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      Από: Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού 
      Προς: - Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη 
                 - Αρχηγό Λιμενικού Σώματος κ. Δημήτρη Μπαντιά 
                 - Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Διευθυντή Ναυτικής Εργασίας κ. Ρεΐζη Δρόσο 
                 - Κ.Λ.Πατρών  
     Κοινοποίηση: ΠΝΟ – Ναυτεργατικά Σωματεία 
 
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την Διοίκηση της ΠΝΟ στον οποίο συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας της 
ΠΕΝΕΝ στο λιμάνι της Πάτρας στις 3,4,5 Σεπτέμβρη 2013 προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εφαρμόζεται η Σ.Σ.Ε. 
Από τους ελέγχους προέκυψε για τα πληρώματα αλλά και ιδιαίτερα για τα κατώτερα πληρώματα 
καταστρώματος ότι εργάζονται 8 ώρες ημερησίως (!!!!) και κατά συνέπεια τα πλοία ταξιδεύουν μόνα τους, με 
αυτόματο σύστημα προφανώς!!!! Αυτήν την πλαστή εικόνα την επιτυγχάνουν τρομοκρατώντας και 
εκβιάζοντας τα πληρώματα να υπογράφουν τις ώρες ανάπαυσης και εργασίας υπό την απειλή της απόλυσης. 
Οι Ναυτεργάτες στις ειδικότητες καταστρώματος (Ναύκληρος, Ναύτες, Ναυτόπαιδες) απασχολούνται με την 
φορτοεκφόρτωση των πλοίων σε κάθε λιμάνι και η οποία διαρκεί τουλάχιστον 5 ώρες. Τα υπόλοιπα δε 
καθήκοντά τους όπως έχμαση των οχημάτων, χειρισμοί λειτουργικών μέσων, συντήρηση στα μέσα ασφαλείας, 
συντήρηση του πλοίου (βαψίματα – πλυσίματα – καθαρισμοί), επιθεωρήσεις και γυμνάσια πλοίων, βάρδιες, 
σταντ μπάι στα λιμάνια   γίνονται σύμφωνα με τα έγγραφα των πλοίων με μαγικό τρόπο!!!! Κι έχουμε τις 
υπηρεσίες του ΥΝΑ να καλύπτουν τέτοιου είδους παρανομίες μη κάνοντας, όπως προβλέπεται, ουσιαστικούς 
ελέγχους για την διαπίστωση της πραγματικής ασυδοσίας που επικρατεί στα πλοία της γραμμής Πάτρας – 
Ιταλίας. 
Στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «Διονύσιος Σολωμός» παρουσία της Λιμενικής αρχής 
Πάτρας διαπιστώθηκε στα έγγραφα του πλοίου ότι οι ώρες εργασίας του πληρώματος καθημερινά είναι 14 ενώ 
σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων ξεπερνούν τις 18 ώρες ημερησίως. Επίσης οφείλονται στο πλήρωμα 
δεδουλευμένες αποδοχές δύο μηνών και αναδρομικών. Επιπλέον δεν εκδίδονται αποδείξεις μισθοδοσίας (Pay). 
Η ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει για άλλη μια φορά την απαράδεκτη στάση της Λιμενικής αρχής Πάτρας όπου ακόμα και 
μετά την διαπίστωση των προαναφερομένων δεν εφήρμοσε την σχετική νομοθεσία, όπως όφειλε να κάνει, και 
η οποία δεν έχει ελέγξει όλο το προηγούμενο διάστημα το πλοίο αν εφαρμόζει την σχετική νομοθεσία (περί 
ωρών ανάπαυσης – εργασίας – δεδουλευμένων – αποδοχών) γεγονός το οποίο έχουμε καταδείξει με σωρεία 
καταγγελιών μας.   
Η ΠΕΝΕΝ απαιτεί από τις υπηρεσίες του ΥΕΝ και τις Λιμενικές αρχές την εφαρμογή των νόμων και την 
διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων όπως είναι υποχρεωμένες να κάνουν  για την αυστηρή τήρηση της 
νομοθεσίας και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.  
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