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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

29 Αυγούστου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρ−
χων Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων από 501−
3000 κογ ή 801−4500 T.D.W». ................................................
1
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμά−
των Πορθμείων Εσωτερικού έτους 2007................... 2

2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης, η οποία κυρώνε−
ται με την απόφαση αυτή, αρχίζει την 1.1.2007 και λήγει
την 31.12.2007.
Η απόφαση αυτή με το κείμενο της κυρούμενης
Συλλογικής Σύμβασης να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 20 Αυγούστου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3525.3/01/2007
(1)
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων
Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων από 501−3000 κογ
ή 801−4500 T.D.W».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 και του
άρθρου 5 του α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβά−
σεων εν τη Ναυτική Εργασία», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα.
2. Το υπ’ αριθμ. 529/19.7.2007 & 68/19.7.2007 κοινό έγ−
γραφο της Ένωσης Εφοπλιστών Μεσογειακοί Φορτηγών
Πλοίων και της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπο−
ρικού Ναυτικού Πόσης Τάξεως, με το οποίο υποβλήθηκε
για κύρωση η από 17.7.2007 Συλλογική Σύμβαση Εργα−
σίας Πλοιάρχων Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων από
501−3000 κ.ο.χ. ή 801−4500 TDW.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Πλοιάρχων Μεσογειακών Φορτηγον Πλοίων από 501−
3000 κ.ο.χ. ή 801−4500 TDW, το κείμενο της οποίας υπε−
γράφη την 17.7.2007 από τους νομίμους εκπροσώπους: α)
της Ένωσης Εφοπλιστών Μεσογειακών Φορτηγών Πλοί−
ων και β) της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορι−
κού Ναυτικού Πάσης Τάξεως, οι οποίες αναφέρονται στο
προοίμιο της παραπάνω) Συλλογικής Σύμβασης, εκτός
από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 αυτής (Ναυτολόγη−
ση), το οποίο αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία,

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Στον Πειραιά σήμερα την 17.7.2007, οι υπογεγραμμένοι
αφ’ ενός Νικόλαος Βαρβατές Πρόεδρος και Παναγιώτης
Λεονάρδος Γενικός Γραμματέας που εκπροσωπούν την
επαγγελματική οργάνωση «ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΜΕΣΟ−
ΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ» νόμιμα αναγνωρισμένης
που εδρεύει στον Πειραιά, έχοντας ειδικά εξουσιοδο−
τηθεί προς τούτο και αφ’ ετέρου ο Ευάγγελος Κούζι−
λος Πρόεδρος της Επαγγελματικής Οργάνωσης με την
επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ» που εδρεύει στον
Πειραιά, έχοντας ειδικά εξουσιοδοτηθεί προς τούτο,
αποφασίσαμε την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής
Σύμβασης με την οποία ορίζονται ο μισθός, οι ειδικές
αμοιβές και οι υπόλοιποι όροι εργασίας των Πλοιάρχων
των Φορτηγών Πλοίων από 501−3.000 κοχ ή 801−4.500
τόνων D.W. και υπογράφουμε κοινή συμφωνία που έχει
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
α. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Πλοιάρχου αυξά−
νεται κατά ποσοστό 5% από 1.1.2007 μέχρι 31.12.2007
καθορίζεται ως εξής:
Για πλοία από 801 μέχρι 1.500 TDW Ευρώ 1.526,21
Για πλοία από 1501 μέχρι 2.500 TDW Ευρώ 1.680,41
Για πλοία από 2501 μέχρι 4.500 TDW Ευρώ 1.993,01
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

1. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Για όλες τις Κυριακές που το πλοίο ταξιδεύει ή παρα−
μένει σε λιμάνι, καταβάλλεται στον Πλοίαρχο επίδομα
που φτάνει σε ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%) του
μισθού που καθορίζεται στο άρθρο 1 αυτής της σύμβα−
σης. Εάν η σύμβαση ναυτολόγησης του Πλοιάρχου λυθεί
για οποιονδήποτε λόγο πριν περάσουν όλες οι Κυριακές
που αναλογούν στον μήνα της απόλυσης τότε το επί−
δομα των είκοσι δύο τοις εκατό (22%) διαιρείται με τον
αριθμό όλων των Κυριακών του μηνός και καταβάλλεται
στον Πλοίαρχο το πηλίκο που προκύπτει από την διαί−
ρεση, πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό των Κυριακών
(σε λιμάνι και σε ταξίδι) κατά τις οποίες ο Πλοίαρχος
που απολύεται προσέφερε τις υπηρεσίες του.
2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή από
4.33 ημέρες τον μήνα για την πρόσθετη εργασία του
κατά τα Σάββατα, το δε ημερομίσθιο για την περίπτωση
αυτή ορίζεται στο 1/25 του βασικού μισθού.
3. ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΓΙΩΝ
Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται αμοιβή κάθε μήνα ίση με
ένα ημερομίσθιο για τις αργίες, τόσο κατά την διάρκεια
που το πλοίο ταξιδεύει όσο και κατά την παραμονή του
στο λιμάνι.
Για την περίπτωση αυτή το ημερομίσθιο ορίζεται στο
1/25 του βασικού μισθού της Σύμβασης αυτής.
4. ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Στον Πλοίαρχο καταβάλλονται για το διάστημα από
1.1.2006 έως 31.12.2007 ευρώ 152,11 (εκατόν πενήντα δύο
ευρώ και έντεκα λεπτά) για έξοδα παράστασης.
5. ΕΞΟΔΑ ΛΙΜΑΝΙΟΥ
Στον Πλοίαρχο καταβάλλονται για το διάστημα από
1.1.2007 έως 31.12.2007 ευρώ 18,80 (δέκα οκτώ ευρώ και
ογδόντα λεπτά) την ημέρα για όλη την διάρκεια πα−
ραμονής του πλοίου στο λιμάνι, για την κάλυψη λόγω
του αξιώματος του των ατομικών δαπανών, εκτός από
άλλα τυχόν έξοδα που προκύπτουν για την εξυπηρέτηση
του πλοίου.
6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟΥ
Ειδικά προκειμένου για Πλοίαρχο, ο οποίος διοικεί
πετρελαιοφόρο πλοίο που μεταφέρει εύφλεκτες υγρές
ή εκρηκτικές ύλες, ανεξάρτητα από την ποσότητα του
φορτίου, καταβάλλεται επίδομα ίσο με τα δέκα πέντε
τοις εκατό (15%) του μισθού του, του άρθρου 1.
Αυτό το επίδομα καταβάλλεται και στους Πλοιάρχους
που υπηρετούν σε φορτηγά πλοία (όχι δεξαμενόπλοια)
εφ’ όσον αυτά εκτός από άλλα φορτία μεταφέρουν και
εύφλεκτα ή εκρηκτικά φορτία σε ποσότητα ανώτερη
από ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) της χωρητικότητας
του πλοίου (D.W.)
7. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΦΟΡΩΝ
Σ’ όσους Πλοιάρχους υπηρετούν σε πλοία που μεταφέ−
ρουν υγραέριο, καταβάλλεται κάθε μήνα επίδομα ίσο με
το είκοσι τοις εκατό (20%) του μισθού του άρθρου 1.
8. ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΠΛΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΛΙΜΝΩΝ, ΔΙΩΡΥΓΩΝ
ΠΑΝΑΜΑ ΚΑΙ ΣΟΥΕΖ ΚΑΙ ΟΡΙΝΟΚΟΥ.
Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται ειδικό επίδομα κατά τον
διάπλου των Μεγάλων Λιμνών (GREAT LAKES), της Διώ−
ρυγας του Παναμά (PANAMA CANAL), της Διώρυγας του

