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Από: Πανελλινια Ζνωςθ Ναυτϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ 
 
Προσ:  -  Γραφείο Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ κ. Χριςτου Παπουτςι 

- Γραφείο Τπουργοφ Θαλάςςιων Τποκζςεων, Νιςων και Αλιείασ κ. Ιωάννθ Διαμαντίδθ  
Κοινοποίθςθ: Διεφκυνςθ Ναυτικισ Εργαςίασ (ΔΝΕΡ)  

- Λιμεναρχεία Πάτρασ – Θγουμενίτςασ 
- ΠΝΟ – Ναυτεργατικά ωματεία 
- Θμεριςιο Σφπο και λοιπά ΜΜΕ 

 
Θ Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ παρακολουκεί με ιδιαίτερθ ανθςυχία τα κροφςματα βίασ που ςθμειϊνονται ςε βάροσ μελϊν των 
πλθρωμάτων ςτα Ε/Γ – Ο/Γ πλοία τθσ γραμμισ Πάτρασ, Θγουμενίτςασ – Ιταλίασ από απελπιςμζνουσ μετανάςτεσ οι οποίοι 
προςπακοφν και επιδιϊκουν δια καλάςςθσ να προωκθκοφν  ςτθν κεντρικι και βόρεια Ευρϊπθ. 
Ο ςεβαςμόσ μασ προσ τουσ μετανάςτεσ είναι απόλυτοσ και αδιαμφιςβιτθτοσ παρά τισ όποιεσ αρνθτικζσ ενζργειζσ τουσ 
αφοφ κατανοοφμε τισ δφςκολεσ ζωσ τραγικζσ ςυνκικεσ που αντιμετωπίηουν ςτθν χϊρα μασ από τθν ζλλειψθ ουςιαςτικισ 
μεταναςτευτικισ πολιτικισ. ‘Όπωσ επίςθσ αντιλαμβανόμαςτε τον διακαι πόκο αυτϊν των ανκρϊπων να βρουν με όποιο 
δυνατό τρόπο διαφυγι προσ χϊρεσ που πιςτεφουν ότι πρζπει να εγκαταςτακοφν και να εργαςκοφν. τθν προςπάκειά τουσ 
αυτι ζχουν επανειλθμμζνα πζςει κφματα αδίςτακτων κυκλωμάτων που τουσ εκμεταλλεφονται οικονομικά. 
Σόςο ςτθν Πάτρα όςο και ςτθν Θγουμενίτςα, όλα τα τελευταία χρόνια ζχουν δθμιουργθκεί διάφορα επειςόδια μζςα κι ζξω 
από τα πλοία ςτα οποία ζχει τεκεί ςε κίνδυνο θ αςφάλεια και θ ςωματικι ακεραιότθτα Ελλινων Ναυτεργατϊν διαφόρων 
ειδικοτιτων. 
Θ ελλιπζςτατθ φροφρθςθ και ο ανεπαρκισ ζλεγχοσ των λιμανιϊν  αυτϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ (τόςο μζςα ςτα λιμάνια 
όςο και ζξω από αυτά) είναι θ βαςικι αιτία για τουσ κινδφνουσ που αντιμετωπίηουν τα πλθρϊματα των πλοίων.  
Πρόςφατα και χαρακτθριςτικά παραδείγματα είναι ο τραυματιςμόσ και θ νοςθλεία ςε νοςοκομείο τθσ Πάτρασ του μζλουσ 
τθσ ΠΕΝΕΝ Κ.Γ από το πλοίο CRUISE EUROPA τθσ MINOAN LINES ςτισ 30/3/2011.  
Αμζςωσ μετά ζλαβε χϊρα και άλλο περιςτατικό επίκεςθσ ςτο πλοίο IONIAN QUEEN τθν 1/4/2011 ςτο οποίο κτυπικθκε 
από ανάλογθ επίκεςθ το μζλοσ τθσ ΠΕΝΕΝ Σ.Φ 
Επειδι κεωροφμε τα παραπάνω ενδεικτικά και πάντωσ θ κατάςταςθ μπορεί να πάρει απρόβλεπτεσ διαςτάςεισ και να 
κινδυνεφςει άμεςα θ ηωι των Ναυτεργατϊν, τονίηουμε τθν ανάγκθ θ πολιτεία, θ κυβζρνθςθ και τα αρμόδια όργανα να 
προςτατεφςουν τθν ηωι και τθν ςωματικι ακεραιότθτα των Ναυτεργατϊν μασ. Κάκε ολιγωρία, κακυςτζρθςθ μπορεί να 
ζχει τραγικά αποτελζςματα. 
Οι ναυτιλιακζσ εταιρίεσ καλοφνται και αυτζσ να αναλάβουν τθν ευκφνθ τουσ και να μθν χρθςιμοποιοφν τα πλθρϊματα ςαν 
αςπίδα αςφαλείασ και προςταςίασ των πλοίων. Σα πλθρϊματα δεν ζχουν καμιά αρμοδιότθτα και κανζνα λόγο να 
αντιπαρατεκοφν με τουσ μετανάςτεσ και πολφ περιςςότερο να κζτουν ςε κίνδυνο τθν ηωι τουσ. 
Ηθτοφμε τθν άμεςθ παρζμβαςθ του Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ και του Τπουργοφ ΘΤΝΑΛ προκειμζνου να 
διαςφαλιςκεί χωρίσ κανζνα κίνδυνο θ εργαςία των Ελλινων Ναυτεργατϊν. Αυτι είναι θ ελάχιςτθ και ςτοιχειϊδθσ 
υποχρζωςθ τθσ πολιτείασ απζναντι ςτουσ Ζλλθνεσ Ναυτεργάτεσ. Αναμζνουμε άμεςα τισ ενζργειζσ ςασ. 

Με εντολι Διοίκθςθσ 
Ο Πρόεδροσ                                                      Ο Γεν. Γραμματζασ 

Νταλακογιϊργοσ Αντϊνθσ                               Δεςποτίδθσ Νικιτασ 


