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Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 754
Προς:
1. Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εργαζοµένων στην Ναυτιλία και τον Τουρισµό
(ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.), Φιλελλήνων 3 (1ος όροφος), 105 57 Αθήνα
2. Σύνδεσµο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων
(ΗΑΤΤΑ), Ξενοφώντος 14, 105 57 Αθήνα
3. Γενική Πανελλαδική Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισµού (ΓΕΠΟΕΤ),
Πανεπιστηµίου 57 (1ος όροφος), 105 64 Αθήνα
∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΡΙΜ. 7/2015

«Για τουςς όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών του
ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. που απασχολούνται στα γραφείων ταξιδίων και τουρισµού όλης
της χώρας
χώρας, µελών του ΗΑΤΤΑ και ΓΕΠΟΕΤ»
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των ταξιδιωτικών και
τουριστικών γραφείων όλης της χώρας, ό
όπως
ως το προσωπικό που ασχολείται µεταξύ
άλλων και (ενδεικτική απαρίθµηση):
1.

Με την οργάνωση των ταξιδιών, δηλαδή µε την κατάρτιση και εκτέλεση
προγραµµάτων εκδροµών και περιηγήσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, µε
ιδιόκτητα, µισθωµένα ή δηµοσίας χρήσης αεροπορικά, χερσαία ή θαλάσσια
µεταφορικά µέσα, αναλ
αναλαµβάνοντας
αµβάνοντας προς τούτο, µεταξύ άλλων, εργασίες
εξυπηρέτησης και ενηµέρωσης των πελατών.

2.

Με τη µεσολάβηση προς εύρεση καταλυµά
καταλυµάτων,
των, τόπων σίτισης, ψυχαγωγίας,
αναψυχής και µέσων διακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

3.

Με τη µεσολάβηση προς έκδοση εισιτηρίων παντός µεταφορικού

µέσου, στο

εσωτερικό ή εξωτερικό.
4.

Με τη διαµεσολάβηση για την οργάνωση πάσης φύσης συνεδρίων και εκθέσεων
στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

5.

Με τη διαµεσολάβηση για την έκδοση visa ή διαβατηρίων.

6.

Με την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε τον
τουρισµό ή µε κάθε τρόπο προβολή προς το ευρύ κοινό τουριστικών
προγραµµάτων ή µονάδων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

7.

Με τη διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αθλητικών και άλλων
εκδηλώσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

8.

Με την εύρεση συνεργατών και την κατάρτιση συµβάσεων συνεργασίας.

9.

Με τη συνοδεία οµάδων ή µεµονωµένων πελατών, κατά τη διάρκεια των
ταξιδιών τους, αεροπορικώς, οδικώς ή ακτοπλοϊκώς, στο εσωτερικό ή στο
εξωτερικό, καθώς και µε τη συνοδεία αυτών κατά τη µεταφορά τους από και
προς τα αεροδρόµια, τους σταθµούς τρένων, τα λιµάνια, αλλά και τους τόπους
διαµονής, σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας τους.

10. Με τη µέριµνα για την ορθή παροχή παντός είδους υπηρεσιών προς τους
ταξιδιώτες και την επίλυση των τυχόν προκυπτόντων προβληµάτων αυτών,
στους χώρους διαµονής, σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας τους, στο εσωτερικό
ή στο εξωτερικό και την ευθύνη για την εκτέλεση του ταξιδιωτικού
προγράµµατος βάση των οδηγιών του εργοδότη.
11. Με την παραλαβή και αποστολή αποσκευών αλλοδαπών ή ηµεδαπών ταξιδιωτών,
στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
12. Με το Handling αεροπορικών εταιρειών.
13. Με κάθε άλλο συναφές µε το έργο των Τουριστικών Γραφείων αντικείµενο.
Άρθρο 2
Βασικοί Μισθοί
α) Ο καθορισµός του βασικού µηνιαίου µισθού ανάλογα µε τα έτη που υπηρετούν οι
µισθωτοί (κλίµακες), όπως ορίζονται στους επισυναπτόµενους πίνακες, µε βάση την
υπηρεσία τους είτε στην ίδια επιχείρηση είτε τα έτη προϋπηρεσίας τους σε όµοια
καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση του κλάδου.
β) Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαµβανοµένων αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωσή
τους, που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή τους οπότε και αρχίζει η
υποχρέωση καταβολής του βάσει της προϋπηρεσίας βασικού µισθού, έχουν δε
υποχρέωση εντός µηνός από την πρόσληψη να υποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά.
Αν µε τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία µεγαλύτερη από αυτή που
δηλώθηκε αρχικά ή υποβληθούν πιστοποιητικά χωρίς προηγούµενη Υπεύθυνη
∆ήλωση, το δικαίωµα για την λήψη υψηλότερου µισθού µε βάση την προϋπηρεσία
αυτή γεννάται από την ηµεροµηνία που κατατίθενται τα πιστοποιητικά αυτά.
γ) Η προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων µισθωτών, σε περίπτωση που δεν έχουν
υποβάλει µέχρι σήµερα τα σχετικά πιστοποιητικά, αποδεικνύεται µε δήλωσή τους,

