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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΑΥΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΕΝΕΝ) 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

«ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
 

Σας παραθέτουμε στην συνέχεια κείμενο θέσεων της ΠΕΝΕΝ αναφορικά με τις προωθούμενες 

αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της Ακτοπλοΐας, τις εργασιακές σχέσεις των Ναυτεργατών  όπως 

επίσης και τις επιχειρούμενες αλλαγές στην επάνδρωση των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων διεθνών γραμμών 

και στην Ακτοπλοΐα με την κατάργηση του Π.Δ 174/74 και την δραστική μείωση των οργανικών 

συνθέσεων σε όλη την επιβατηγό Ναυτιλία. 

Επίσης διατυπώνεται και αναλύεται η θέση μας και η αντίθεσή μας για την προωθούμενη 

κατάργηση των ΣΣΕ για το κατώτερο πλήρωμα στην Ποντοπόρο Ναυτιλία και τέλος σε μια σειρά 

ακόμη αλλαγές που συνιστούν δυσμενοποίηση των όρων εργασίας των Ναυτεργατών. 

Άρθρο 11 παρ. 5 

Με την προσθήκη της παραγράφου 3 στο άρθρο 87 του ΚΔΝΔ που αφορά τις οργανικές 

συνθέσεις ουσιαστικά καταργείται  το ΠΔ 177/74 και ο εκάστοτε Υπουργός ΥΝΑ με απόφασή 

του μπορεί να καθορίσει την οργανική σύνθεση του προσωπικού των επιβατηγών ή επιβατηγών 

οχηματαγωγών πλοίων είτε κατά πλοίο μεμονωμένα είτε κατά πλόες που εκτελούν, με βάση τον 

απαιτούμενο αριθμό ναυτικών για τον χειρισμό και την στελέχωση των σωστικών μέσων του 

πλοίου. 

Σε πρώτη φάση αφορά πλοία που εκτελούν πλόες μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων της 

αλλοδαπής ή  μεταξύ λιμένων της αλλοδαπής, δηλαδή τα κρουαζιερόπλοια και τα Ε/Γ-Ο/Γ 

διεθνών πλόων, και οι αποφάσεις θα εκδίδονται κατά πλοίο. 



Αυτό σημαίνει ότι στις προθέσεις του ΥΝΑ είναι η δραστική μείωση της οργανικής σύνθεσης σ’ 

αυτά τα πλοία με συνέπεια τα έσοδα του ΝΑΤ να μειωθούν ακόμη περισσότερο. 

Άρθρο 19  Ναυτολόγηση 

Μπορούν να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ του πλοιοκτήτη και του 

ναυτικού για ναυτολόγηση σε θέση κατώτερου πληρώματος σε φορτηγά πλοία άνω των 3.000 

κοχ και είναι νηολογημένα σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 13 του ν.δ 2687/1953 καθώς 

και σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας. 

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 ισχύουν για όσους απογράφονται ως ναυτικοί, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία και η διάταξη ισχύει όχι μόνο για τους νέους απογεγραμμένους αλλά και 

για τους ήδη υπάρχοντες ναυτικούς. 

Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη παράγραφος και σε συνδυασμό με την τρίτη και τέταρτη 

παράγραφο του άρθρου 19 που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές και τον υπολογισμό της 

καταβαλλόμενης σύνταξης, θεωρούμε ότι το άρθρο αυτό βάζει την ταφόπλακα τόσο στο ΝΑΤ 

όσο και στις συντάξεις των ναυτικών. 

