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Απφ: Παλειιήληα Έλσζε Ναπηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 

 

Πξνο: Γεληθφ Γξακκαηέα θαη Γηνίθεζε ΠΝΟ 

 

 

 

 

     πλάδειθνη ζαο απνζηέιινπκε ηα αηηήκαηά ηεο Δλσζήο καο ηα νπνία 

θαηαξηίζηεθαλ απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο ΠΔΝΔΝ θαη εγθξίζεθαλ απφ ηελ πξφζθαηε 

Γελ. πλέιεπζε ησλ κειψλ καο ζηηο 20/10/2011. 

     Σν δηεθδηθεηηθφ πιαίζην ηεο ΠΔΝΔΝ αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπ θιάδνπ καο, ζεζκηθά - νηθνλνκηθά - θιαδηθά αηηήκαηα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

πινίσλ. 

 

 

 

Γηα ηελ Γηνίθεζε ηεο ΠΔΝΔΝ 

 

 

Ο Πξφεδξνο                                Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

 

Νηαιαθνγηψξγνο Αληψλεο                   Γεζπνηίδεο Νηθήηαο 

 

 



ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΣΕ  

ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΤΟ 2012 

 

 

πλάδειθνη, 

Ο ζεζκφο ησλ Δ απνηειεί ζεκαληηθή θαηάθηεζε γηα ην εξγαηηθφ θαη 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαη νθείινπκε λα ηνλ αμηνπνηήζνπκε ζην έπαθξν κε ζηφρν 

ηελ βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ δνπιεηάο θαη ακνηβήο. 

Ο ζεζκφο απηφο είλαη αιήζεηα ηφζν γεληθφηεξα ζην εξγαηηθφ θίλεκα αιιά θαη ζηνλ 

ρψξν καο εμ αηηίαο ηεο ιαζεκέλεο ηαθηηθήο θαη ηνπ εζθαικέλνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

ηεο πιεηνςεθίαο ηεο ΠΝΟ έρεη νδεγεζεί φια ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ππνβάζκηζε θαη 

ζε εθθπιηζκφ. 

Απηφ θπξίσο νθείιεηαη ζην φηη ππάξρεη ε αληίιεςε ζηελ πιεηνςεθία ηεο ΠΝΟ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ αλαλέσζε ησλ Δ, ε ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα, ην 

πεξηερφκελν ησλ αηηεκάησλ, νη κνξθέο παξέκβαζεο, πίεζεο θαη αγσληζηηθήο 

δξάζεο, ν ζπλνιηθφο δειαδή πξνζαλαηνιηζκφο λα αθήλεη εληειψο ζην πεξηζψξην 

ηνλ λαπηεξγαηηθφ θφζκν ηεο ρψξαο καο κε απνηέιεζκα ν ρεηξηζκφο ελφο ζεκαληηθνχ 

πξνβιήκαηνο πνπ έρεη ζρέζε κε ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ Ναπηεξγαηψλ, ηηο 

εξγαζηαθέο ηνπο ζρέζεηο, ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ θεηκέλσλ ησλ Δ 

εμειίζζεηαη ζε ππφζεζε κηαο κηθξήο νκάδαο πνπ απνηεινχλ ηηο εγεζίεο ησλ 

σκαηείσλ θαη ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΠΝΟ. ε απηφ πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε ν εληζρπκέλνο ξφινο ησλ εθνπιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ε απνλεπξσκέλε 

απνζπαζκαηηθή θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπκβηβαζηηθή ηαθηηθή ηεο ΠΝΟ θαη φια 

ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζε έλα απνηέιεζκα πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο 

ησλ Ναπηεξγαηψλ θαη ε αλαλέσζε ησλ Δ θάζε ρξφλν  λα είλαη απιά ν θαζνξηζκφο 

θάπνησλ πνζνζηψλ αχμεζεο ηα νπνία θαη απηά ππνιείπνληαη ηεο δπλακηθήο θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο πνπ ζα είραλ εάλ θαη εθφζνλ αμηνπνηνχληαλ σο κνριφο πίεζεο νη 

Ναπηεξγάηεο. 

Πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ν ζεζκφο ησλ Δ δελ είλαη κφλν ην πνζνζηφ ηεο 

αχμεζεο θαη ε θάιπςε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Μέζα απφ 

απηφλ ηνλ ζεζκφ ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα πξέπεη λα αμηψζεη θαη αγσληζηηθά λα 

δηεθδηθήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε πνιιψλ εξγαζηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, ζεζκηθψλ θαη 

θιαδηθψλ ζηφρσλ θαη αηηεκάησλ. Πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη πξνβιήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηα σξάξηα εξγαζίαο, ηηο ψξεο αλάπαπζεο, ηελ κε εληαηηθνπνίεζε ηεο 

δνπιεηάο, ηελ απζηεξή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε Δ, ηελ άδεηα ησλ 

Ναπηηθψλ, ηελ ζπλερή θαηνρπξσκέλε εξγαζία, ηελ θαζηέξσζε ηζρπξψλ  

πξνζηαηεπηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ζα αθνξνχλ ηηο απζαίξεηεο απνιχζεηο, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο γηα ην χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ, ηελ 

θαηνρχξσζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο θαη πνιιά αθφκε ηα νπνία δπζηπρψο γηα 

ηνλ ρψξν καο φρη κφλν δελ είλαη ζεζπηζκέλα αιιά νχηε θαλ απνηεινχλ αηηήκαηα θαη 

ζηφρνπο γηα κηα ζεηηθή αληηκεηψπηζε. 