Σουέζ και του Ορινόκου κατά περίπτωση από 1.1.2007
έως 31.12.2007 το ποσό των ευρώ 98,87 (ενενήντα οκτώ
ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά).
9. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΠΛΟΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Συμφωνείται ότι, όταν τα πλοία επεκτείνουν τα τα−
ξίδια τους:
α. Βορείως από Β. Πορτογαλίας μέχρι BERGEN συ−
μπεριλαμβανομένων της Μεγάλης Βρετανίας, Ιρλανδίας,
Βαλτικής και Βοθνικού Κόλπου και
β. Νοτίως από Νότιο Μαρόκο μέχρι Νοτίων συνόρων
της Αγκόλα, θα καταβάλλεται προσαύξηση μισθού στον
Πλοίαρχο και όσο χρόνο διαρκεί το ταξίδι μέσα στα πιο
πάνω όρια, που καθορίζεται από 1.1.2007 έως 31.12.2007
στο ποσό των ευρώ 118,55 (εκατόν δεκαοκτώ ευρώ και
πενήντα πέντε λεπτά).
Άρθρο 3
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΥ
Σε περίπτωση που ο Πλοίαρχος είναι υποχρεωμέ−
νος να ταξιδεύει για να συναντήσει το πλοίο για το
οποίο προσλήφθηκε να διοικήσει, δικαιούται το μισθό
του άρθρου 1 αυτής της σύμβασης από την ημέρα της
υπογραφής της συμφωνίας της προσλήψεώς του.
Τα επιδόματα όμως που αναφέρονται στο άρθρο 2
αυτής της σύμβασης, αρχίζουν να καταβάλλονται από
την ημέρα της ναυτολόγησής του.
Άρθρο 4
ΑΜΟΙΒΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
Ο Πλοίαρχος, εφ’ όσον εκτελεί καθήκοντα βάρδιας
αξιωματικού γέφυρας που δεν υπάρχει στο πλοίο, δικαι−
ούται το μισθό του για όσο χρόνο εκτελεί τα καθήκοντά
του μέχρι να ναυτολογηθεί ο Αξιωματικός που λείπει.
Άρθρο 5
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
1. Εάν η σύμβαση του Πλοιάρχου λυθεί σύμφωνα με
την διάταξη της περιπτώσεως Α΄ του άρθρου 68 του
ΚΙΝΔ, αυτός, άσχετα από τις άλλες αποζημιώσεις τις
οποίες δικαιούται σύμφωνα μα την κείμενη νομοθεσία,
λαμβάνει και πρόσθετη αποζημίωση η οποία καθορί−
ζεται από 1.1.2007 έως 31.12.2007 στο ποσό των ευρώ
734,43 (επτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και σαράντα
τρία λεπτά).
2. Σε περίπτωση καταγγελίας από τον πλοιοκτήτη της
σύμβασης ναυτολόγησης του Πλοιάρχου, ο Πλοιοκτήτης
υποχρεούται στην καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης,
εκτός εάν η καταγγελία οφείλεται σε παράπτωμα του
Πλοιάρχου.
3. Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις του ΚΙΝΔ όπως και στους
άλλους ναυτικούς, σε περίπτωση πώλησης του πλοίου,
αλλαγής σημαίας, παροπλισμού πλοίου, κατάσχεσης
του πλοίου, πώλησης του πλοίου για διάλυση.
Άρθρο 6
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ − ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ − ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΝΑΥΤΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
Οι Πλοίαρχοι των πλοίων, τους οποίους αφορά η Συλ−
λογική Σύμβαση αυτή προσλαμβάνονται από τα τακτικά
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μέλη της Πανελληνίου Ενώσεως Πλοιάρχων Εμπορικού
Ναυτικού πάσης τάξεως κατ’ απόλυτη επιλογή πλοιο−
κτήτη.
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
Η διάρκεια ναυτολογήσεως καθορίζεται σε έξι (6) μή−
νες γι’ αυτούς που υπηρετούν σε δεξαμενόπλοια και σε
επτά (7) μήνες γι’ αυτούς που υπηρετούν σε πλοία ξη−
ρού φορτίου, ανεξάρτητα από την περιοχή.
3. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Κατά την αναχώρηση, όπως και κατά την επιστροφή
του στην Πατρίδα ο Πλοίαρχος δικαιούται εισιτήριο Α’
θέσης πλοίου και σιδηροδρόμου και τουριστικής θέσης
στο αεροπλάνο, καθώς επίσης και έξοδα μεταφοράς
και ασφαλίσεως των αποσκευών του, έξοδα τροφής και
ύπνου σε ξενοδοχείο. Επίσης δικαιούται μισθό μέχρι την
ημερομηνία επιστροφής του στον Πειραιά.
Κατά την μετάβαση και επιστροφή του ο Πλοίαρχος
δικαιούται εκτός από τα 40 κιλά αποσκευών και άλλα
20 κιλά λόγω της μεταφοράς από αυτόν εγγράφων, φα−
κέλων, ναυτικών οργάνων κ.λπ.
4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Εάν ο Πλοίαρχος, πηγαίνοντας να συναντήσει το
πλοίο για να αναλάβει την διοίκηση του, υποστεί ατύ−
χημα, έχει την ίδια προστασία όπως και κατά την υπη−
ρεσία του στο πλοίο.
Άρθρο 7
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1. ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.
Οι Πλοιοκτήτες τους οποίους αφορά αυτή η Σύμβα−
ση καταβάλλουν ποσοστό (2%) δύο τοις εκατό, που δεν
μπορεί να αυξηθεί περισσότερο, σύμφωνα με το άρθρο
25 του νόμου 1085/80, το οποίο εισπράττεται από το
ΝΑΤ με σκοπό την χορήγηση οικογενειακού επιδόματος
στους Πλοιάρχους. Το παραπάνω ποσοστό, μαζί με το
ποσοστό (1%) ένα τοις εκατό συμμετοχής του Πλοιάρ−
χου, υπολογίζεται πάνω στις αποδοχές του Πλοιάρχου
που υπόκεινται σε εισφορά υπέρ του ΝΑΤ.
2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ Κ.Ε.Α.Ν.
Οι Πλοιοκτήτες τους οποίους αφορά αυτή η Συλλογι−
κή Σύμβαση καταβάλλουν ποσοστό (2%) δύο τοις εκατό
που δεν μπορεί να αυξηθεί περισσότερο, σύμφωνα με
το άρθρο 28 του 1220/81, το οποίο εισπράττεται από το
ΝΑΤ με σκοπό, την χορήγηση στους Έλληνες Πλοιάρ−
χους επικουρικής ασφάλισης. Αυτό το ποσοστό, μαζί με
το ποσοστό του (2%) δύο τοις εκατό συμμετοχής του
Πλοιάρχου, υπολογίζεται πάνω στις αποδοχές του Πλοι−
άρχου, που υπόκεινται σε εισφορά υπέρ του ΝΑΤ.
3. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Το ποσόν της εισφοράς του Πλοιάρχου και του Πλοι−
οκτήτη για την ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ορίζεται ως εξής:
Για το διάστημα από 1.1.2007 έως 31.12.2007:
ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

ΠΛΟΙΟΚΤ.

