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Από: Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού 
Προς: -   Πολιτικά Κόμματα 

-  Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 
-  Γεν. Γραμματέα Υ.Α.Α.Ν κ. Νικόλαο Λίτινα 
-  Αρχηγό Λιμενικού Σώματος κ. Κωνσταντίνο Σούλη 
-  Α΄ Υπαρχηγό  Λιμενικού Σώματος κ. Θεόδωρο Φουστάνο 
-  Υ.Α.Α.Ν /Διευθυντή Ναυτικής Εργασίας κ. Ισαάκογλου Νικόλαο 
-  ΠΝΟ – Ναυτεργατικά Σωματεία 

 
Θέμα: Καταγγελία ειδικής σύνθεσης πληρώματος Ε/Γ–Ο/Γ πλοίου «ΑΙΑΝΤΑΣ» Ν.Π 10502, Δραστηριότητα λιμένων Αγ.                         
Κωνσταντίνου Φθιώτιδας – Αγ. Γεωργίου Λιχάδας Ν. Ευβοίας  
 
Κατόπιν ελέγχου της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) διαπιστώσαμε και καταγγέλλουμε τα 
ακόλουθα:  
Σύμφωνα με έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή μας με αριθμό πρωτοκόλλου 3511,3/4812010 με αίτηση της 
συμπλοιοκτησίας το Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΙΑΝΤΑΣ» ζητά και παίρνει με την υπογραφή της τότε Υπουργού Λούκα Κατσέλη σύνθεση 
πληρώματος κατώτερη από τις πραγματικές ανάγκες του πλοίου. Η μείωση αυτή αφορά 1 Ναύτη. 
Στις 12/12/2011 η εταιρεία με νεότερη αίτησή της ζητά και της εγκρίνεται στις 23/12/2011, με την υπογραφή του 
Υφυπουργού Άδωνι Γεωργιάδη, περαιτέρω μείωση σύνθεσης πληρώματος κατά 1 Ναύτη και 1 Μηχανοδηγό. 
Ερωτάμε με πιο σκεπτικό και κριτήριο μπορεί ο Ναυτόπαις να αντικαταστήσει τον Ναύτη; Ο Μαθητευόμενος μηχανής 
πώς μπορεί να αντικαταστήσει τον Μηχανοδηγό Β΄; Γιατί τέτοια πράγματα έχουν υπογράψει οι παραπάνω Υπουργοί. 
Άραγε είναι μόνο η ανευθυνότητα και η ανικανότητα των εκάστοτε υπουργών στον πράγματι κρίσιμο τομέα της 
ναυτιλίας ή μήπως στην περίπτωση αυτή και γενικότερα στην βιομηχανία των ειδικών συνθέσεων (από πλευράς ΥΕΝ) 
υπηρετούνται εφοπλιστικά συμφέροντα. Οι παραπάνω μειώσεις καθώς και εκατοντάδες άλλες σε όλες τις κατηγορίες 
πλοίων υπηρετούν το δόγμα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου δυναμιτίζοντας 
την ίδια την ασφάλεια των πλοίων αυτών. Τέτοιες τακτικές πέρα από την έξαρση της ανεργίας που βιώνουμε 
δημιουργούν και άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των επιβατών, των ναυτεργατών και των πλοίων και επιπλέον 
επιβάρυνση του ωραρίου εργασίας με επικίνδυνες για την ναυσιπλοΐα συνέπειες. 
Καταγγέλλουμε  την απαράδεκτη τακτική των εκάστοτε Υπουργών και απαιτούμε την αποκατάσταση της σύνθεσης του 
συγκεκριμένου πλοίου και όσων άλλων πλοίων έχουν λάβει σκανδαλώδεις και επικίνδυνες ειδικές συνθέσεις. Επίσης 
είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε  τους ελέγχους και να καταγγέλλουμε την εφοπλιστική ασυδοσία η οποία 
στηρίζεται στις άθλιες κυβερνητικές πολιτικές που στηρίζουν τα εφοπλιστικά συμφέροντα. Ευθύνη έχουν και οι 
λιμενικές αρχές που εμπλέκονται στις μειώσεις των οργανικών συνθέσεων που έχουν γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως 
για την μείωση των συνθέσεων. 
Απαιτούμε εδώ και τώρα να ανακληθεί η παραπάνω Υπουργική απόφαση όπως και όλες τις άλλες που αποφάσισαν εν 
κρυπτώ και παραβύστω οι Υπουργοί και Υφυπουργοί Ναυτιλίας τα τελευταία χρόνια. 

Για την ΠΕΝΕΝ 
Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γεν. Γραμματέας 

Νταλακογιώργος Αντώνης                                     Δεσποτίδης Νικήτας 