Δθεί φκσο πνπ ε θαηάζηαζε είλαη αλεμέιεγθηε θαη απηφ ζπληζηά ηελ ρεηξφηεξε 

ππνλφκεπζε ησλ ζεζκψλ ησλ Δ θαη εθθπιίδεη απηή ηελ θαηάθηεζε είλαη ε 



δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ε εθαξκνγή ησλ φπνησλ ξπζκίζεσλ 

πξνβιέπνληαη.  

Γηα θέηνο είρακε απφ ηελ κηα ην αληεξγαηηθφ κλεκφλην θαη απφ ηελ άιιε ηελ 

επαίζρπληε ΔΓΔ ηεο ΓΔΔ κε απνηέιεζκα νη θιαδηθέο ζπκβάζεηο λα κελ έρνπλ 

ππνγξαθεί ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο. ηνλ ρψξν καο εθθξεκνχλ φιεο νη Δ 

γηα ην 2011 (πιελ ηεο Δ 2011 ηεο Αθηνπινΐαο) θαη φιεο νη Δ γηα ην 2012.  

Η ππεξάζπηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Δ είλαη πξσηαξρηθφ δήηεκα εηδηθά ηψξα πνπ ε 

θπβέξλεζε εδψ θαη έλα ρξφλν θξαηά ηνπο Ναπηεξγάηεο ζε θαζεζηψο επηζηξάηεπζεο. 

Με ηελ ζχληνκε απηή εηζαγσγή καο ζηνλ ξφιν θαη ζηελ ζεκαζία ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηνπ ζεζκνχ ησλ Δ ζέινπκε λα ππνγξακκίζνπκε ηελ 

αλάγθε λα επαλαθαζνξηζζεί ε ζπλνιηθή ηαθηηθή (απφ ηελ πιεπξά ηεο ΠΝΟ) 

απέλαληη ζε απηφ ην θεθαιαηψδεο δήηεκα. 

Κακηά Δ δελ πξέπεη λα θαζπζηεξεί ε αλαλέσζή ηεο γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ην 

πνιχ κήλα κεηά ηελ ιήμε ηεο, δειαδή απηφ ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη έσο ην ηέινο 

Γελάξε θάζε ρξφλνπ πξέπεη λα έρνπλ ιήμεη νη δηαπξαγκαηεχζεηο. Μηα ηέηνηα φκσο 

ηαθηηθή ζηελ πξάμε ζεκαίλεη φηη ζα ππάξρεη πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή βνχιεζε 

λα αληηκεησπηζζεί ν ηπρνδησθηηζκφο, ε ζθφπηκε θσιπζηεξγία θαη ε θαζπζηέξεζε 

πνπ ζπζηεκαηηθά αθνινπζνχλ νη Δθνπιηζηηθέο Δλψζεηο. Απηφ ζεκαίλεη επίζεο φηη 

ζηελ ζπλέρεηα ην φπνην δηεθδηθεηηθφ πιαίζην πξέπεη αγσληζηηθά λα δηεθδηθεζεί αθνχ 

ζεσξεζεί φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο έρνπλ λαπαγήζεη !! 

Σν θξίζηκν δήηεκα ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ηαθηηθήο ηεο ΠΝΟ είλαη λα 

μεθαζαξίζεη αθξηβψο ην θξίζηκν ζεκείν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε λα γίλεη 

ππφζεζε φισλ ησλ Ναπηεξγαηψλ ε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ησλ Δ, 

ε ρξνληθή δηάξθεηά ηνπο θαη ν αγσληζηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ Ναπηεξγαηψλ. 

Μέζα απφ απηή ηελ ηαθηηθή ζα δνζεί ε απνθαζηζηηθή απάληεζε ζηελ σο ηψξα 

εθνπιηζηηθή πξαθηηθή λα εθθπιίδνπλ θαη λα ππνλνκεχνπλ ηνλ ζεζκφ ησλ Δ. 

Η Γηνίθεζε ηεο ΠΔΝΔΝ πηζηεχεη φηη ρξεηάδεηαη λα αλαδεηρζεί έλα λέν κνληέιν 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην νπνίν ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν (πέξα απφ ηηο Γηνηθήζεηο ησλ 

σκαηείσλ) πξέπεη λα ηνλ έρνπλ νη Ναπηεξγάηεο πνπ απαζρνινχληαη ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο πινίσλ θαη πάλησο λα εμαζθαιίδεηαη ε δηθή ηνπο ζχκθσλε γλψκε ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ αηηεκάησλ, ζηελ ράξαμε ηεο ηαθηηθήο θαη ηνπ δηεθδηθεηηθνχ 

πιαηζίνπ, ζηελ δηάξθεηα θαη ζηελ θαηάιεμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζηελ ηειηθή 

ππνγξαθή ησλ Δ. 

