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Από: Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ 

Με βάση την καταγγελία και την αναλυτική αναφορά που είχε καταθέσει η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ στις 23/5/2013 προς 

όλες τις αρμόδιες εποπτικές και ελεγκτικές αρχές μεταξύ των οποίων και στις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές, ήδη 

διατάχθηκε επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το πρόβλημα της μη καταβολής των δεδουλευμένων μισθών των 

Ναυτεργατών από τον Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά κ. Πασχάλη Νικόλαο που αφορά την παράβαση του ΑΝ 

690/45 κατά συρροή και εξακολούθηση. 

Στα πλαίσια αυτά κατέθεσε χθες  11/7/2013 στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά (τμήμα Ασφάλειας) ο Πρόεδρος της 

ΠΕΝΕΝ Αντώνης Νταλακογεώργος. 

Μεταξύ των άλλων ο Πρόεδρος της Ένωσης Ναυτών επιβεβαίωσε πλήρως τα καταγγελλόμενα όπως αυτά αναφέρονται 

στο έγγραφο της ΠΕΝΕΝ τονίζοντας ότι ισχύουν  στο σύνολό τους και σήμερα. Οι Ναυτιλιακές εταιρίες που συστηματικά 

παρανομούν και παραβιάζουν  την  νομοθεσία και την ισχύουσα ΣΣΕ εξακολουθούν να καθυστερούν την εξόφληση των 

δεδουλευμένων μισθών των Ναυτεργατών επί σειρά μηνών. Επίσης κατέθεσε αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τις 

εμπλεκόμενες εταιρίες .   

Τόνισε επίσης ότι έχουν τεράστια ευθύνη οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, η πολιτική ηγεσία του ΥΕΝ (Υπουργός Ν.Α - Γ.Γ 

ΥΝΑ) και η στρατιωτική ηγεσία του ΥΝΑ (Αρχηγός – Υπαρχηγός κ.λπ) οι οποίοι κωφεύουν, αδρανούν και με την στάση 

τους συγκαλύπτουν την εφοπλιστική αυθαιρεσία και γίνονται συνένοχοι στην καταστρατήγηση της υφιστάμενης ναυτικής 

και ποινικής νομοθεσίας. 

Θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι έστω και καθυστερημένα παρενέβη η εισαγγελία του Πειραιά και πλέον η υπόθεση και 

οι ευθύνες των εταιριών και των υπευθύνων θα εξετασθεί και από δικαστικής πλευράς. Πιστεύουμε ότι το ίδιο θα 

πράξουν και οι άλλες εισαγγελικές αρχές που τους έχουμε απευθύνει το παραπάνω έγγραφό μας όπως π.χ Πάτρα – 

Ηγουμενίτσα κ.λπ. 

Ήταν και είναι όμως ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι και έχουν τεράστιες ευθύνες η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του 

ΥΝΑ και οι εμπλεκόμενες λιμενικές αρχές οι οποίες όλως περιέργως δεν προβαίνουν στα προβλεπόμενα από τον νόμο και 

με την τακτική τους καλύπτουν και νομιμοποιούν την απλήρωτη ναυτική εργασία από την πλειοψηφία των Ναυτιλιακών 

Ακτοπλοϊκών  εταιριών. 

Η ΠΕΝΕΝ θα συνεχίσει και θα κλιμακώσει την δράση της για την άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών των 
μελών της και όλων των Ναυτεργατών.                           
                                                                                          Με εντολή Διοίκησης 

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας 
                                                   Νταλακογεώργος Αντώνης                                Κροκίδης Νικόλαος                                                                                                            