α. Για πλοία από 801 έως 1.500 TDW Ευρώ 5,34 Ευρώ 2,75
β. Για πλοία από 1.501 έως 2.500 TDW Ευρώ Ευρώ 3.02
5,88
γ. Για πλοία από 2.501 έως 4.500 ΤDW Ευρώ Ευρώ 3,59
6,98
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Άρθρο 8
ΜΙΣΘΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ − ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
1. ΜΙΣΘΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Για τον Πλοίαρχο που ασθενεί καθορίζεται ειδικός
μισθός, στον οποίο περιλαμβάνεται και το αντίτιμο της
τροφής ως εξής:
α. Εάν νοσηλεύεται σε νοσοκομείο ή εκτός νοσοκο−
μείου στο 100% του βασικού μισθού για τη χρονική
περίοδο από 1.1.2007 έως 31.12.2007.
β. Σε περίπτωση ατυχήματος ο μισθός ασθενείας κα−
θορίζεται στο (100%) εκατό τοις εκατό του βασικού
μισθού της Συλλογικής Σύμβασης.
2. ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Ο Πλοίαρχος έχει δικαίωμα νοσηλειών Α’ Θέσης σε
κλινική ή σε νοσοκομείο.
Άρθρο 9
ΑΔΕΙΑ
1. Ο Πλοίαρχος δικαιούται άδεια που υπολογίζεται σε
(8) οκτώ ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας του για δε τις
επιπλέον ημέρες με αντίστοιχο κλάσμα της παραπάνω
μηνιαίας άδειας. Στον υπολογισμό της άδειας περιλαμ−
βάνεται και το επίδομα 22% των Κυριακών, καθώς και το
δέκα πέντε τοις εκατό (15%) επίδομα δεξαμενόπλοιου,
είκοσι τοις εκατό (20%) επίδομα υγραεριοφόρων για
τους Πλοιάρχους που υπηρετούν σ’ αυτά.
Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της άδειας κα−
θορίζεται ίσο με το 1/22 του βασικού μισθού προσαυ−
ξημένου με τα παραπάνω επιδόματα.
2. Κατά τις ημέρες της άδειας του ο Πλοίαρχος δικαι−
ούται τον μισθό που αναλογεί σ’ αυτές όπως αυτός ορί−
ζεται στο άρθρο 1 αυτής της Σύμβασης προσαυξημένο
με τα επιδόματα που αναφέρονται στις παραγράφους
1 και 6 του άρθρου 2 και με αντίτιμο τροφής που από
1.1.2007 έως 31.12.2007 ορίζεται σε ευρώ 12,08 (δώδεκα
ευρώ και οκτώ λεπτά).
3. Σε περίπτωση που οι ανάγκες του πλοίου δεν επι−
τρέπουν την χορήγηση αυτής της άδειας με τη επιλογή
του πλοιάρχου είτε αναβάλλεται η χορήγηση της για
τον κατάλληλο χρόνο, είτε θεωρείται ότι δόθηκε. Σ’ αυτή
την περίπτωση καταβάλλεται ο μισθός που αναλογεί
χωρίς το αντίτιμο τροφής αφού ο Πλοίαρχος παραμένει
και διατρέφεται στο πλοίου.
4. Ο χρόνος υπηρεσίας που πέρασε από την ναυτο−
λόγηση μέχρι την έναρξη της ισχύος αυτής Συλλογικής
Σύμβασης υπολογίζεται για την εφαρμογή της.
Άρθρο 10
ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
1.1 Κάθε γονέας πλοίαρχος, εφόσον έχει συμπληρώσει
συνεχή θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12)
μηνών στο ίδιο εμπορικό πλοίο και με την προϋπόθεση
ότι στο ίδιο εμπορικό πλοίο απασχολούνται τουλάχι−
στον 30 άτομα και ότι ο άλλος γονέας απασχολείται
αποδεδειγμένα εκτός σπιτιού, αποκτά δικαίωμα να λά−
βει γονική άδεια χωρίς αποδοχές, συνολικής διάρκειας
έως 3 μήνες για να μπορέσει να ασχοληθεί με το παιδί
του μέχρι αυτό να συμπληρώσει την ηλικία των πέντε
ετών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων παιδιών το
δικαίωμα γονικής άδειας είναι αυτοτελές για το καθένα
από αυτά εφόσον από το χρόνο λήξης της αδείας που
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δόθηκε για το προηγούμενο παιδί ο εργαζόμενος συ−
μπλήρωσε δωδεκάμηνη τουλάχιστον συνεχή θαλάσσια
υπηρεσία στο ίδιο εμπορικό πλοίο.
1. 2. Το δικαίωμα γονικής άδειας με τις ίδιες πιο πάνω
προϋποθέσεις παρέχεται και σε περίπτωση υιοθεσίας
παιδιού.
2.1 Ο πλοίαρχος υποχρεούται να ενημερώσει τον πλοι−
οκτήτη τουλάχιστον πριν ένα μήνα για τον επιθυμητό
χρόνο άσκησης του δικαιώματος γονικής άδειας, οπότε
η άδεια χορηγείται, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου
2.3, στον πρώτο λιμένα κατάπλου εφόσον έχει παρέλθει
η πιο πάνω προθεσμία προειδοποίησης.
2.2. Η γονική άδεια παρέχεται άπαξ και στο σύνολό
της εκτός από αντίθετη συμφωνία μεταξύ πλοιάρχου
και εργοδότη. Η χορήγηση της γονικής άδειας αποτελεί
λύση της σύμβασης ναυτολόγησης του πλοιάρχου.
2.3. Ο Πλοιοκτήτης μπορεί να αναβάλει την χορήγηση
της γονικής άδειας στην περίπτωση που αποδεδειγμένα
δεν είναι δυνατή η εξεύρεση αντικαταστάτη του εργα−
ζόμενου πλοιάρχου.
3.1. Δεκαπέντε ημέρες πριν από το τέλος της περιό−
δου γονικής άδειας που έχει δοθεί, ο πλοίαρχος υπο−
χρεούται να δηλώσει εγγράφως στον πλοιοκτήτη εάν
επιθυμεί να επανέλθει στην εργασία του στην ίδια θέση
στο πλοίο που υπηρετούσε ή σε περίπτωση αδυναμί−
ας σε εργασία ισοδύναμη ή ανάλογη. Στην περίπτωση
επανάληψης της ναυτολόγησης η οποία θεωρείται νέα
ο πλοίαρχος υποχρεούται να παραμείνει στο πλοίο
τουλάχιστον για διάστημα 6 ή 7 μηνών, ανάλογα με το
είδος του πλοίου.
3.2. Η μη υποβολή της πιο πάνω δηλώσεως ισοδυ−
ναμεί με παραίτηση του ναυτικού από το πιο πάνω
δικαίωμα.
3.3 Ο πλοίαρχος που ασκεί το δικαίωμα της γονικής
άδειας καλύπτει τα δικά του έξοδα μετακίνησής του
από και προς το πλοίο καθώς και τα έξοδα του αντικα−
ταστάτη του αντίστοιχα. Ο πλοίαρχος που κάνει χρήση
του δικαιώματος της γονικής άδειας, έχει την δυνατό−
τητα, εάν το επιθυμεί να συνεχίσει την ασφαλιστική
του κάλυψη στο ΝΑΤ, καταβάλλοντας ο ίδιος τις αντί−
στοιχες εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου). Τυχόν
δικαιώματα αποζημίωσης του αντικαταστάτη του, που
προκύπτουν από την άσκηση του δικαιώματος βαρύνουν
τον γονέα πλοίαρχο που έκανε χρήση του δικαιώματος
της γονικής άδειας και όχι τον εργοδότη.
3.4 Το δικαίωμα της γονικής άδειας ισχύει για συμβά−
σεις ναυτολόγησης που θα αρχίσουν μετά την έναρξη
ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 11
ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
1. Τηρουμένων των διαδικασιών χορήγησης έγκρισης
από την Αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 89 του ν.δ.
187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»και
υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για
την ασφάλεια του πλοίου και οι εμπορικές και λοιπές
λειτουργικές υποχρεώσεις του πλοίου το επιτρέπουν,
ο Πλοίαρχος μπορεί να χορηγεί σε εργαζόμενο άδεια
απουσίας από το πλοίο για χρονικό διάστημα μέχρι 144
ώρες συνολικά κατ’ έτος (6 ημέρες), για λόγους ανωτέ−
ρας βίας που συνδέονται με επείγοντες οικογενειακούς

λόγους του εργαζομένου. Εάν η απουσία αυτή συνεπά−
γεται και έξοδα μετακίνησης, τότε αυτά βαρύνουν τον
ναυτικό. Σε περιπτώσεις χορήγησης άδειας απουσίας,
καταχωρείται σχετική εγγραφή στο ημερολόγιο γέ−
φυρας του πλοίου και σε σελίδα παρατηρήσεων του
ναυτικού φυλλαδίου του εργαζομένου.
2. Η άδεια απουσίας είναι 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 12
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την εφαρ−
μογή και ερμηνεία των όρων της Συλλογικής Σύμβασης
λύνεται με διαιτησία σύμφωνα με όσα καθορίζονται
στο ΙΖ κεφάλαιο της Συλλογικής Σύμβασης της 7ης
Δεκεμβρίου 1956 που συμφωνήθηκε μεταξύ της ΕΝΩ−
ΣΕΩΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ και της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.
Άρθρο 13
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Διευκρινίζεται ότι το ναυτικό επάγγελμα αναγνωρί−
ζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως ιδιόμορφο, βαρύ
και ανθυγιεινό και συμφωνείται ότι θα καταβληθεί κοινή
προσπάθεια προς την Πολιτεία μέσα από την Νομοθεσία
του ΝΑΤ, για την προστασία των υφισταμένων συντα−
ξιοδοτικών ρυθμίσεων.
Ο χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος ως
βαρέως και ανθυγιεινού δεν μπορεί να δημιουργήσει
οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση εκ μέρους των ναυ−
τικών, γιατί, με τις μέχρι σήμερα συλλογικές συμβάσεις,
έχουν ικανοποιηθεί όλες οι οικονομικές απαιτήσεις τους
για την αιτία αυτή.
Άρθρο 14
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ως προς τα λοιπά ισχύουν όλες οι διατάξεις της
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης εργασίας των Ναυτικών
που εργάζονται στα Μεσογειακά Φορτηγά Πλοία όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά.
2. Κατά το διάστημα που ισχύει αυτή η Συλλογική
Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο έπειτα από κοινή
έγγραφη συμφωνία των μερών που υπέγραψαν.
Άρθρο 15
ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς αυτής της Συλλογικής Σύμβασης αρχίζει ανα−
δρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2007 και λήγει 31 Δεκεμ−
βρίου 2007.
Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία
αντίτυπα από τα οποία πήραν από ένα τα συμβαλλό−
μενα μέρη το δε τρίτο θα κατατεθεί στο Υπουργείο
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Εμπορικής Ναυτιλίας για επικύρωση και υπογράφεται
όπως ακολουθεί:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Ένωση Εφοπλιστών