     Υσξίο ηελ εμαζθάιηζε απηψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ε ππφζεζε ησλ Δ ζα 

εμαθνινπζήζεη λα γίλεηαη εξήκελ ησλ Ναπηεξγαηψλ θαη ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπο. 

     Δπίζεο πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε θαζήισζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα αληίζηνηρα ησλ θνηλνηηθψλ πξέπεη λα νδεγήζεη ζε 

αλαπξνζαλαηνιηζκφ ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηα αηηήκαηα θαη λα επηδησρζεί ε αλάδεημε 

παξάπιεπξσλ νηθνλνκηθψλ αηηεκάησλ φπσο είλαη ηα επηδφκαηα πνιπεηίαο, ε 

νπζηαζηηθή αχμεζε ηνπ επηδφκαηνο σο βαξέσο θαη αλζπγηεηλνχ, ε ηθαλνπνίεζε 

θιαδηθψλ αηηεκάησλ θ.α. 



     Σαπηφρξνλα πξέπεη λα πξνβιεζνχλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ρξφλν εκεξήζηαο 

θαη εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο, θιαδηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ζεζκηθά αηηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην φιν πιέγκα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ γηα ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη ε 

βειηίσζε θαη ε νπζηαζηηθή αλαβάζκηζή ηνπο. 

          Κιείλνληαο ην θεθάιαην πνπ αθνξά ηηο επηθείκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ 

αλαλέσζε ησλ Δ ηνπ 2010 ε ΠΝΟ πξέπεη λα επηθεληξψζεη ηε πξνζνρή, ηελ 

παξέκβαζε θαη ηελ δξάζε ηεο ζηα εμήο. 

* Έγθαηξε θαηαγγειία ησλ Δ θαη δηακφξθσζε ησλ αηηεκάησλ. 

* Έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαηά ηνλ κήλα Ννέκβξε θαη νινθιήξσζε ηνλ 

πξψην   κήλα ηνπ 2012. 

* Με ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνχ απηνχ δηαζηήκαηνο θη εθφζνλ δελ ηθαλνπνηεζεί ην   

δηεθδηθεηηθφ πιαίζην πξέπεη λα νδεγεζνχκε ζε αγσληζηηθέο θαη απεξγηαθέο 

θηλεηνπνηήζεηο. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΙ Δ ΣΟΤ 2011 θαη 2012 

 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απμήζεσλ πνπ ζα δηεθδηθήζνπκε πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε 

νξηζκέλνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ην εηζφδεκα ησλ λαπηεξγαηψλ φπσο είλαη: 

- Σν είδνο θαη ε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο 

- Ο ηηκάξηζκνο γηα ηα  έηε 2010 – 2011 θαζψο θαη γηα ην επφκελν   έηνο (2012). 

- Η δηαθνξεηηθφηεηα ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο απφ θαηεγνξία ζε θαηεγνξία πινίσλ. 

Η Γηνίθεζε ηεο ΠΔΝΔΝ εκκέλεη ζηαζεξά ζηελ αλάγθε λα θαζηεξσζεί εληαία Δ κε 

ζηφρν λα εμαζθαιηζζνχλ ηα παξαθάησ: 

- Να απνθαηαζηαζνχλ νθζαικνθαλείο αδηθίεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο δηάθνξεο   

θαηεγνξίεο πινίσλ, παίξλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πινίσλ ζηηο   δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο. 

- Ο ζεζκφο ηεο εληαίαο Δ ζα βάιιεη εκπφδην ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ   

αηηεκάησλ αιιά θαη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

- Θα ζπκβάιιεη ζηελ δηθαηφηεξε εμίζσζε ησλ φξσλ ακνηβήο θαη ησλ ζπλζεθψλ   

δνπιεηάο αιιά θπξίσο ζα επηζπεχζεη ηνλ ρξφλν ππνγξαθήο ησλ Δ. 

Η Γηνίθεζε ηεο ΠΔΝΔΝ ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ απμήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο 

Δ παίξλεη ζαλ βάζε ην κηζζνιφγην ησλ Δπηβαηεγψλ Αθηνπιντθψλ πινίσλ πνπ 

είλαη σο γλσζηφ ην αλψηεξν ζηνλ θιάδν θαη δεηνχκε νη βαζηθνί κηζζνί ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο πινίσλ λα δηακνξθσζνχλ (φπσο θαη νη πάγηεο ακνηβέο, επηδφκαηα, 

ππεξσξίεο, αληίηηκν ηξνθήο θ.ιπ) σο εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΝΑΤΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

 

ΜΔΟΓΔΙΑΚΑ Σ/Ρ - Δ/Γ 

 

Η πξνηεηλφκελε αχμεζε είλαη 8% 

 

ΘΔΜΙΚΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ 

1) Καζηέξσζε 7ψξνπ εκεξεζίσο, πελζήκεξν εβδνκαδηαίσο κε 35 ψξεο εξγαζία. 

