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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 
           - Γενικό Γραμματέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας κ. Αθανάσιο Χριστόπουλο 
           - Αρχηγό Λιμενικού Σώματος κ. Δημήτρη Μπαντιά 
           - Κλαδάρχη Ναυτιλιακής Πολιτικής κ. Πετρόπουλο Παναγιώτη 
           - Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Διευθυντή Ναυτικής Εργασίας κ. Ρεΐζη Δρόσο 
           - Λιμεναρχείο Ίσθμιας 
           - Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ) 
           - ΠΝΟ 
           - Σωματείο Εργαζομένων Πλοηγικού Σταθμού Διώρυγας Κορίνθου «Ο Τρίτων» 
Κοινοποίηση: Ημερήσιο Τύπο και λοιπά ΜΜΕ 
 
Θέμα: Παραβίαση της Ναυτικής Νομοθεσίας για τους ναυτικούς στην Διώρυγα της Κορίνθου 
 
Επανερχόμαστε σε καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων Διώρυγας Κορίνθου «Ο Τρίτων» σχετικά με τα ωράρια εργασίας 
και τον χρόνο ανάπαυσης των Ναυτεργατών. 
Με το άρθρο 6 του Π.Δ 152/2003 καθορίζονται τα όρια ανάπαυσης και εργασίας με μέγιστο ωράριο εργασίας  τις 72 ώρες 
μέσα σε περίοδο επτά ημερών κι ελάχιστο σύνολο ωρών ανάπαυσης τις 77 ώρες μέσα σε περίοδο επτά ημερών.  
Θεωρούμε απαράδεκτη την μεθόδευση των αρμόδιων της Ανώνυμης Εταιρίας Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) που θέλοντας να 
καταργήσει την έννοια του Ναυτικού επαγγέλματος που απορρέει από Κώδικες Ναυτικού Δικαίου και ΣΣΕ εντάσσει 
παράνομα τους Ναυτικούς στον Ν. 4024/2011 περί ενιαίου μισθολογίου δημοσίων υπαλλήλων επιβάλλοντας και ωράρια 
εργασίας που θέτουν σε κίνδυνο την ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια των Ναυτεργατών. 
Η ΠΕΝΕΝ στηρίζει και συμπαραστέκεται ενεργά στους Ναυτεργάτες της Διώρυγας Κορίνθου στις προκηρυσσόμενες 
απεργιακές κινητοποιήσεις έως ότου επανέλθει το νόμιμο καθεστώς της νομοθεσίας των Ναυτικών.   
Απαιτούμε άμεσα από το Υπουργείο Ν.Α και τις υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος που είναι αρμόδιες για την τήρηση και την 
εφαρμογή της νομοθεσίας να επέμβουν άμεσα για την αποκατάσταση της νομιμότητας και των ωρών εργασίας και 
ανάπαυσης των Ναυτεργατών. 
Δηλώνουμε ότι δεν θα αποδεχτούμε ως τετελεσμένα τις αυθαίρετες και παράνομες ενέργειες σε βάρος των δικαιωμάτων των 
Ναυτεργατών στην Διώρυγα Κορίνθου. 

 
Με εντολή Διοίκησης 

 
Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας 

 
 

Νταλακογιώργος Αντώνης                                          Κροκίδης Νικόλαος  

 