Για την Πανελλήνια

Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν.
Πάσης Τάξεως
Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΒΑΤΕΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΖΙΛΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
F
Αριθμ. 3525.6/01/2007
(2)
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμά−
των Πορθμείων Εσωτερικού έτους 2007.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 1 και 5 του
α.ν. 3276/44 « περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη ναυτική
εργασία» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Το υπ’ αριθμ. 3473−3209/30.7.2007 κοινό έγγραφο της
Ένωσης Πορθμείων Εσωτερικού και της Πανελλήνιας
Ναυτικής Ομοσπονδίας, με το οποίο υποβλήθηκε για
κύρωση η από 9.7.2007 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάζεις της Απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασί−
ας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, που αφορά
στους όρους εργασίας και αμοιβής των πληρωμάτων
που εργάζονται σε πλοία Πορθμεία και Οχηματαγωγά,
που εκτελούν τοπικές διαπορθμεύσεις μεταξύ λιμένων
εσωτερικού, αποστάστεως μέχρι τριάντα (30) ναυτικών
μιλίων, από αφετηρίας μέχρι προορισμού, το κείμενο
της οποίας υπογραφή την 9.7.2007 από τους νομίμους
εκπροσώπους: (α) της Ένωσης Πορθμείων Εσωτερικού
χα, (β) της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και των
κλαδικών οργανώσεων της δύναμής της, οι οποίες ανα−
φέρονται στο προοίμιο της υπόψη Συλλογικής Σύμβα−
σης, εκτός από το άρθρο 12 αυτής, το οποίο αντίκειται
στην κείμενη νομοθεσία.
2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης, η οποία κυρώ−
νεται με την απόφαση αυτή, αρχίζει από την 1.2.2007
και λήγει την 31.1.2008.
Η απόφαση αυτή με το κείμενο της κυρούμενης
Συλλογικής Σύμβασης, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
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γνωρισμένου Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει
στον Πειραιά με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ειδικά εξουσιοδοτημένος προς τούτο και
αφ’ ετέρου:
1. Γιάννης Χαλάς, Γενικός Γραμματέας της Πανελλή−
νιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.
2. Eυάγγελος Κούζιλος, Πρόεδρος της Π.Ε. Πλοιάρχων
Ε.Ν.
3. Σταύρος Πετρίδης, Πρόεδρος της Π.Ε. Μηχανικών
ΜΕΚ (ΠΕΜΕΚΕΝ).
4. Βασίλειος Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος της Π.Ε.
Πρακτικών Πλοιάρχων και Κυβερνητών Ε.Ν.
5. Ιωάννης Νησωτάκης, Πρόεδρος της Π.Ε. Ναυτών
M/S−F/B
6. Ιωάννης Φραγκουλίδης, Πρόεδρος της Π.Ε.Αρχιθ/λων
− Θαλαμηπόλων Ε.Ν.
νομίμως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, συμφωνήσα−
με και υπογράψαμε την παρούσα Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας που αφορά τους όρους εργασίας και αμοιβής
των πληρωμάτων που εργάζονται στα πλοία Πορθμεία
και Οχηματαγωγά που εκτελούν τοπικές διαπορθμεύ−
σεις μεταξύ λιμένων εσωτερικού αποστάσεως μέχρι 30
ναυτικών μιλίων, από αφετηρίας μέχρι προορισμού για
την χρονική περίοδο από 1.2.2007 έως 31.1.2008.
Άρθρον 1
ΜΙΣΘΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1. Οι μηνιαίοι μισθοί ενεργείας των πληρωμάτων των
πλοίων της άνω κατηγορίας που προβλέπονται από τη
προηγούμενη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της 3.7.2006
αυξάνονται για τη χρονική περίοδο από 1.2.2007 μέχρι
31.1.2008 κατά ποσοστό (5,00%) διαμορφούμενοι ως
ακολούθως:
ΒΑΘΜΟΙ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1.2.2007−31.1.2008

EURO
EURO
EURO
Μισθός
+
= Βασικός
Ενεργείας Κυριακές Μισθός

α. Ο Κυβερνών το πλοίο
Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης

1.384,20

+304,52 = 1.688,72

β. Ο ναυτολογημένος ως
Υποπλοίαρχος

1,141,20

+251,06 = 1.392,26

γ. Ο ναυτολογούμενος ως
Ναύκληρος

820,98

+180,62 = 1.001,60

δ. Ο ναυτολογούμενος ως
Ναύτης

801,15

+176,25

= 977,40

ε. Ο ναυτολογούμενος ως
Ναυτόπαις

720,51

+158,51

= 879,02

στ. Ο ναυτολογούμενος ως
Μηχανικός ΜΕΚ

1.367.70

+300,89 = 1.668,59

ζ. Ο ναυτολογούμενος ως Β΄
Μηχανικός ΜΕΚ

1,141,20

+251,06 = 1.392,26

Πειραιάς, 20 Αυγούστου 2007

η. Ο ναυτολογούμενος ως Α΄
Μηχανοδηγός

1.090,85

+239,99 = 1.330,84

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

θ. Ο ναυτολογούμενος Β΄
Μηχανοδηγός

898,44

+197,66 = 1.096,10

ι. Ο ναυτολογούμενος ως
μαθητευόμενος Μηχανής
ή δόκιμος Μηχανικός.

720,51

+158,51

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Εν Πειραιεί σήμερον την 9.7.2007 οι υπογεγραμμένοι
αφ’ ενός Παράσχος Τσάγκαρης, Πρόεδρος του ανα−

= 879,02

2. Στον ναύκληρο καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ίσον
προς 4% τέσσερα τοις εκατόν επί του καθοριζομένου
ως άνω μισθού ενεργείας.
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3. Ο ναυτολογούμενος ως υπεύθυνος μηχανής του
πλοίου λαμβάνει το μισθό του εδαφίου στ’ της παραγρά−
φου 1 του παρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως διπλώματος
ή πτυχίου.
4. Στους εργαζόμενους στα πλοία της άνω κατηγορίας
ναυτικούς άλλων ειδικοτήτων, που δεν περιλαμβάνονται
στις κατονομαζόμενες στην παράγραφο 1, ο μηνιαίος
μισθός ενεργείας για το χρόνο ισχύος της παρούσης
Συμβάσεως, καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Για τον ναυτολογούμενο ως
Ανθυποπλοίαρχο

1.101,52 +242,33

= 1.343,85

β. Για τον ναυτολογούμενο ως
Μηχανικό Γ΄.