2) Να ζεζπηζηεί ην επίδνκα βαξηάο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο  θαη λα 

αλαπξνζαξκνζζεί νπζηαζηηθά πνζνζηηαία παίξλνληαο ζαλ βάζε ηνλ κηζζφ ηνπ 

Τπνπινηάξρνπ εληαία γηα φιν ην  πιήξσκα. 

3) Να απμεζεί ε θαηαβαιιφκελε άδεηα. 

4) Να ζεζπηζηεί επίδνκα πνιπεηίαο. 

5) Να θαηαξγεζνχλ νη θιεηζηέο ζπκβάζεηο θαη νη ζπκβάζεηο  νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

6) Να θαηαξγεζεί ν ΑΝ 3276/44 πεξί Δ. 

7) Να απμεζεί ην αληίηηκν ηξνθνδνζίαο. 

8) Να δηαηεξεζεί ην πξνλφκην ηνπ θακπνηάδ πνπ δηαζθαιίδεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο καο (εζληθά -    ακπληηθά - νηθνλνκηθά - θνηλσληθά) 

9) Καηνρχξσζε ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ θαη ζηα Δ/Γ - Ο/Γ πινία ηεο γξακκήο Πάηξαο 

- Ιηαιίαο. 

10)Οη θαζνξηζκέλεο εκέξεο ππνρξεσηηθήο αξγίαο εθ' φζνλ ζπκπίπηνπλ κε δεχηεξε 

αξγία λα πιεξψλνληαη δηπιέο. 

11)Η ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηελ Κπξηαθή λα ακείβεηαη κε ην σξνκίζζην ηεο 

αξγίαο. 

12)Να εληαρζνχλ θαη νη Ναπηεξγάηεο ζηα ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ 

Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (ΟΔΚ). 

13)Να δεκηνπξγεζεί ηακείν κε εηζθνξέο ησλ εθνπιηζηψλ γηα ηελ νπζηαζηηθή 

θάιπςε ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ πιεξσκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

14)Να απαγνξεπζεί ε λαπηνιφγεζε Γνθίκσλ ζε ζέζεηο Ναπηψλ θαη Ναπηφπαηδσλ. 

 

ΚΛΑΓΙΚΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ 

1) Να αλαβαζκηζηεί ηφζν επαγγεικαηηθά φζν θαη κηζζνινγηθά ν βαζηθφο κηζζφο ησλ 

Ναχθιεξσλ θαζψο θαη ησλ Τπνλαπθιήξσλ  θαη Μαξαγθψλ. 

2) Να δηπιαζηαζζεί ε ακνηβή ησλ κειψλ καο γηα ηελ έρκαζε ησλ πάζεο θχζεο 

απηνθηλήησλ  ζην γθαξάδ ελψ εηδηθή ακνηβή πξέπεη λα θαζνξηζζεί γηα ηα 

μεθνηζάξηζηα νρήκαηα πνπ απνηεινχλ πιένλ ηελ πιεηνλφηεηα ζε φιεο ηηο γξακκέο. 

3) Να ηξνπνπνηεζεί ην άξζξν 29 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 9κελε λαπηνιφγεζε ζηα 

Σνπξηζηηθά πινία κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ Ναπηεξγαηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο θαη λαπηνιφγεζεο. 

4) Υξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία ζρνιήο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλαβάζκηζε ηνπ θιάδνπ 

καο 

 

 



ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΝΑΤΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

 

ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΑ Φ/Γ - Γ/Ξ - Μ/S 

 

Η πξνηεηλφκελε αχμεζε είλαη 8% 

 

ΘΔΜΙΚΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ 

 

1) Καζηέξσζε 7ψξνπ εκεξεζίσο, πελζήκεξν εβδνκαδηαίσο κε 35 ψξεο εξγαζία. 

2) Να ζεζπηζηεί ην επίδνκα βαξηάο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαη λα 

αλαπξνζαξκνζζεί νπζηαζηηθά πνζνζηηαία παίξλνληαο ζαλ βάζε ηνλ κηζζφ ηνπ 

Τπνπινηάξρνπ εληαία γηα φιν ην πιήξσκα. 

3) Να απμεζεί ε θαηαβαιιφκελε άδεηα. 

4) Να ζεζπηζηεί επίδνκα πνιπεηίαο. 

5) Να θαηαξγεζνχλ νη θιεηζηέο ζπκβάζεηο θαη νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

6) Να θαηαξγεζεί ν Α.Ν 3276/44 πεξί Δ. 

7) Να απμεζεί ην αληίηηκν ηξνθνδνζίαο. 

8) Οη θαζνξηζκέλεο εκέξεο ππνρξεσηηθήο αξγίαο εθ' φζνλ ζπκπίπηνπλ κε δεχηεξε 

αξγία λα πιεξψλνληαη δηπιέο. 

