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Από:   Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού 
Προς: Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη 

           - Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Αθανάσιο Μπούσιο 
           - Αρχηγό Λιμενικού Σώματος κ. Δημήτρη Μπαντιά 
           - Κλαδάρχη Ναυτιλιακής Πολιτικής κ. Πετρόπουλο Παναγιώτη 
           - Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Διευθυντή Ναυτικής Εργασίας κ. Ρεΐζη Δρόσο 
           - Κ.Λ.Πειραιά – Κ.Λ.Θεσσαλονίκης 
           - Λιμεναρχεία Λαυρίου, Καβάλας, Λήμνου, Μυτιλήνης, Σάμου, Ικαρίας, Χίου, Κέας, Κύθνου, Σύρου, Τήνου, Άνδρου,    
              Πάρου, Σερίφου, Σίφνου, Κιμώλου, Μήλου                           

Κοινοποίηση: ΠΝΟ – Ναυτεργατικά Σωματεία 
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 
Σύμφωνα με καταγγελίες μελών – πληρωμάτων που εργάζονται στην Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (ΝΕΛ),  η ΝΕΛ διακινεί 
σε όλα τα πλοία της εταιρίας ατομικές συμβάσεις εργασίας προσπαθώντας να υποχρεώσει  τα μέλη του πληρώματος να 
τις υπογράψουν και να αποδεχθούν τους παράνομους όρους της εταιρείας. 
Στο κείμενο της ατομικής σύμβασης της ΝΕΛ αξιώνει από τους Ναυτεργάτες να αποδεχθούν: 

1) Τρίμηνη διάρκεια εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου. 
2) Η αποζημίωση αδείας θα χορηγείται κατά την κρίση του Πλοιάρχου. 
3) Δεν θα καταβάλλει υπερωρίες πέραν των πάγιων ακόμα και για εργασίες που αμείβονται με ιδιαίτερη αμοιβή 

(έξτρα). 
4) Κατά την διάρκεια ακινησίας του πλοίου λόγω ετήσιας επιθεώρησης, διακοπής δρομολογίου, μηχανικής βλάβης 

κ.λπ ο ναυτικός θα λαμβάνει μόνο τον βασικό μισθό, το βαρύ και ανθυγιεινό επίδομα, το επίδομα αδείας και την 
τροφή αδείας. 

5) Θέλει να υποχρεώσει τον ναυτικό να ακολουθήσει το πλοίο σε οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, ανεξάρτητα από 
τις συνθήκες που θα επικρατούν εκεί. 

6) Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης ο ναυτικός θα βαρύνεται τις δαπάνες του και του αντικαταστάτη του. 
7) Μειώνει δραστικά τις υπερωρίες που καταβάλλει η ΝΕΛ για το καλοκαίρι και τον χειμώνα. 

Θεωρούμε ότι οι όροι που προσπαθεί να επιβάλλει στους Ναυτεργάτες μέσω της κατάπτυστης ατομικής σύμβασης η ΝΕΛ 
πρέπει όχι μόνο να καταγγελθούν αλλά και να αποσυρθούν άμεσα γιατί παραβιάζουν την νομοθεσία και την Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας. 
Το νομικό περιτύλιγμα της ατομικής σύμβασης της ΝΕΛ ότι καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ι.Ν.Δ (άρθρα 53 
και 54) είναι εκ του πονηρού γιατί το άρθρο 53 του Κ.Ι.Ν.Δ αναφέρει η έγγραφή της σύμβασης ναυτολογήσεως ενεργείται 
υπό του Λιμενάρχου ή του Προξένου, ενώ στο άρθρο 54 του Κ.Ι.Ν.Δ αναφέρει «Η σύμβασις χρονολογείται και 
υπογράφεται υπό των μερών και υπό της κατά το άρθρο 53 αρχής, υπό της οποίας βεβαιούται και η τυχόν δήλωσις του 
ναυτολογημένου ότι αγνοεί γράμματα. Αντίγραφον τυχόν συνταχθέντος ειδικού εγγράφου περί συμβάσεως 
ναυτολογήσεως, ως και αντίτυπον της συλλογικής συμβάσεως προσαρτώνται εις το νηολόγιον».   
Σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 54 του Κ.Ι.Ν.Δ μπορεί να συμφωνηθεί σύμβαση ναυτολόγησης με ευνοϊκότερους 
όρους από την Συλλογική Σύμβαση εργασίας και σε καμιά περίπτωση με δυσμενέστερους όρους. 



Άλλωστε στο ναυτικό φυλλάδιο κατά την ναυτολόγηση του ναυτικού στην Λιμενική αρχή αναγράφει ότι οι όροι εργασίας 
και αμοιβής είναι σύμφωνα με την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.  
Απαιτούμε από την ΝΕΛ να αποσύρει το απαράδεκτο κείμενο της ατομικής σύμβασης. 
Ζητάμε από την ΠΝΟ άμεσα να καλέσει τον εκπρόσωπο της ΝΕΛ ώστε να σταματήσει η αντιναυτεργατική τακτική της 
προειδοποιώντας ότι θα γίνει συνδικαλιστική παρέμβαση και δράση σε όλα τα πλοία της αξιώνοντας την πλήρη εφαρμογή 
της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 
 

Με εντολή Διοίκησης 
 

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                             Νταλακογεώργος Αντώνης                                             Κροκίδης Νικόλαος 
 