1.101,52 +242,33

= 1.343,85

γ. Για τον ναυτολογούμενο ως
Θαλαμηπόλο

801,15

+176,25

= 977,40

Εις τους ανωτέρω, πλέον του ως άνω μισθού (Μισθός
ενεργείας + Κυριακών = Βασικός μισθός), καταβάλλονται
και τα λοιπά από τη Σύμβαση προβλεπόμενα (αντίτι−
μο τροφής, υπερωρίες, δώρα εορτών, επίδομα αδείας
κ.λπ.)
5. Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα
διακυβέρνησης euro 34,59 δια το διάστημα 1.2.2007−
31.1.2008.
6. Στον ναυτολογούμενο ως υπεύθυνο μηχανικό επί
του πλοίου καταβάλλεται μηνιαίο τεχνικό επίδομα euro
34,59 δια το διάστημα 1.2.2007−31.1.2008.
7. Στα πληρώματα των πλοίων περί ων η παρούσα
Σύμβαση χορηγείται μηνιαίο επίδομα βαρείας και αν−
θυγιεινής εργασίας euro 17,21 δια το διάστημα 1.2.2007−
31.1.2008.
8. Σε όλο το κατώτερο πλήρωμα χορηγείται μηνι−
αίο ειδικό επίδομα euro 21,29 δια το διάστημα 1.2.2007−
31.1.2008.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μισθοί ενεργείας του κατωτέρου πλη−
ρώματος διαμορφώνονται τουλάχιστον στα επίπεδα
των βασικών μισθών που προβλέπονται από την Εθνική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Άρθρον 2
ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
O μισθός ασθενείας είναι σε κάθε περίπτωση ίσος με
το μισθό ενεργείας, σε περίπτωση δε νοσηλείας εκτός
νοσοκομείου ή κλινικής στην ξηρά, καταβάλλεται και
το ανάλογο αντίτιμο τροφής, όπως τούτο καθορίζεται
στο επόμενο άρθρο.
Άρθρον 3
ANTITIMO TΡΟΦΗΣ
1. To μηνιαίο αντίτιμο τροφής για κάθε ναυτικό ορίζε−
ται στο ποσόν των 343,99 euro δια το διάστημα 1.2.2007−
31.1.2008.
Άρθρον 4
ΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΠΑΣΧΑ
1. Στους ναυτικούς που αφορά η παρούσα Σύμβαση
καταβάλλεται ως δώρο ο μισθός ενός μηνός για τις
γιορτές των Χριστουγέννων και Νέου Έτους και δέκα
πέντε (15) ημερών για τις γιορτές του Πάσχα.
2. Το ποσόν του δώρου υπολογίζεται επί των πράγματι
καταβαλλομένων παγίως και σταθερών αποδοχών, πλην
αντιτίμου τροφής και υπερωριών.

3. Ο χρόνος καταβολής των δώρων καθώς και οι προϋ−
ποθέσεις χορηγήσεως των, ορίζονται εκάστοτε με από−
φαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Άρθρον 5
ΑΔΕΙΕΣ
1. O ναυτικός δικαιούται αδείας ίσης προς (3,50) ημέ−
ρες για κάθε μήνα υπηρεσίας του. Η άδεια χορηγείται
το μήνα που ο ναυτικός συμπληρώνει ένα χρόνο υπη−
ρεσίας, εκτός εάν η εργασιακή σχέση λυθεί προ της
συμπληρώσεως του έτους.
2. Η αποζημίωση της άδειας υπολογίζεται επί του
βασικού μισθού του άρθρου 1 της παρούσης, όταν δε
χορηγείται πράγματι η άδεια και διανύεται εκτός του
πλοίου, καταβάλλεται και το αντίτιμο τροφής.
Το ημερομίσθιο για την αποζημίωση της άδειας υπο−
λογίζεται στο 1/22 του βασικού μισθού.
3. Η άδεια παρέχεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυ−
βερνήτη, εφ’ όσον κατά την κρίση του επιτρέπουν την
παροχή της οι ανάγκες του πλοίου.
Σε αντίθετη περίπτωση, κατ’ επιλογή του ναυτικού,
είτε αναβάλλεται η παροχή της άδειας είτε θεωρεί−
ται ως χορηγηθείσα, εφόσον καταβληθεί στο ναυτικό
ο μισθός που αναλογεί στις ημέρες άδειας χωρίς το
αντίτιμο τροφής, εφόσον υπηρετεί και τροφοδοτείται
στο πλοίο.
4. Η άδεια μπορεί να χορηγείται και τμηματικά, όχι
όμως σε τμήματα περισσότερα από δύο.
Άρθρον 6
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ −ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
1. Οι ώρες εργασίας ορίζονται σε σαράντα (40) εβδο−
μαδιαίως, δηλαδή οκτώ ώρες ανά 24ωρο από τη Δευ−
τέρα μέχρι και την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο και η
Κυριακή θεωρούνται σαν ημέρες αργίας.
2.α. Για κάθε εργασία που εκτελείται από το ναυτικό
πέραν του ως άνω καθοριζομένου ωραρίου καταβάλ−
λεται υπερωριακή αμοιβή η οποία υπολογίζεται ίση
προς το 1/173 του μηνιαίου μισθού ενεργείας ως ούτος
καθορίζεται στο άρθρο 1 για κάθε ώρα υπερωριακής
απασχόλησης, προσαυξημένου για το πρώτο τετράωρο
κατά ποσοστό (25%) είκοσι πέντε τοις εκατόν και για
το δεύτερο τετράωρο κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%).
β. Η εργασία Σαββάτου και αργιών αμείβεται υπερωρι−
ακώς δηλαδή οι πρώτες τέσσερις ώρες με προσαύξηση
25% και οι επόμενες διπλές.
3. α. Επίδομα Κυριακών. Σε όλους τους ναυτολογημέ−
νους ναυτικούς, για τις διανυόμενες μηνιαίως Κυριακές
αργίες εν πλω και στο λιμάνι, καταβάλλεται ιδιαίτε−
ρη αμοιβή υπό τύπο επιδόματος δια τις μέχρι οκταώ−
ρου εργασίας κατά Κυριακή, ανερχόμενη μηνιαίως σε
ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%) επί του μισθού
ενεργείας που προβλέπεται από το άρθρο 1 παρ. 1 της
παρούσης σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι το επίδομα αυτό
θα καταβάλλεται σε όλο το πλήρωμα και για όλες τις
Κυριακές, ανεξαρτήτως παροχής εκ μέρους αυτού ή
μη υπηρεσίας.
β. Στη άνω α περίπτωση, για την πέραν του οκταώρου
απασχόληση καταβάλλεται στο πλήρωμα διπλή υπερω−
ριακή αμοιβή, δηλαδή το ωρομίσθιο (1/173 του μισθού
ενεργείας) αυξημένο κατά 100%.
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4. Το οκτάωρο υπηρεσίας που ορίζεται από την παρά−
γραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι συνεχές από την
ώρα της έναρξης του με μια διακοπή που δεν μπορεί
να υπερβεί τη μία (1) ώρα. Πάντως η διακοπή αυτή θα
πραγματοποιείται μετά την Τρίτη και προ της έκτης
ώρας του οκταώρου.
5. Ο υπολογισμός του ημερομισθίου για την εφαρμο−
γή του παρόντος άρθρου γίνεται με βάση το 1/22 του
μηνιαίου μισθού ενεργείας.
6. Στην υπερωριακή αμοιβή που καθορίζεται από το
παρόν άρθρον περιλαμβάνονται ο Πλοίαρχος και ο ναυ−
τολογούμενος ως Μηχανικός.
7. Με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις του παρόντος
άρθρου καταχωρείται παρακάτω πίνακας υπερωριακής
αμοιβής.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΝ
1/173
Μισθού
Ενεργείας

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ

25%
100%
Προσαυξ. Προσαυξ.

