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Από: Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού 

      Προς: - Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη 
                 - Πολιτικά Κόμματα         
                 - Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Αθανάσιο Μπούσιο 
                 - Γενικό Γραμματέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας κ. Αθανάσιο Χριστόπουλο 
                 - Αρχηγό Λιμενικού Σώματος κ. Δημήτρη Μπαντιά 
                 - Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος κ. Κωνσταντίνο Κουνουγέρη 
                 - Κλαδάρχη Ναυτιλιακής Πολιτικής κ. Πετρόπουλο Παναγιώτη 
                 - Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Διευθυντή Ναυτικής Εργασίας κ. Ρεΐζη Δρόσο 
                 - Κ.Λ.Πειραιά / Λιμενάρχη κ. Σαρηγιάννη Γεώργιο 
                 - Κ.Λ.Πειραιά – Ναυτολογία/ Τμηματάρχη Ναυτολογίας κ. Βουτσινά Αντώνη 
                 - ΠΝΟ – Ναυτεργατικά Σωματεία 
 
Θέμα: Καταγγελία της ΠΕΝΕΝ για την παράνομη απόλυση 3 Ναυτών του πλοίου ΕΛΛΗ Τ. 
 

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει την απαράδεκτη και αντεργατική ενέργεια του Κ.Λ. Πειραιά κ. Γεωργίου Σαρηγιάννη 

και του τμηματάρχη ναυτολογίας του Κ.Λ.Π κ. Αντώνη Βουτσινά να απολύσουν με συνοπτικές διαδικασίες 3 μέλη του 

πληρώματος του υπό Κυπριακή σημαία Ε/Γ-Ο/Γ «ΕΛΛΗ Τ.» χωρίς την παρουσία των ίδιων των ναυτικών. 

Η αυθαίρετη και καταχρηστική αυτή απόλυση πραγματοποιήθηκε καθ’ υπόδειξη των εκπροσώπων της εταιρείας και του 

πλοίου κι αφού είχε προηγηθεί όπως επικαλέσθηκε το Κ.Λ. Πειραιά προφορική εισαγγελική εντολή, η οποία έως τώρα δεν 

έχει επιβεβαιωθεί. Επικαλούμενοι πως η εταιρεία CRETAN LINES προσκόμισε ήδη βεβαίωση ότι κατέθεσαν στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων τα οφειλόμενα, που όμως δεν ανταποκρίνονταν στις πράγματι δεδουλευμένες αποδοχές 

τους, προς τα 3 μέλη του πληρώματος, βρήκαν την κατάλληλη στιγμή να σταματήσουν καταχρηστικά έναν πολύμηνο 

αγώνα που διεξήγαγαν τα μέλη μας προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματά τους. 

Σημειώνουμε ότι τα 3 μέλη του πληρώματος είχαν προχωρήσει σε επίσχεση από τον Νοέμβριο του 2012 διεκδικώντας 

πλήρη εξόφληση των αποδοχών τους που απορρέουν από την εργασία τους σύμφωνα με την ΣΣΕ και πως τα ποσά που 

κατατέθηκαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικές αμοιβές και δεδουλευμένες 

αποδοχές όπως αυτές προκύπτουν από τα ωράρια εργασίας επί του ανωτέρω πλοίου.  

Καταγγέλλουμε  επίσης το γεγονός πως στις 2/4/2013 στις 11.00 η εταιρία προσπάθησε στο Κ.Λ. Πειραιά να απολύσει τα 3 

μέλη του πληρώματος με τους δικούς της όρους σε μορφή εξώδικου αλλά λόγω της αυτοπρόσωπης παρουσίας μέλους 

του Προεδρείου της Διοίκησης της ΠΕΝΕΝ αποφεύχθηκε η απόλυσή τους. 

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ έχει επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί και καταγγείλει την μεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση των 

δεδουλευμένων αποδοχών των Ναυτεργατών και των μελών της  από μεγάλο μέρος ναυτιλιακών εταιριών στην 

Ακτοπλοΐα και γενικότερα στην επιβατηγό ναυτιλία. 



Παρ’ όλα αυτά οι αρμόδιες αρχές (ΥΕΝ – Λιμενικές αρχές – ΔΝΕΡ κ.λπ) αδρανούν και αδιαφορούν προκλητικά στηρίζοντας 

και ενθαρρύνοντας τις αυθαιρεσίες των εφοπλιστών και την συστηματική καταστρατήγηση της Ναυτικής νομοθεσίας και 

των ΣΣΕ.   

Για την ΠΕΝΕΝ είναι ξεκάθαρο πως ο Κ.Λ. Πειραιά, συνεπικουρούμενος από την παθητική στάση της ΔΝΕΡ, παρεμβαίνει 

υπέρ των εφοπλιστών μετατρέποντας το Κ.Λ. Πειραιά και την Ναυτολογία σε παράρτημα των εφοπλιστών εξυπηρετώντας 

τυφλά τα συμφέροντά τους. 

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ παίρνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι με ευθύνη του Κ.Λ. Πειραιά και του 

τμηματάρχη της Ναυτολογίας του Κ.Λ.Π οι οποίοι σε δεκάδες περιπτώσεις έχουν ενεργήσει υπέρ των εφοπλιστικών 

συμφερόντων, λειτουργώντας ως τοποτηρητές των εφοπλιστικών εταιριών παραβιάζοντας τα δικαιώματα των 

Ναυτεργατών, απαιτεί την άμεση απομάκρυνσή τους από τις θέσεις που κατέχουν και τον καταλογισμό των ευθυνών 

τους για μια σωρεία παραβιάσεων της υφιστάμενης ναυτικής νομοθεσίας και των ΣΣΕ. 

Με εντολή Διοίκησης 

Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας 
Νταλακογεώργος Αντώνης                                             Κροκίδης Νικόλαος 

 

     

 

  