9) Η ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηελ Κπξηαθή λα ακείβεηαη κε ην σξνκίζζην ηεο 

αξγίαο. 

10)Να εληαρζνχλ θαη νη Ναπηεξγάηεο ζηα ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ 

Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (ΟΔΚ). 

11)Να δεκηνπξγεζεί ηακείν κε εηζθνξέο ησλ εθνπιηζηψλ γηα ηελ νπζηαζηηθή 

θάιπςε ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ πιεξσκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

12)Να απαγνξεπζεί ε λαπηνιφγεζε Γνθίκσλ ζε ζέζεηο Ναπηψλ θαη Ναπηφπαηδσλ. 

 

ΚΛΑΓΙΚΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ 

 

1) Να θαζνξηζζνχλ πάγηεο ψξεο γηα ηνλ Λνζηξφκν ζηα Μ/S 4 ψξεο ζην ιηκάλη, 3 ζην 

πέιαγνο. 

2) Να απμεζεί ε έμηξα ακνηβή γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ακπαξηψλ ησλ αθηνπιντθψλ 

Φ/Γ - Γ/Ξ. 

3) Να αλαβαζκηζηεί ηφζν επαγγεικαηηθά φζν θαη κηζζνινγηθά ν βαζηθφο κηζζφο ησλ 

Ναχθιεξσλ. 

4) Υξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία ζρνιήο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλαβάζκηζε ηνπ θιάδνπ 

καο. 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΝΑΤΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

ΜΔΟΓΔΙΑΚΑ Φ/Γ - Γ/Ξ 

Η πξνηεηλφκελε αχμεζε είλαη 8% 

ΘΔΜΙΚΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ 

1) Καζηέξσζε 7ψξνπ εκεξεζίσο, πελζήκεξν εβδνκαδηαίσο κε 35 ψξεο εξγαζία. 

2) Καηάξγεζε ησλ εηζηηεξίσλ ηνπ αληηθαηαζηάηε. 

3) Δμάκελε Ναπηνιφγεζε γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ. 

4) Να ζεζπηζηεί ην επίδνκα βαξηάο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαη λα 

αλαπξνζαξκνζζεί νπζηαζηηθά πνζνζηηαία παίξλνληαο ζαλ βάζε ηνλ κηζζφ ηνπ 

Τπνπινηάξρνπ εληαία γηα φιν ην πιήξσκα. 

5) Σν επίδνκα ηνπ Γ/Ξ θαη ησλ ηζηκεληνθφξσλ λα αλαπξνζαξκνζζεί ζην 15% ηνπ 

κηζζνχ. 

6) Να απμεζεί ε θαηαβαιιφκελε άδεηα. 

7) Να ζεζπηζηεί επίδνκα πνιπεηίαο. 

8) Να θαηαξγεζνχλ νη θιεηζηέο ζπκβάζεηο θαη νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

9) Να θαηαξγεζεί ν ΑΝ 3276/44 πεξί Δ 

10) Να απμεζεί ην αληίηηκν ηξνθνδνζίαο. 

11) Οη θαζνξηζκέλεο εκέξεο ππνρξεσηηθήο αξγίαο εθ' φζνλ ζπκπίπηνπλ κε δεχηεξε 

αξγία λα πιεξψλνληαη δηπιέο. 

12) Η ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηελ Κπξηαθή λα ακείβεηαη κε ην σξνκίζζην ηεο 

αξγίαο. 

13) Να εληαρζνχλ θαη νη Ναπηεξγάηεο ζηα ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ 

Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (ΟΔΚ). 

14) Να δεκηνπξγεζεί ηακείν κε εηζθνξέο ησλ εθνπιηζηψλ γηα ηελ νπζηαζηηθή 

θάιπςε ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ πιεξσκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

15) Να απαγνξεπζεί ε λαπηνιφγεζε Γνθίκσλ ζε ζέζεηο Ναπηψλ θαη Ναπηφπαηδσλ. 

16) Γηα ηα RORO νη νξγαληθέο ζπλζέζεηο λα θαζνξηζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ πινίσλ θαη λα ηζρχεη ε Δ Δπηβαηεγψλ Αθηνπιντθψλ 

πινίσλ ή Μεζνγεηαθψλ Σνπξηζηηθψλ πινίσλ αλάινγα κε ην πνχ απηά 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

ΚΛΑΓΙΚΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ 

1) Να θαζνξηζηνχλ πάγηεο ψξεο γηα ηνλ Λνζηξφκν ζηα Φ/Γ - Γ/Ξ κέρξη 3.000 θνρ 4 

ψξεο ζην ιηκάλη, 3 ζην πέιαγνο. 

2) Να απμεζεί ε έμηξα ακνηβή γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ακπαξηψλ Φ/Γ - Γ/Ξ. 

3) Να αλαβαζκηζηεί ηφζν επαγγεικαηηθά φζν θαη κηζζνινγηθά ν βαζηθφο κηζζφο ησλ 

Ναχθιεξσλ. 