EURO

EURO

EURO

α .Ο Κυβερνών το πλοίο
Πλοίαρχος η Κυβερ−
νήτης

8,00

10,00

16,00

β. Υποπλοίαρχος

6,60

8,25

13,20

γ. Ναύκληρος

4,75

5,94

9,50

δ. Ναύτης

4,63

5,79

9,26

ε. Ναυτόπαις

4,16

5,20

8,32

στ. Α’ Μηχανικός ΜΕΚ

7,91

9,89

15,82

ζ. Β Μηχανικός ΜΕΚ

6,60

8,25

13,20

η. Α Μηχανοδηγός

6,31

7,89

12,62

θ. Β Μηχανοδηγός

5,19

6,49

10,38

ι. Μαθητευόμενος μηχα−
νής η δόκιμος Μηχ/κός

4,16

5,20

8,32

Ειδικότητες της παραγράφου 4 του άρθρου 1
1/173

25%
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συμπληρώσει θαλάσσιας υπηρεσίας ενός έτους επί του
αυτού πλοίου ή των πλοίων του αυτού πλοιοκτήτη.
Επί υπηρεσίας μικροτέρας του έτους, καταβάλλεται
ανάλογο ποσοστό επί του επιδόματος αυτού.
Άρθρον 9
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Κατά την εξόφληση των αποδοχών ο πλοιοκτήτης
υποχρεούται να χορηγεί στον ναυτικό εκκαθάριση του
λογαριασμού του κατά μήνα.
Άρθρον 1Ο
ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΕΝ ΠΛΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
1. Οι παρακάτω κατονομαζόμενες δέκα έξι (16) θρη−
σκευτικές εορτές θεωρούνται ως ημέρες αργίας.
Ο ναυτικός που εργάζεται κατά τις ημέρες αργίας δι−
καιούνται υπερωριακής αμοιβής όπως αύτη ορίζεται στο
εδαφ. β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της παρούσης
και για όσες ώρες ασχολήθηκε ημερησίως, δηλαδή για
τις πρώτες τέσσερις ώρες με προσαύξηση 25% και για
τις επόμενες διπλές.
2. Οι ημέρες αργίας είναι οι παρακάτω:
α. H 1 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 Μαίου
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 αναγνωρισμένες σαν ημέρες αργίας τοπικές
εορτές στους Ελληνικούς λιμένας εφ’ όσον το πλοίον
ναυλοχεί σε κάποιο λιμάνι.
Άρθρον 11

100%

α. Ανθυπ/ρχος

6,37

7,96

12,74

β. Μηχανικός Γ

6,37

7,96

12,74

γ. Θαλαμηπόλος

4,63

5,79

9,26

Σημ: Χρόνος υπερωριακής αμοιβής πέραν της ημισείας
ώρας λογίζεται ολόκληρη ώρα.

ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
Ο Πλοιοκτήτης υποχρεούται να εφοδιάζει το πλοίο με
κλινοσκεπάσματα ανάλογα με τον αριθμό του πληρώ−
ματος για τις ανάγκες αυτού. Υποχρεούται επίσης να
εξασφαλίζει για όλο το πλήρωμα κλίνες και τα απαραί−
τητα είδη κλινοστρωμνής, θέρμανση κ.λπ.
Άρθρον 12

Άρθρον 7

ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ

Συμφωνείται ότι για την μεταφορά των μελισσιών κα−
ταβάλλεται στο πλήρωμα έξτρα αμοιβή που καθορίζεται
με ιδιαίτερη συμφωνία.

Τα πληρώματα των πλοίων για τα οποία προβλέπει η
παρούσα Σύμβαση, καταρτίζονται από τα τακτικά μέλη
των συμβαλλομένων Επαγγελματικών Οργανώσεων της
δυνάμεως Π.Ν.Ο. κατ’ απόλυτον επιλογήν του πλοιο−
κτήτη.

Άρθρον 8
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
1. Χορηγείται επίδομα αδείας στους ναυτικούς που
έχουν ένα χρόνο τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία.
2. Το επίδομα τούτο υπολογίζεται επί του μισθού ενερ−
γείας και ισούται με τις αποδοχές ημίσεως μισθού επί τη

Άρθρον 13
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
1. Τα πληρώματα των πλοίων για τα οποία προβλέ−
πει η παρούσα Σύμβαση ασφαλίζονται υποχρεωτικά
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με μέριμνα και δαπάνες του πλοιοκτήτη, κατά παντός
ατυχήματος που ήθελε λάβει χώρα κατά την διάρκεια
της επί του πλοίου υπηρεσίας των συνεπεία ταύτης.
2. Οι νόμιμες εισφορές και κρατήσεις υπέρ των Τα−
μείων Ασφάλισης και Προνοίας κ.λπ. που αναλογούν
στους ναυτικούς βαρύνουν αυτούς και παρακρατούνται
από το μισθό τους.
Άρθρον 14
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Οι πλοιοκτήτες περί ων η παρούσα Σύμβαση κατα−
βάλουν ποσοστό (2%) δύο επί τοις εκατόν σύμφωνα με
το άρθρον 28 του νόμου 1220/81, εισπραττόμενο από το
ΝΑΤ με σκοπό την παροχή στους Έλληνες ναυτικούς
επικουρικής ασφάλισης.
Το ποσοστό αυτό μαζί με το εκ (2%) δύο τοις εκατόν
ποσοστό συμμετοχής του ναυτικού, υπολογίζεται επί
των αποδοχών των ναυτικών που υπόκεινται σε εισφορά
υπέρ του ΝΑΤ.

Άρθρον 19
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Συμφωνείται η σύσταση τριμελούς Επιτροπής από
εκπροσώπους του ΥΕΝ της Ένωσης Πορθμείων και της
ΠΝΟ για την σύνταξη Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσί−
ας στα Πορθμεία. Η σχετική διαδικασία για την σύνταξη
και έγκριση του Κανονισμού αυτού θα ολοκληρωθεί
μέσα στο έτος με βάση το σχέδιο που καταρτίστηκε
από την Δ/νση Ναυτικής Εργασίας του ΥΕΝ.
Άρθρον 20
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Άρθρον 15

1. Συμφωνείται ο χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγ−
γέλματος ως βαρέως και ανθυγιεινού υπό την προϋπό−
θεση ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θα έχει ουδεμία
οικονομική επιβάρυνση για την εργοδοσία.
2. Συμφωνείται ο άμεσος νομοθετικός χαρακτηρισμός
του ναυτικού επαγγέλματος ως βαρέως και ανθυγιεινού
όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρον 21

Κάθε αμφισβήτηση η διαφορά που προκύπτει από την
ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων της παρούσης Συλλογι−
κής Σύμβασης θα επιλύεται με διαιτησία από Διαιτητική
Επιτροπή που θ’ αποτελείται:
α Aπο τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργα−
σίας του ΥΕΝ ως Πρόεδρο.
β. Από δύο πλοιοκτήτες που ορίζονται από την Ένωση
Πορθμείων Εσωτερικού και
γ. Από δύο ναυτικούς που ορίζονται από τον Γενικό
Γραμματέα της ΠΝΟ.

Συμφωνείται η σύσταση Ιδρύματος Παιδιών με ειδικές
ανάγκες των ναυτικών ως τούτο περιλαμβάνεται στο
άρθρον 22 της ΣΣΕ των Ε/Γ−Α/Κ πλοίων (ΦΕΚ 366/1990
τεύχος Β).