Στο όνομα της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας τα τελευταία τριάντα χρόνια είχαμε συνέχεια 

μειώσεις των οργανικών συνθέσεων στα φορτηγά πλοία 3.000 κοχ και άνω, μείωση του 

αριθμού των ελλήνων ναυτικών και φυσικά μείωση των εσόδων του ΝΑΤ με αποκορύφωμα τον 

Ν. 3569/2007 που απαλλάσσει τους πλοιοκτήτες από τις εργοδοτικές εισφορές  υπέρ ΝΑΤ και 

λοιπών Ταμείων για αξιωματικούς πέραν των προβλεπομένων της οργανικής σύνθεσης του 

όρου 8 των εγκριτικών πράξεων, όπως επίσης απαλλάσσει από την καταβολή εισφορών για 

ναυτικούς που ναυτολογούνται σε θέσεις κατώτερου πληρώματος. Αυτή η εισφοροαπαλλαγή  

πρέπει να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ και οι εικονικές ασφαλιστικές εισφορές 

θα υπολογισθούν με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου αφού καθορίσουν τον μισθό επί του οποίου 

υπολογίζονται. 



Ανατρέπεται επίσης ο καθορισμός του ύψους της σύνταξης των ναυτικών και για τον 

υπολογισμό της θα λαμβάνεται υπόψη ο ευνοϊκότερος μισθός που κατεβλήθη και επί του 

οποίου εισπράχθηκαν εισφορές σε χρονικό διάστημα  48 μηνών εντός της τελευταίας 

δεκαετίας. Θα έχουμε δηλαδή συνταξιούχους δύο κατηγοριών, αυτούς που θα υπολογίζονται 

με βάση τον μισθό που θα καθορίσουν οι ανωτέρω Υπουργοί και αυτοί οι οποίοι θα 

υπολογίζονται με βάση τα προσόντα και την κατηγορία πλοίων που εργάσθηκαν. Και με αυτόν 

τον τρόπο μεθοδεύεται η παραπέρα μείωση των συντάξεων αφού η κρατική επιχορήγηση του 

ΝΑΤ  θα μειώνεται ενώ θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και στα λοιπά Ταμεία και άλλα κεφάλαια 

που διαχειρίζεται το ΝΑΤ αφού το ίδιο  καλείται να καλύψει από τον προϋπολογισμό του τις 

όποιες οικονομικές αξιώσεις τους αναλογούν. 

Θα πρέπει δηλαδή το ΝΑΤ να αποδώσει στον Οίκο Ναύτη, στα Τ.Π.Ε.Ν, στον ΕΛΟΕΝ, στην Ε.Ν, 

στο ΚΕΑΝ την αναλογία των χρημάτων που θα εισέπραττε αλλά ποτέ δεν θα εισπράξει. 

Άλλωστε είναι κοινή διαπίστωση ότι όσα μέτρα έχουν παρθεί για την ενίσχυση της λεγόμενης 

ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας που είχαν στόχο την αύξηση των υπό ελληνική σημαία 

πλοίων, την μείωση της ανεργίας και την αύξηση των εσόδων του ΝΑΤ, όχι μόνο δεν απέδωσαν  

αυτά που προσδοκούσαν οι εμπνευστές τους αλλά είχαμε ραγδαία αύξηση της ανεργίας σε 

όλους τους κλάδους, κατακόρυφη πτώση των εσόδων του ΝΑΤ και των άλλων Ταμείων ενώ τα 

υπό ελληνική σημαία πλοία αυξήθηκαν ελάχιστα, από 432 έγιναν 600. Επειδή οι πλοιοκτήτες 

επωφελήθηκαν την απαλλαγή τους από τις εργοδοτικές εισφορές προς το ΝΑΤ. 

Θεωρούμε ότι άμεσα πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 12 του Ν. 3569/2007 που αφορά τις 

ασφαλιστικές εισφορές των φορτηγών πλοίων 3.000 κοχ και άνω, τις εγκριτικές πράξεις 

νηολόγησης, τις ειδικές συνθέσεις που έχουν δοθεί στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία διεθνών γραμμών. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται στο ΝΑΤ και τα άλλα Ταμεία επί του 

συνόλου των απασχολούμενων σε κάθε πλοίο. 

 



Άρθρο 20 

Μητρώο ενεργών ναυτικών: Με απόφαση του Υπουργού ενεργός ναυτικός θεωρείται αυτός που 

έχει τουλάχιστον οκτώ μήνες υπηρεσία επί πλοίου κατά την τελευταία τετραετία, καθώς επίσης 

με απόφαση του Υπουργού θα προσδιορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο του Μητρώου. 