από την κατάθεση της οποίας αρχίζει το δικαίωµά τους για λήψη υψηλότερων
αποδοχών και έχουν υποχρέωση εντός µηνός από την ισχύ της παρούσης να
υποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά.
Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας επιστρέφονται από τον εργοδότη στο µισθωτό, όταν
λύεται η εργασιακή σχέση.
δ) Σε περίπτωση µετάταξης του βοηθητικού προσωπικού σε υπαλληλικό, ο χρόνος
υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από την ηµέρα ανάληψης της υπαλληλικής
υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση ο εργοδότης στον οποίο έγινε η µετάταξη, υποχρεούται να
προσµετρήσει την προϋπηρεσία στην κατηγορία του βοηθητικού προσωπικού, που
διήνυσε ο µεταταγείς σε αυτόν, για τον προσδιορισµό της µισθοδοσίας του.
Άρθρο 3
Επιδόµατα
1.ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
Στους έγγαµους εργαζοµένους της παρούσης ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα αν
εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, χορηγείται επίδοµα γάµου 10% επί του βασικού
µισθού του αντίστοιχου µισθολογικού κλιµακίου. Επίσης το επίδοµα γάµου χορηγείται
και

στους

χήρους/ες,

διαζευγµένους/ες

καθώς

και

στους

άγαµους

γονείς

(Ν.1489/1989 άρθρο 20 παρ. 2).
2. ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ
Στους άνδρες και γυναίκες µισθωτούς χορηγείται επίδοµα τέκνων σε ποσοστό 6% για
κάθε τέκνο, που υπολογίζεται στο βασικό µισθό του αντίστοιχου µισθολογικού
κλιµακίου τους.
Το εν λόγω επίδοµα χορηγείται και στους χήρους/ες, διαζευγµένους/ες καθώς και
στους άγαµους γονείς.
Το επίδοµα αυτό χορηγείται µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους,
εκτός εάν σπουδάζουν σε µεταλυκιακές σχολές και προσκοµίζονται ανάλογα
πιστοποιητικά, οπότε παρατείνεται η χορήγησή του µέχρι το τέλος των σπουδών τους
και όχι πέραν του 24ο έτους της ηλικίας τους.
3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ
α) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής ή άλλης ισότιµης του
εσωτερικού ή χωρών της ΕΕ ή άλλων χωρών του εξωτερικού που είναι
ανεγνωρισµένη από το Κράτος, χορηγείται επιστηµονικό επίδοµα σε ποσοστό 18%,
υπολογιζόµενο στο βασικό µισθό του αντίστοιχου µισθολογικού κλιµακίου.
β) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτέρας Σχολής ή άλλης ισότιµης του
εσωτερικού ή εξωτερικού ή χωρών της ΕΕ ή άλλων χωρών του εξωτερικού που είναι

ανεγνωρισµένη από το Κράτος, χορηγείται επίδοµα σε ποσοστό 10% υπολογιζόµενο
στο βασικό µισθό του αντίστοιχου µισθολογικού κλιµακίου.
4. ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Χορηγείται στους µισθωτούς της παρούσας επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας σε
ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού του αντίστοιχου µισθολογικού κλιµακίου για
κάθε τριετία πραγµατικής υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας των εργαζοµένων στις
επιχειρήσεις του κλάδου που καλύπτονται από την παρούσα και µέχρι συµπληρώσεως
έξι (6) τριετιών.
Με βάση τα παραπάνω, από την έναρξη ισχύος της παρούσας τα κατώτερα όρια των
βασικών µηνιαίων µισθών του προσωπικού του Άρθρου 1 διαµορφώνονται όπως
στους συνηµµένους αντίστοιχους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης.
Άρθρο 4
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Α∆ΕΙΑ ΓΑΜΟΥ
Στους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται σε περίπτωση γάµου
(θρησκευτικού ή πολιτικού), άδεια µε αποδοχές πέντε (5) εργασίµων ηµερών. Η
άδεια αυτή είναι πρόσθετη και δεν συµψηφίζεται µε την προβλεπόµενη κανονική
άδεια ανάπαυσης του ΑΝ 539/45.
2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ- ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ- ΓΟΝΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
α) Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για τον θηλασµό και τις αυξηµένες φροντίδες,
που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών
από τη λήξη της άδειας τοκετού να

προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν

νωρίτερα από την εργασία τους κατά µία ώρα κάθε ηµέρα.
Εναλλακτικά µε συµφωνία των µερών, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων µπορεί να
ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 12 µήνες και κατά µία
ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες.
β) Την παραπάνω άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού µπορεί
εναλλακτικά να ζητήσει ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη
µητέρα ή ασκεί ελεύθερο επάγγελµα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο σύζυγος να
προσκοµίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της
συζύγου του ότι η ίδια δεν λαµβάνει την άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών, ή
ότι ασκεί ελεύθερο επάγγελµα. Το µειωµένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού
θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας.

Το µειωµένο αυτό ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να το
ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές εντός της χρονικής
περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
γ) Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας
και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς
παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων
και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
δ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.
ε) Στους εργαζόµενους/ες που έχουν χηρέψει και στον άγαµο/η γονέα, που έχουν την
επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργάσιµων ηµερών το
χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε τρία (3) παιδιά ή
περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή χορηγείται
λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών
συµπληρωµένων, χορηγείται εφ’ άπαξ ή τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε τον
εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε
την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
στ) Ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε αποδοχές για κάθε τέκνο και
αφορά την ηµέρα γέννησης του παιδιού.
ζ) Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες.
Οκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία
τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός
πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί,
το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να
εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδοµάδων. Ο χρόνος
αυτής της αδείας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το θέµα αυτό
διατάξεις.
η) Γονική άδεια ανατροφής του παιδιού
η.1. Ο εργαζόµενος γονέας έχει δικαίωµα γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού
µέχρις ότου συµπληρώσει την ηλικία των έξι (6) ετών, µε σκοπό την εκπλήρωση των
ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό.
η.2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν
συµπληρώσει ένα (1) χρόνο συνεχόµενης ή διακεκοµµένης εργασίας στον ίδιο
εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόµων, διαταγµάτων,
κανονισµών,

Συλλογικών

Συµβάσεων

Εργασίας,

∆ιαιτητικών

Αποφάσεων

ή

συµφωνιών εργοδοτών και εργαζοµένων.
η.3. Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, χορηγείται εγγράφως για
περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών και αποτελεί ατοµικό δικαίωµα κάθε
γονέα, χωρίς δυνατότητα µεταβίβασης.

η.4. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά, µε βάση σχετική
αίτηση του εργαζόµενου, όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της. Η γονική άδεια
ανατροφής χορηγείται από τον εργοδότη µε βάση τη σειρά προτεραιότητας των
απασχολούµενων στην επιχείρηση για κάθε ηµερολογιακό έτος. Αιτήσεις χορήγησης
γονικής άδειας γονέων παιδιών µε αναπηρία, µε µακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και
µόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής µέριµνας ή µη
αναγνώρισης τέκνων, χορηγούνται µε απόλυτη προτεραιότητα.
η.5. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωµα των γονέων είναι αυτοτελές για
το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το
προηγούµενο παιδί µεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγµατικής απασχόλησης στον ίδιο
εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόµων, διαταγµάτων,
κανονισµών,

Συλλογικών

Συµβάσεων

Εργασίας,

∆ιαιτητικών

Αποφάσεων

ή

συµφωνιών εργοδοτών και εργαζοµένων.
η.6. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, αποφασίζουν µε κοινή
δήλωση τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του
δικαιώµατος και για πόσο χρονικό διάστηµα.
η.7. Σε περίπτωση θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής µέριµνας ή µη
αναγνώρισης τέκνου, η γονική άδεια ανατροφής του Ν. 4075/2012 χορηγείται στο
διπλάσιο στον άλλο γονέα. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου το δικαίωµα είναι
αυτοτελές για κάθε γονέα.
η.8. Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργαζόµενος ο οποίος υιοθετεί ή
αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται µετά την περαίωση της
διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τµήµα αυτής µπορεί να χορηγείται, µε αίτηση
του εργαζόµενου και στο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστηµα.
Το ανωτέρω δικαίωµα ισχύει µέχρι τα οκτώ (8) έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η
διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι την ηλικία των έξι (6)
ετών αυτού.
3. Α∆ΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ
Στους εργαζόµενους/ες µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας στην ίδια γραµµή και τον ίδιο βαθµό.
4. ΕΤΗΣΙΑ Α∆ΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
α) Χορηγείται κανονική άδεια ανάπαυσης όπως ορίζει ο ΑΝ 539/45, όπως ισχύει
σήµερα.
β) Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία οκτώ (8) ετών στον ίδιο εργοδότη
ή προϋπηρεσία εννέα (9) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση

εξαρτηµένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδοµάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25)
εργασίµων ηµερών.
γ) Μετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οι εργαζόµενοι
δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή είκοσι εξ (26) εργάσιµες
ηµέρες.
δ) Ο εργαζόµενος/η δικαιούται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε συγκεκριµένο
εργοδότη να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του ποσοστό της ετήσιας
κανονικής άδειας µε αποδοχές (χρήση δικαιώµατος αναλογικής άδειας) εφόσον αυτός
το επιλέξει.
5. Α∆ΕΙΕΣ ΕΟΡΤΩΝ
Οι κάτωθι εορτές, ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτηρισµού τους ως υποχρεωτικές,
προαιρετικές, ή κατ’ έθιµο καθιερώνονται ως υποχρεωτικές αργίες και οι εργαζόµενοι
που τυχόν θα απασχοληθούν κατ’ αυτές αµείβονται όπως ορίζει ο Νόµος για τις
Κυριακές και αργίες:
• Η Πρωτοχρονιά
• Ηµέρα των Θεοφανείων
• Η Καθαρά ∆ευτέρα
• Η 25η Μαρτίου
• Η Κυριακή του Πάσχα
• Η ∆ευτέρα του Πάσχα
• Η 1η Μάη (Η οποία καθορίζεται σαν ηµέρα υποχρεωτικής αργίας µε απόφαση του
αρµόδιου Υπουργού)
• Η εορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
• Η 28η Οκτωβρίου
• Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η ∆εκεµβρίου)
• Η ∆εύτερη µέρα των Χριστουγέννων
6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Για τους µισθωτούς της παρούσας ισχύει η κυλιόµενη πενθήµερη εβδοµάδα σαράντα
(40) ωρών εβδοµαδιαίως συνεχούς ωραρίου και οκτώ (8) ωρών ηµερησίως.
7. ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)
Στους υπαγοµένους στην παρούσα µισθωτούς χορηγούνται τα επιδόµατα εορτών
Πάσχα και Χριστουγέννων, όπως ορίζεται κάθε φορά από τη σχετική νοµοθεσία.
8. ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ
Στα µέλη του ∆.Σ, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γεν. γραµµατέα, τον ταµία,
της αναφερόµενης συνδικαλιστικής οργάνωσης χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε
(5) εργασίµων ηµερών κάθε µήνα µε πλήρεις αποδοχές, για τη συνδικαλιστική τους

δράση. Η άδεια αυτή δεν συµψηφίζεται µε εκείνη του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει
σήµερα.
9. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Γίνεται παρακράτηση από τις επιχειρήσεις ποσοστού 0,25% από τις αποδοχές όλων
των εργαζοµένων, που καλύπτονται από αυτή τη σύµβαση και αποδίδεται στον
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑΣΕΝΤ).
10. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Καταβάλλεται κάθε συντονισµένη προσπάθεια για την εκπαίδευση και την εξειδίκευση
του προσωπικού που απασχολείται στις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας.
Για τον λόγο αυτό τα µέρη συµπράττουν προς όφελος και των δύο πλευρών
(επιχειρήσεων και εργαζοµένων) τόσο στα εκπαιδευτικά προγράµµατα που ήδη έχουν
εγκριθεί από ∆ηµοσίους ή Ιδιωτικούς φορείς, αλλά και σε όσα καταρτίζονται
περαιτέρω.
Επίσης ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εργαζοµένων στη Ναυτιλία & Τουρισµό θα
συµµετέχει στην εκπόνηση των προγραµµάτων και στην επιλογή εκπαιδευοµένων
στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ.
11. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι ατοµικών συµβάσεων εργασίας που
δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητώς από την παρούσα δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, αρχίζει από 1 Απριλίου 2015 και ισχύει για δύο έτη, ήτοι λήγει
την 31 Μαρτίου 2017.
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Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
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