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Από: Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού 
Προς: - Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα 
           - Υπουργό Ναυτιλίας κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη 
           - Γεν. Γραμματέα Υ.Ε.Ν κ. Αθανάσιο Μπούσιο 
           - Υ.Α.Α.Ν /Διευθυντή Ναυτικής Εργασίας κ. Ισαάκογλου Νικόλαο 
           - Λιμεναρχείο Ίσθμιας 
           - Οίκος Ναύτη  

     - Α.Ε.ΔΙ.Κ 
     - Σωματείο εργατοτεχνιτών, ναυτεργατών και υπαλλήλων της Διώρυγας Κορίνθου 
Κοινοποίηση: ΠΝΟ – Ναυτεργατικά Σωματεία 
 
 
Κατά την πολύχρονη ιστορική διαδρομή και δράση της η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Ε.Ν., η οποία καλύπτει υπό την 
προστασία της χιλιάδες μέλη των ειδικοτήτων του καταστρώματος, έγινε αποδέκτης πολλών καταγγελιών και παραπόνων 
που αφορούσαν ζητήματα τα οποία ενώ τύγχαναν νομοθετικής προστασίας αμφισβητούνταν και παραβιάζονταν υπό την 
κάλυψη συνήθως των κρατικών λειτουργών οι οποίοι παίρνοντας σαφείς οδηγίες κωλυσιεργούσαν η ακόμη ενεργούσαν 
και εχθρικά στην άσκηση των καθηκόντων προστασίας προς τους εργαζομένους.   
Η καταγγελία του «Σωματείου εργατοτεχνιτών, ναυτεργατών και υπαλλήλων της Διώρυγας Κορίνθου» ενάντια στην 
«Ανώνυμη Εταιρία Διώρυγας Κορίνθου» (Α.Ε.ΔΙ.Κ) για θέμα που αφορά την μη καταβολή ιατροφαρμακευτικών δαπανών, 
φανερώνει την ανεύθυνη στάση της εταιρίας προς τους ασθενείς εργαζομένους με προσχήματα τα οποία κρίνονται ως 
απαράδεκτα. Βεβαίως αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σαν ΠΕΝΕΝ για πρώτη φορά, όμως από 
πότε η υγεία έγινε διαπραγματεύσιμη με το να ανακοινώνει η εταιρία Α.Ε.ΔΙ.Κ προς όλο το προσωπικό της ναυτικής 
υπηρεσίας πως με απόφαση του Δ.Σ δεν θα καλύπτονται ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και νοσοκομειακή περίθαλψη που 
θα έχουν πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικά ιατρεία – κλινικές και νοσοκομεία και θα καλύπτονται μόνο δαπάνες που είχαν 
πραγματοποιηθεί σε δημόσια νοσοκομεία. 
Η εξώδικη δήλωση των εργαζομένων του Σωματείου των εργατοτεχνιτών – ναυτεργατών και υπαλλήλων Διώρυγας 
Κορίνθου ενάντια στην εταιρία Α.Ε.ΔΙ.Κ όπου σαφέστατα και τεκμηριωμένα αναλύει την νομική πλευρά του ζητήματος σε 
θέματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων όπως προκύπτει από το άρθρο 66 του ΚΙΝΔ, αποτελεί την τελευταία 
προειδοποίηση ώστε η εταιρία να συμμορφωθεί απέναντι στις υποχρεώσεις της προς το προσωπικό της Διώρυγας της 
Κορίνθου που απορρέουν από την μη κάλυψη ιατροφαρμακευτικών τους δαπανών. 
Στην παρέμβασή της η ΠΕΝΕΝ προστατεύοντας τα μέλη της ζητά από την εργοδότρια εταιρία Α.Ε.ΔΙ.Κ να σταματήσει αυτό 
το καθεστώς της <<μπακαλίστικης>> νοοτροπίας ευθυγραμμιζόμενη κατά το άρθρο 66 του ΚΙΝΔ. Σε διαφορετική 
περίπτωση και παρακολουθώντας το θέμα θα παρέμβουμε συνδικαλιστικά σε συνεργασία με τα μέλη μας. 
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