Ουσιαστικά καταργεί την έννοια του ναυτικού και θέτει σε αμφισβήτηση το δικαίωμα 

κοινωνικής προστασίας ειδικά για τους μακροχρόνια άνεργους που λόγω και των 

αντιναυτεργατικών ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου συνολικά θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. 

Άρθρο 30 

Με την τροποποίηση αυτή κατά την χρονική περίοδο από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου το 

προσωπικό των Γενικών Υπηρεσιών θα μειωθεί από 50% έως και 70% με αποτέλεσμα παραπέρα 

αύξηση της ανεργίας και μείωση των εσόδων του ΝΑΤ. 

Άρθρο 37  Συγκρότηση επιτροπών σχετικών με επιτάξεις – ναυλώσεις 

Όπως φαίνεται από την διατύπωση επιχειρείται η υπονόμευση του δικαιώματος της απεργίας 

μέσω της επίταξης των πλοίων και θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη κινείται στην λογική 

ώστε να τεθεί το δικαίωμα της απεργίας σε μόνιμη πολιτική επιστράτευση των ναυτεργατών. 

Άρθρο 38 

Τροποποίηση του Ν. 2932/2001:  

α) Το πλοίο να συγκεντρώνει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εκτέλεση ενδομεταφορών 

στο κράτος μέλος που είναι νηολογημένο (απαλείφεται η υποχρέωση το πλοίο να συγκεντρώνει 

τις νόμιμες προϋποθέσεις της ελληνικής νομοθεσίας). 

β) Παρέχεται η δυνατότητα κατά την διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου αντικατάστασης 

του πλοίου με άλλο πλοίο ανάλογης, μεγαλύτερης ή μικρότερης μεταφορικής ικανότητας. 



γ) Με απόφαση του Υπουργού μπορεί να δρομολογηθεί επιπλέον πλοίο κατά την χρονική 

περίοδο από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο για 2 μήνες. 

δ) Καταργείται η δεκάμηνη δρομολόγηση αφού πέραν των δύο μηνών για ετήσια επιθεώρηση, 

δίνεται η δυνατότητα στον πλοιοκτήτη για επιπλέον 45 ημερών διακοπή εκτέλεσης των 

δρομολογίων με τους ίδιους όρους της ετήσιας επιθεώρησης, χωρίς να έχει υποχρέωση ο 

πλοιοκτήτης να έχει επανδρωμένο το πλοίο. 

ε) Καταργείται η επτάμηνη δρομολόγηση για υδροπτέρυγα και ταχύπλοα που γίνεται τετράμηνη 

εκ της οποίας τρείς μήνες συνεχόμενη.  

Με την τροποποίηση αυτή το ΝΑΤ θα υποστεί σοβαρό οικονομικό πλήγμα και η ανεργία θα 

αυξηθεί. 

Άρθρο 55  Απελευθέρωση  περιηγητικών πλόων  

Με το άρθρο αυτό τροποποιείται ο νόμος 3872/2010 που έθετε ορισμένες προϋποθέσεις σε 

πλοία με σημαία τρίτων χωρών για εκτέλεση περιηγητικών πλόων με αφετηρία ελληνικό λιμάνι, 

όπου έπρεπε οι εταιρίες των πλοίων αυτών να υπογράψουν σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο 

διάρκειας μέχρι 3 χρόνια που θα ρύθμιζε πέρα των άλλων την επάνδρωση αυτών των πλοίων με 

ορισμένο αριθμό ελλήνων ναυτικών καθώς και την ασφάλισή τους. 

Το δικαίωμα των περιηγητικών πλόων παρέχεται πλέον και στα επαγγελματικά σκάφη 

αναψυχής με μεταφορική ικανότητα ίση ή μεγαλύτερη των 49 επιβατών με μοναδική 

προϋπόθεση το κυκλικό ταξίδι να έχει διάρκεια τουλάχιστον 48 ωρών.  

Για την Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ 

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Νταλακογεώργος Αντώνης                  Κροκίδης Νικόλαος  