4) Γηα ηνπο Ναπηφπαηδεο ν βαζηθφο κηζζφο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ν 

θαηψηεξνο κηζζφο ηεο Δζληθήο Δ. 

5) Υξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία ζρνιήο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλαβάζκηζε ηνπ θιάδνπ 

καο. 

6) Γηα ηα πινία RORO λα θαζνξηζζεί ακνηβή γηα ην γθαξάδ ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα ζηελ Δ Αθηνπιντθψλ Δ/Γ πινίσλ ή ζηελ Δ Δ/Γ Σνπξηζηηθψλ 

Μεζνγεηαθψλ πινίσλ αλάινγα κε ην πνχ δξαζηεξηνπνηνχληαη απηά ηα πινία. 



ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΝΑΤΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

 

ΠΟΡΘΜΔΙΑ 

Η πξνηεηλφκελε αχμεζε είλαη 8% 

 

ΘΔΜΙΚΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ 

 

1) Καζηέξσζε 7ψξνπ εκεξεζίσο, πελζήκεξν εβδνκαδηαίσο κε 35 ψξεο εξγαζία. 

2) Να ζεζπηζηεί ην επίδνκα βαξηάο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαη λα 

αλαπξνζαξκνζζεί νπζηαζηηθά πνζνζηηαία παίξλνληαο ζαλ βάζε ηνλ κηζζφ ηνπ 

Τπνπινηάξρνπ εληαία γηα φιν ην πιήξσκα. 

3) Να απμεζεί ε θαηαβαιιφκελε άδεηα. 

4) Να ζεζπηζηεί επίδνκα πνιπεηίαο. 

5) Να θαηαξγεζνχλ νη θιεηζηέο ζπκβάζεηο θαη νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

6) Να θαηαξγεζεί ν ΑΝ  3276/44 πεξί Δ. 

7) Να απμεζεί ην αληίηηκν ηξνθνδνζίαο. 

8) Να δνζεί ζην πιήξσκα επίδνκα ηκαηηζκνχ. 

9) Οη θαζνξηζκέλεο εκέξεο ππνρξεσηηθήο αξγίαο εθ' φζνλ ζπκπίπηνπλ κε δεχηεξε 

αξγία λα πιεξψλνληαη δηπιέο. 

10)ην άξζξν 18 λα πξνζηεζνχλ ζηελ δσξεάλ κεηαθνξά πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα 

κεραλάθηα θαη ηα απηνθίλεηα. 

11)Να εληαρζνχλ θαη νη Ναπηεξγάηεο ζηα ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ 

Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (ΟΔΚ). 

12)Να δεκηνπξγεζεί ηακείν κε εηζθνξέο ησλ εθνπιηζηψλ γηα ηελ νπζηαζηηθή 

θάιπςε ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ πιεξσκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

13)Να απαγνξεπζεί ε λαπηνιφγεζε Γνθίκσλ ζε ζέζεηο Ναπηψλ θαη Ναπηφπαηδσλ. 

14)ηνλ θαζνξηζκφ δξνκνινγίσλ λα ιεθζεί κέξηκλα έηζη ψζηε λα κελ 

παξαβηάδνληαη νη ψξεο αλάπαπζεο θαη εξγαζίαο ησλ Ναπηεξγαηψλ φπσο πξνβιέπεη 

ε Γ. 180. 

15)Να εθαξκφδεηαη απαξέγθιηηα ε κηα ψξα δηαθνπήο θαη ηα δχν ξεπφ ηνλ κήλα. 

16)Να ηεξείηαη ε κηα ψξα δηαθνπήο φπσο πξνβιέπεη ε Δ θαη ηαπηφρξνλα λα 

δίλνληαη ηα δχν ξεπφ ηνλ κήλα ψζηε λα μεθνπξάδνληαη νη λαπηηθνί. 

ΚΛΑΓΙΚΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ 

1) Αχμεζε ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο. 

2) Καζνξηζκφο ησλ δξνκνινγίσλ κε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ 

ζσκαηείσλ. 

3) Βειηίσζε ησλ ρψξσλ ελδηαίηεζεο. 

4) Απαιιαγή ηνπ ειέγρνπ ησλ εηζηηεξίσλ απφ ην θαηψηεξν πιήξσκα ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο. 

5) Υξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία ζρνιήο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλαβάζκηζε ηνπ θιάδνπ 

καο. 

6) Η θνξηνεθθφξησζε ησλ νρεκάησλ λα θαζνξηζζεί κε ην θνκκάηη. 

 



ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΝΑΤΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

 

ΠΟΝΣΟΠΟΡΑ Φ/Γ - Γ/Ξ 

 

Η πξνηεηλφκελε αχμεζε είλαη 8% 

 

ΘΔΜΙΚΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ 

 

1) Καζηέξσζε 7ψξνπ εκεξεζίσο, πελζήκεξν εβδνκαδηαίσο κε 35 ψξεο εξγαζία. 

2) Καηάξγεζε ησλ εηζηηεξίσλ ηνπ αληηθαηαζηάηε. 

3) Δμάκελε λαπηνιφγεζε γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ πινίσλ. 