Άρθρον 16
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συμφωνείται η συγκρότηση Επιτροπής από τα δύο
μέρη η οποία θέλει προβεί μέσα στο συντομότερο χρό−
νο και πάντως εντός του έτους στην εξέταση θεμάτων
που έχουν ανακύψει σχετικά με την εφαρμογή των τα−
κτικών και εκτάκτων δρομολογίων των πλοίων.
Άρθρον 17
ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
Μέσα στα γενικότερα πλαίσια αναμόρφωσης του θε−
σμού της ναυτικής εκπαίδευσης συμφωνείται η δημι−
ουργία Σχολής Κατωτέρων πληρωμάτων ΕΝ.
Άρθρον 18
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
Συμφωνείται ότι οι εργαζόμενοι στα Πορθμεία δικαι−
ούνται δωρεάν μεταφοράς με τα πλοία της γραμμής
στην οποία εργάζονται (οι ίδιοι με τα δίκυκλα τους )
όταν ταξιδεύουν για ιδιωτικούς λόγους.
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Άρθρον 22
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Συμφωνείται η καταβολή πρόσθετης αμοιβής euro
40,89 δια το διάστημα 1.2.2007−30.6.2007 μηνιαίως στο
προσωπικό καταστρώματος (Πλοίαρχο, υποπλοίαρχο
ανθυποπλοίαρχο, ναύκληρο, ναύτες και ναυτόπαιδες)
για τη φορτοεκφόρτωση και έχμαση των οχημάτων,
της εν λόγω αμοιβής αναπροσαρμοζόμενης κατά το
ποσοστό αύξησης του μισθού ενεργείας, σύμφωνα με
την εκάστοτε ΣΣΕ.
2. Ειδικά για την γραμμή Ρίου Αντιρρίου η πρόσθετος
αυτή αμοιβή καθορίζεται στο ποσόν των euro 56,22 δια
το διάστημα 1.2.2007−31.1.2008 αμοιβής αναπροσαρμο−
ζόμενης επίσης κατά το ποσοστό αύξησης του μισθού
ενεργείας σύμφωνα με την εκάστοτε ΣΣΕ.
3. Tό επίδομα γκαράζ της παραγράφου 1, αναπρο−
σαρμόζεται σε 56,22 Ευρώ για όλες τις γραμμές από
1.7.2007.
Άρθρον 23
ΕΞΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
Οι έξτρα εργασίες του μηχανοστασίου, εφ’ όσον η
εκτέλεση τους ανατίθεται στους αξιωματικούς μηχανής
και το κατώτερο προσωπικό μηχανοστασίου αμείβονται
ιδιαιτέρως. Ο προσδιορισμός των εργασιών αυτών, ο
καθορισμός της αμοιβής εκτελέσεως των και ο τρόπος
κατανομής αυτής καθορίζονται ως κατωτέρω:
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1. ȀȊȇǿǼȈ ȂǾȋǹȃǼȈ:
ǻȚĮ ĲȠ įȚȐıĲȘȝĮ 01/02/07 -31/01/08
ǼȂǺȅȁȅ īİȞȚțȒ İȟȐȡȝȠıȘ ĲȠȣ
EURO
İȝȕȩȜȠȣ
ǼȟȐȡȝȠıȘ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ʌȫȝĮĲȠȢ
ǻǿǹȂǼȉȇȅȈ ȝȑȤȡȚ300
53,32
țȣȜȓȞįȡȠȣ İȝȕȩȜȠȣ țĮȚ İȜĮĲȘȡȓȦȞ
301-450
84,78
ȀĮșĮȡȚıȝȠȓ ȤȚĲȦȞȓȠȣ șȣȡȓįȦȞ țĮȚ
ȀȊȁǿȃǻȇȅȊ 451-600 105,28
İȜĮĲȘȡȓȦȞ țĮșĮȡȚıȝȩȢ ȤȫȡȠȣ
Ȃ.Ȃ.
601-800 126,85
ıĮȡȫıİȦȢ, țĮșĮȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ
801-ȐȞȦ 190,27
STAPHING BOXĲȠȣ ȕȐțĲȡȠȣ ĲȠȣ
İȝȕȩȜȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ĲȘȜİıțȠʌȚțȫȞ
ȥȪȟİȦȞ ĲȠȣ İȝȕȩȜȠȣ.
ȂİĲȡȒıİȚȢ ȤȚĲȦȞȓȠȣ İȝȕȩȜȠȣ
țĮȚ İȜĮĲȘȡȓȦȞ. īİȞȚțȒ ȐȡȝȠıȘ.
2. ȋǿȉȍȃǿȅ: ǼȟȐȡȝȠıȘ ĲȠȣ ȤȚĲȦȞȓȠȣ
ȖȚĮ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ İȜĮıĲȚțȫȞ
įĮțĲȣȜȓȦȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ Ș ȖİȞȚțȐ
ǻǿǹȂǼȉȇȅȈ
ȝȑȤȡȚ
300
88,80
ȖȚĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĮʌȦȜİȚȫȞ ȞİȡȠȪ
301-450 164,84
ȥȪȟİȦȢ. ȈĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ĮȣĲȒ
ȀȊȁǿȃǻȇȅȊ 451-600 187,11
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ țĮȚ Ș ʌĮȡĮʌȐȞȦ
İȡȖĮıȓĮ İȟĮȡȝȩıİȦȢ
Ȃ.Ȃ.
601-800 248,60
ĲȠȣ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ
İȝȕȩȜȠȣ.
ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ.
801-ȐȞȦ 355,07
3.ȆȍȂǹ ȀȊȁǿȃǻȇȅȊ:
EȟȐȡȝȠıȘ ĲȠȣ ʌȫȝĮĲȠȢ ȖȚĮ
ǻǿǹȂǼȉȇȅȈ ȝȑȤȡȚ300
38,07
İʌȚıțİȣȒ Ȓ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ȤȦȡȓȢ
ȀȊȁǿȃǻȇȅȊ 301-450
44,36
ĲȘȞ İȟȐȡȝȠıȘ ĲȠȣ İȝȕȩȜȠȣ
Ȃ.Ȃ.
451-600
55,74

4. Ǽǻȇǹȃǹ-ȉȇǿǺǼǿȈ:
īİȞȚțȒ İȟȐȡȝȠıȘ ĲȠȣ İįȡȐȞȠȣ
ȕȐıİȦȢ
ıĲȡȠĳĮȜȠĳȩȡȠȣ)
ȐȟȠȞȠȢ(ȐȞȦ-țȐĲȦ ĲİȝȐȤȚȠ).
ǻǿǹȂǼȉȇȅȈ
ǼʌȚșİȫȡȘıȘ ȝȑĲȡȘıȘ
ǹȄȅȃȅȈ
ĲȦȞ İȜİȣșİȡȓȦȞ ʌİȡȚıĲȠȜȒ ĮȣĲȫȞ.
Ȃ.Ȃ.
ǱȡȝȠıȘȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȟĮȡȝȩıİȦȢ
ȝȩȞȠ ĲȠȣ İʌȐȞȦ ĲİȝĮȤȓȠȣ Ȓ ĮȝȠȚȕȒ
ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ 50%

601-800
801-ȐȞȦ

ȝȑȤȡȚ 350
351-500
501-ȐȞȦ

62,14
69,79

44,35
68,44
86,27
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5. ȈȉȇȅǺǿȁȅĭȊȈǾȉǾȇǼȈ:
ȆȜȒȡȘȢ ǼȟȐȡȝȠıȚȢ ıĲȡȠȕȚȜȠĳȣıȘĲȒȡĮ
ȖȚĮ ʌİȡȚȠįȚțȒ İʌȚșİȫȡȘıȘ țĮȚ
țĮșĮȡȚıȝȠȓ.
ȂǼīǼĬȅȈ
ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȡȚȕȑȦȞ țĮȚ
ȈȉȇȅǺǿȁȅĮȞĲȜȚȫȞ ȜĮįȚȠȪ (İȐȞ ȤȡİȚĮıĲİȓ).
ĭȊȈǾȉǾȇȅȈ
ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ȜĮȕȣȡȓȞșȦȞ ȐȟȠȞȠȢ.
ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ĳȓȜĲȡȦȞ ĮȞĮȡȠV.T.R.
ĳȒıİȦȢ ĮȑȡȠȢ. ǲȜİȖȤȠȢ țĮȚ ȡȪșȝȚıȘ
ĲȦȞ İȜİȣșİȡȚȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȠįȘȖȓİȢ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȫȞ ȉȊȆȅǿ
BBC, NAPIERMAN:
MAN BW SULZER IHI.
6. ǾȁǼȀȉȇȅȂǾȋǹȃǼȈ īǼȃǿȀǹ:
īİȞȚțȒ İȟȐȡȝȠıȘ ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȒȢ
ȖȚĮ țĮșĮȡȚıȝȠȪȢ țĮȚ ʌİȡȚȠįȚțȒ
İʌȚșİȫȡȘıȘ. ǼȟȐȡȝȠıȘ ʌȦȝȐĲȦȞ
ǿȈȋȊȈ
țȣȜȓȞįȡȦȞ ȕĮȜȕȓįȦȞ İȝȕȩȜȦȞ țĮșȫȢ ȈǼ
İʌȓıȘȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ Ȓ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ʌĮȡİȜțȠȀ.W
ȝȑȞȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ Ȓ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȩʌȦȢ ȥȣȖİȓȠ ȞİȡȠȪ țĮȚ ȜĮįȚȠȪ
ȌȣȖİȓȠ ĮȑȡȠȢ, ıĮȡȫıİȦȢ țĮȚ
ĮȞĲȜȚȫȞ ȞİȡȠȪ.
ȂİȡȚțȒ İȟȐȡȝȠıȘ İįȡȐȞȦȞ ȕȐıİȦȢ
ıĲȡȠĳĮȜȠĳȩȡȠȣ ȐȟȠȞĮ. ȀĮșĮȡȚıȝȠȓ
İʌȚșİȦȡȒıİȚȢ, ȝİĲȡȒıİȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ
ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ
ĲȚȢ
ȠįȘȖȓİȢ
ĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȫȞ.
īİȞȚțȒ ȐȡȝȠıȘ țĮȚ įȠțȚȝȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ǼȟȐȡȝȠıȚȢ ȝȩȞȠ ĲȦȞ ʌȦȝȐĲȦȞ ĲȦȞ
țȣȜȓȞįȡȦȞ ȖȚĮ țĮșĮȡȚıȝȠȪȢ țĮȚ İʌȓĲȡȚȥȘ ǿȈȋȊȈ
ĲȦȞ ȕĮȜȕȓįȦȞ ĮȞĮȡȡȠĳȒıİȦȢ țĮȚ
ȈǼ
İȟĮȖȦȖȒȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ
K.W
ĲȦȞ ȠȤİĲȫȞ İȚıĮȖȦȖȒȢ țĮȚ İȟĮȖȦȖȒȢ
ĮȑȡȠȢ țĮȚ țĮȣıĮİȡȓȦȞ.
Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών είναι υπο−
χρεωτική και η αναφερόμενη ανωτέρω αμοιβή (για τις
εργασίες αυτές) αφορά ολόκληρο το έργο όπως περι−
γράφεται καθώς και κάθε εργασία και προεργασία μέχρι
αποπερατώσεως και αποκαταστάσεως, κατανέμεται δε
αναλογικά από τον Α΄. Μηχανικό στους απασχολούμε−
νους με την συγκεκριμένη εργασία.
2. Όσοι απασχοληθούν με τους καθαρισμούς των
ανωτέρω εργασιών θα μοιράζονται εξ ίσου το 20% εκ
του ποσού το οποίον, προβλέπεται παραπάνω σαν συ−
νολική αμοιβή της εργασίας και για την οποίαν έγιναν
καθαρισμοί.
3. Για την εκτέλεση των ανωτέρω έξτρα εργασιών εφ’
όσον αυτές πραγματοποιούνται εντός του προβλεπομέ−

