α. Οι Πλοίαρχοι, κατά την εξόφληση των αποδοχών
των ναυτικών υποχρεούνται να παρακρατούν από όλα
τα μέλη του πληρώματος τη μηνιαία συνδρομή τους
προς την Π.Ν.Ο. όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά με
απόφαση της Διοίκησης της Ομοσπονδίας.
β. Οι Πλοίαρχοι υποχρεούνται, με την εκκαθάριση που
στέλνουν στον πλοιοκτήτη ή τον διαχειριστή του πλοίου,
να αποστέλλουν και κατάσταση των συνδρομών που κρά−
τησαν από το πλήρωμα για λ/σμό της Π.Ν.Ο. Η κατάσταση
αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του ναυ−
τικού, την ειδικότητα και το Μ.Ε.Θ., αντίγραφο δε αυτής να
αποστέλλεται από τον Πλοίαρχο και στην Π.Ν.Ο.
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γ. Για όσα μέλη του πληρώματος, δεν επιθυμούν να
ε. Σε περίπτωση καθυστερήσεως αποδόσεως στην
καταβάλουν τη συνδικαλιστική συνδρομή, οι πλοίαρχοι Π.Ν.Ο. των συνδρομών πέραν του τριμήνου ή εξαμήνου
θα παίρνουν από αυτά σχετική δήλωση, η οποία θα κατά τ΄ ανωτέρω, τα οφειλόμενα ποσά επιβαρύνονται
επισυνάπτεται στην κατάσταση που προορίζεται για την με τον νόμιμο τόκο.
ΠΝΟ, ως δικαιολογητικό μη εισπράξεως της αντίστοιχης
Άρθρο 38
συνδικαλιστικής συνδρομής.
Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση εφαρμόζεται σε όλα
δ. Οι πλοιοκτήτες ή οι διαχειριστές των πλοίων, βάσει τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία που δρομολογούνται
των ανωτέρω καταστάσεων των πλοιάρχων υποχρε− σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου περί Ακτο−
ούνται ν΄ αποδίδουν στην Π.Ν.Ο. τα εισπραχθέντα ανά πλοΐας του ν.δ. 187/1973 (Άρθρα 164 έως 180 α) και του
τρίμηνο ή σε δικαιολογημένες περιπτώσεις το πολύ ανά ν. 2932/2001, τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες πλοίων
εξάμηνο. Η απόδοση των εισπραττομένων θα αποδει− του άρθρου 1 του Καταστατικού της ’Ένωσης Επιχειρή−
κνύεται μόνον με το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπράξεως, σεων Ακτοπλοΐας που εγκρίθηκε με την αριθ. 4010/06
εξοφλημένο από τον Ταμία της Π.Ν.Ο.
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.
Άρθρο 39
Ισχύς παρούσης
Η ισχύς της παρούσης Συλλογικής Συμβάσεως άρχεται από 1.1.2008 και λήγει την 31.12.2008 συνετάγη δε εις
τρία αντίτυπα και έλαβαν τα συμβαλλόμενα μέρη από ένα, το δε τρίτον υποβάλλεται εις το Υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας για κύρωση σύμφωνα με το νόμο.
Δια την Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας
Ο Πρόεδρος

Δια την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΠ. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας
ΧΡ. ΛΙΟΥΛΙΟΣ
ΤΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
1. ΔΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΝ
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

2. ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΗΣ
3. ΔΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΝ
Ο Πρόεδρος
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ
4 ΔΙΑ ΤΟ Π.Σ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ε.Ν.
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΓΙΟΣ
5. ΔΙΑ ΤΗΝ Π.ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΩΝ Ε.Ν.
Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΑΛΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ
6. ΔΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.A. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Ε.Ν.
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ
7. ΔΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΝΑΥΤΟΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε.
Ο Πρόεδρος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ
8. ΔΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
9. ΔΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΠΡ. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ε.Ν.
Ο Πρόεδρος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ
10. ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ.Ε.Κ.
Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02016311408080032*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