4) Να ζεζπηζηεί ην επίδνκα βαξηάο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαη λα 

αλαπξνζαξκνζζεί νπζηαζηηθά πνζνζηηαία παίξλνληαο ζαλ βάζε ηνλ κηζζφ ηνπ 

Τπνπινηάξρνπ εληαία γηα φιν ην πιήξσκα. 

5) Σν επίδνκα ηνπ Γ/Ξ θαη ησλ ηζηκεληνθφξσλ λα αλαπξνζαξκνζζεί ζην 15% ηνπ 

κηζζνχ. 

6) Να απμεζεί ε θαηαβαιιφκελε άδεηα. 

7) Να ζεζπηζηεί επίδνκα πνιπεηίαο. 

8) Να θαηαξγεζνχλ νη θιεηζηέο ζπκβάζεηο θαη νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

9) Να θαηαξγεζεί ν ΑΝ 3276/44 πεξί Δ. 

10) Να απμεζεί ην αληίηηκν ηξνθνδνζίαο. 

11)Οη θαζνξηζκέλεο εκέξεο ππνρξεσηηθήο αξγίαο εθ' φζνλ ζπκπίπηνπλ κε δεχηεξε 

αξγία λα πιεξψλνληαη δηπιέο. 

12)Η ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηελ Κπξηαθή λα ακείβεηαη κε ην σξνκίζζην ηεο 

αξγίαο. 

13)Να εληαρζνχλ θαη νη Ναπηεξγάηεο ζηα ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ 

Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (ΟΔΚ). 

14)Να δεκηνπξγεζεί ηακείν κε εηζθνξέο ησλ εθνπιηζηψλ γηα ηελ νπζηαζηηθή 

θάιπςε ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ πιεξσκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

15)Να απαγνξεπζεί ε λαπηνιφγεζε Γνθίκσλ ζε ζέζεηο Ναπηψλ θαη Ναπηφπαηδσλ. 

 

ΚΛΑΓΙΚΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ 

 

1) Να θαζνξηζζνχλ πάγηεο ψξεο γηα ηνλ Λνζηξφκν ζηα Φ/Γ - Γ/Ξ 4 ψξεο ζην ιηκάλη, 

3 ζην πέιαγνο. 

2) Να απμεζεί ε έμηξα ακνηβή γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ακπαξηψλ Φ/Γ - Γ/Ξ. 

3) Να αλαβαζκηζηεί ηφζν επαγγεικαηηθά φζν θαη κηζζνινγηθά ν βαζηθφο κηζζφο ησλ 

Ναχθιεξσλ θαζψο θαη ησλ Μαξαγθψλ. 

4) γηα ηνπο Ναπηφπαηδεο ν βαζηθφο κηζζφο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ν 

θαηψηεξνο κηζζφο ηεο Δζληθήο Δ. 

5) Υξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία ζρνιήο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλαβάζκηζε ηνπ θιάδνπ 

καο. 

 



ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΝΑΤΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

 

Δ/Γ - Ο/Γ ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ 

 

Η πξνηεηλφκελε αχμεζε είλαη 8% 

 

ΘΔΜΙΚΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ 

1) Καζηέξσζε 7ψξνπ εκεξεζίσο, πελζήκεξν εβδνκαδηαίσο κε 35 ψξεο εξγαζία. 

2) Να ζεζπηζηεί ην επίδνκα βαξηάο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαη λα 

αλαπξνζαξκνζζεί νπζηαζηηθά πνζνζηηαία παίξλνληαο ζαλ βάζε ηνλ κηζζφ ηνπ 

Τπνπινηάξρνπ εληαία γηα φιν ην πιήξσκα. 

3) Να απμεζεί ε θαηαβαιιφκελε άδεηα. 

4) Να ζεζπηζηεί επίδνκα πνιπεηίαο. 

5) Να θαηαξγεζνχλ νη θιεηζηέο ζπκβάζεηο θαη νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

6) Να θαηαξγεζεί ν ΑΝ 3276/44 πεξί Δ 

7) Να απμεζεί ην αληίηηκν ηξνθνδνζίαο. 

8) ρεηηθά κε ηα ηαρχπινα πινία λέαο ηερλνινγίαο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ α) ηνλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απαζρφιεζεο 

ησλ Ναπηηθψλ ζε εηήζηα βάζε, β) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηδηθνηήησλ θαη ησλ 

ζπλζέζεσλ ησλ πινίσλ απηψλ, γ) ηελ δεκηνπξγία ρψξσλ γηα ηελ ελδηαίηεζε θαη 

αλάπαπζε ησλ πιεξσκάησλ. 

     Σα δεηήκαηα απηά έρνπλ άκεζν θαη επείγνλ ραξαθηήξα θαη ρξεηάδεηαη ε άκεζε 

ξχζκηζή ηνπο επεηδή φπσο πξνθχπηεη έρνπκε δεθάδεο πιένλ πινία πνπ έρνπλ 

δξνκνινγεζεί ή ζρεδηάδεηαη ην επφκελν δηάζηεκα λα εληαρζνχλ ζε δηάθνξεο    

Αθηνπιντθέο γξακκέο. 