ȝȑȤȡȚ 200
201-300
301-400
401-500
501-ȐȞȦ

69,77
82,44
95,16
107,78
126,85

ȝȑȤȡȚ 150
151-300

279,60
434,94

301-500

621,39

ȝȑȤȡȚ 150
151-300
301-500

24,86
34,18
49,14

νου οκταώρου εργασίας, δεν καταβάλλεται υπερωριακή
αμοιβή.
Άρθρον 24
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Εις τα πληρώματα των πλοίων της γραμμής Ρίου
Αντιρρίου που απασχολούνται σε συνεχή οκτάωρο νυ−
κτερινή εργασία από 22.00 ώρας, καταβάλλεται το πο−
σόν των euro 50,10 δια το διάστημα 1.2.2007−31.1.2008.
2. Στις υπόλοιπες γραμμές υπό τους άνω όρους και
προϋποθέσεις το ποσόν των euro 35,79 δια το διάστημα
1.2.2007−31.1.2008.
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Τα ως άνω ποσά θα αναπροσαρμόζονται εφεξής κατά
το ποσοστό αύξησης του μισθού ενεργείας ανεξαρτή−
τως αριθμού νυκτερινών δρομολογίων.
3. Η διαφορά του ποσού πού καταβάλλεται για νυ−
κτερινή εργασία σε όλες τις γραμμές με τη γραμ−
μή Ρίο−Αντίριο, θα εξισωθεί σε δύο δόσεις, ήτοι από
1.2.2008 θα δοθεί το ½ της διαφοράς καί το υπόλοιπο
από 1.8.2008.
Άρθρον 25
Οι διατάξεις του άρθρου 19 της προηγουμένης
ΣΣΕ/2006 ισχύουν ανάλογα και για την περίοδο ισχύος
της ΣΣΕ/2007.
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υπηρεσίας του πλοίου του κατά τέτοιο τρόπο ώστε
για το διάστημα που το πλοίο εκτελεί δρομολόγια, να
εξασφαλίζονται δύο (2) 24ώρες άδειες ανάπαυσης κάθε
μήνα.
2. Σε περίπτωση που για λόγους ασφαλείας του
πλοίου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν καθίσταται
δυνατή η χορήγηση 24ωρης άδειας ανάπαυσης εντός
του μηνός, τότε καταβάλλεται στον ναυτικό για κάθε
μη παρεχόμενη 24ωρη ανάπαυση, αποζημίωση ίση με
ένα ημερομίσθιο, ήτοι το 1/22 του υπό της Συλλογικής
Σύμβασης προβλεπομένου μισθού ενεργείας της παρ.
1 του άρθρου 1.
Άρθρον 28

Άρθρον 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης ναυτολό−
γησης του Πλοιάρχου, Ο Πλοιοκτήτης υποχρεούται στη
καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, εκτός εάν η καταγ−
γελία οφείλεται σε παράπτωμα του Πλοιάρχου.

Σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης
των Συνδικαλιστικών συνδρομών των ναυτικών προς την
ΠΝΟ κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
22 του Συντάγματος και του άρθρου 19 του Καταστα−
τικού της ΠΝΟ κατά το χρόνο εργασίας τους σε πλοία
που αφορά η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας,
τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν τα εξής:
1. Oι πλοίαρχοι των πλοίων που αφορά η παρούσα
ΣΣΕ κατά την εξόφληση των αποδοχών των ναυτικών
παρακρατούν από τα μέλη του πληρώματος τους που
συμφωνούν να καταβάλουν στην ΠΝΟ τη μηνιαία συν−
δρομή τους, όπως αυτή καθορίζεται εκάστοτε με από−
φαση της Διοίκησης της Ομοσπονδίας και συντάσσουν
κατάσταση των άνω ναυτικών σε δύο αντίγραφα το
ένα των οποίων αποστέλλουν στους πλοιοκτήτες και
το άλλο στην ΠΝΟ.
2. Εντεταλμένος υπάλληλος της ΠΝΟ κάθε εξάμηνο
το αργότερο παραλαμβάνει από τον πλοίαρχο ή τον
πλοιοκτήτη το ποσό της συνδρομής των ναυτικών χο−
ρηγώντας σχετική απόδειξη της Ομοσπονδίας.
Σε περίπτωση αδυναμίας του υπαλλήλου της ΠΝΟ
να προβεί στην απ’ ευθείας είσπραξη, οι πλοίαρχοι ή
οι πλοιοκτήτες μπορούν να καταθέτουν στην Εθνική η
Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, κάθε 6μηνο το ποσό
των μηνιαίων συνδρομών των ναυτικών που
παρακρατήθηκαν, παίρνοντας απόδειξη από την Τρά−
πεζα που επέχει θέση απόδειξης καταβολής του ποσού
στην ΠΝΟ.
3. Η απόφαση της ΠΝΟ περί καθορισμού των μηνιαί−
ων συνδρομών των ναυτικών κοινοποιείται εγγράφως
στους πλοιάρχους και τους πλοιοκτήτες κάθε φορά που
μ’ αυτήν αναπροσαρμόζεται η συνδρομή των ναυτικών,
δύο μήνες πριν την εφαρμογή της.
Άρθρον 27
ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗ (24ωρη) ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ
1. Κάθε πλοιοκτήτης υποχρεούται να ρυθμίζει τα της

Άρθρον 29
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση ισχύει αναδρομικά
από 1ης Φεβρουαρίου 2007 και λήγει την 31 Ιανουαρίου
2008 εάν δεν καταγγελθεί αύτη παρ’ ενός των συμ−
βαλλομένων.
Δια την
Δια την
Ένωση Πορθμείων
Πανελλήνια Ναυτική
Εσωτερικού
Ομοσπονδία
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΡΑΣΧΟΣ Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΣ
Δια τα Ναυτεργατικά Σωματεία
1. Δια την Π.Ε. Πλοιάρχων Ε.Ν.
Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος ΚΟΥΖΙΛΟΣ
2. Δια την Π.Ε. Μηχανικών ΜΕΚ ΕΝ
Ο Πρόεδρος
Σταύρος ΠΕΤΡΙΔΗΣ
3. Δια την Π.Ε. Πρακτικών Πλοιάρχων
και Κυβερνητών Ε.Ν.
Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Παναγιωτόπουλος
4. Δια την Π.Ε. Ναυτών M/S−F/B EN
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ
5. Δια την Π.Ε. Αρχιθ/λων−Θαλαμηπόλων Ε.Ν.
Ο Πρόεδρος
Iωάννης ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

*02017202908070012*

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