9) Να δηαηεξεζεί ην πξνλφκην ηνπ θακπνηάδ πνπ δηαζθαιίδεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο καο (εζληθά - ακπληηθά - νηθνλνκηθά - θνηλσληθά). 

10)Οη θαζνξηζκέλεο εκέξεο ππνρξεσηηθήο αξγίαο εθ’ φζνλ ζπκπίπηνπλ κε δεχηεξε 

αξγία λα πιεξψλνληαη δηπιέο. 

11)Η ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηελ Κπξηαθή λα ακείβεηαη κε ην σξνκίζζην ηεο 

αξγίαο. 

12)Να εληαρζνχλ θαη νη Ναπηεξγάηεο ζηα ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ 

Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (ΟΔΚ). 

13)Να δεκηνπξγεζεί ηακείν κε εηζθνξέο ησλ εθνπιηζηψλ γηα ηελ νπζηαζηηθή 

θάιπςε ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ πιεξσκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

14)Να απαγνξεπζεί ε λαπηνιφγεζε Γνθίκσλ ζε ζέζεηο Ναπηψλ θαη Ναπηφπαηδσλ. 

15)ηνλ θαζνξηζκφ δξνκνινγίσλ λα ιεθζεί κέξηκλα έηζη ψζηε λα κελ 

παξαβηάδνληαη νη ψξεο αλάπαπζεο θαη εξγαζίαο ησλ Ναπηεξγαηψλ φπσο πξνβιέπεη 

ε Γ. 180. 

16)Να ηεξείηαη απαξέγθιηηα ν ρξφλνο αθηλεζίαο ησλ Δ/Γ-Ο/Γ Αθηνπιντθψλ πινίσλ 

θαη λα εθαξκφδεηαη απζηεξά ην 10κελν λαπηνιφγεζεο ησλ Ναπηεξγαηψλ ζηελ 

Αθηνπιντα. 

 



ΚΛΑΓΙΚΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ 

1) Πιήξε εθαξκνγή ηεο Δ Αθηνπινΐαο πνπ αθνξά ηελ κε θαηαβνιή 

δεδνπιεπκέλσλ ππεξσξηψλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία. 

2) Να αλαβαζκηζηεί ηφζν επαγγεικαηηθά φζν θαη κηζζνινγηθά ν βαζηθφο κηζζφο ησλ 

Ναχθιεξσλ θαζψο θαη ησλ Τπνινζηξφκσλ θαη Μαξαγθψλ. 

3) Να δηπιαζηαζζεί ε ακνηβή ησλ κειψλ καο γηα ηελ έρκαζε ησλ πάζεο θχζεο 

απηνθηλήησλ  ζην γθαξάδ. 

4) ρεηηθά κε ηα εμπξέο δξνκνιφγηα ή ξχζκηζε πνπ έγηλε ζηηο Δ 1994 λνκίδνπκε 

φηη δελ αληαπνθξίλνληαλ ζε απηφ πνπ ήζειαλ νη Ναπηεξγάηεο. Η ζέζε ηεο ΠΔΝΔΝ 

είλαη ε εμήο. ε φηη αθνξά ηα εμπξέο δξνκνιφγηα λα ζεζπηζηεί εληαία δηάηαμε γηα 

φια ηα Δ/Γ-Α/Κ ε νπνία πξέπεη λα είλαη ε αθφινπζε: Δμπξέο δξνκνιφγην ζεσξείηαη  

εθείλν ζην νπνίν ην πινίν έρεη παξακνλή ζην ιηκάλη αθεηεξίαο θάησ ησλ 6 σξψλ.   

ηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη ζην πιήξσκα έλα εκεξνκίζζην ίζν κε ην 1/30 

ησλ ζπλνιηθψλ κεληαίσλ απνδνρψλ. 

5) Να θαζηεξσζνχλ ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ 3 δηαλπθηεξεχζεηο γηα ην θαινθαίξη 

θαη 2 ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ζηα Αθηνπιντθά πινία. 

6) Να παξέρεηαη δπλαηφηεηα αλάπαπζεο κεηά ην εμπξέο δξνκνιφγην φηαλ 

θαζνξίδνληαη ηα δξνκνιφγηα ησλ Δ/Γ πινίσλ. 

7) Να θαηνρπξσζεί δηάηαμε ζηα Δ/Γ Αθηνπιντθά παξφκνηα κε ηα Σνπξηζηηθά γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ ξνινγηψλ φηαλ απηά μεπεξλνχλ ηα 12 θαη λα θαηαβάιιεηαη ε αληίζηνηρε 

ακνηβή. 

8) Η ηξνθνδνζία λα εμηζσζεί κε επίδνκα ηξνθήο ζηα Δ/Γ Αθηνπιντθά πινία. 

9) Υξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία ζρνιήο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλαβάζκηζε ηνπ θιάδνπ 

καο. 

 

 

ΣΟ Γ. ΣΗ ΠΔΝΔΝ 


