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Από: Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού  
  
Προς: - Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη 
           - Γεν. Γραμματέα  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σεραφείμ Τσόκα 
           - Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο 
           - Γεν. Γραμματέα Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αθανάσιο Κυριαζή 
           - Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη            
           - Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Αθανάσιο Μπούσιο 
           - Γενικό Γραμματέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας κ. Αθανάσιο Χριστόπουλο 
           - Κλαδάρχη Ναυτιλιακής Πολιτικής κ. Χονδρονάσιο Αθανάσιο 
           - Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Διευθυντή Ναυτικής Εργασίας κ. Ισαάκογλου Νικόλαο 
           - ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε 
Κοινοποίηση: ΠΝΟ – Ναυτεργατικά Σωματεία 
 
Όπως όλα τα πλοία, έτσι και το Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ» που ανήκει στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) για την 
ομαλή και ασφαλή λειτουργία του διέπεται από κανονισμούς που αφορούν την οργανική σύνθεση, τους όρους 
εργασίας και τα καθήκοντα των μελών του πληρώματος. 
Το Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ» είναι πλοίο ερευνητικό, η αμοιβή του πληρώματος καθορίζεται από Συλλογική Σύμβαση ενώ τα 
καθήκοντα του πληρώματος από τον κανονισμό εργασίας που ισχύει για όλους τους Ναυτικούς σύμφωνα με την 
ειδικότητά τους. 
Επειδή το ανωτέρω πλοίο κατά την ερευνητική του αποστολή χρησιμοποιεί και μηχανήματα που χρειάζονται ειδικό 
χειρισμό είναι σαφές ότι χρειάζεται προσωπικό για τον χειρισμό αυτών των μηχανημάτων. Σε ότι αφορά το κατώτερο 
πλήρωμα καταστρώματος, δεν έχει καμία αρμοδιότητα και υποχρέωση του χειρισμού τους. Θεωρούμε αβάσιμη και 
απαράδεκτη την απαίτηση του ΕΛΚΕΘΕ (μέσω του Πλοιάρχου) να αναθέσει στο κατώτερο πλήρωμα καταστρώματος 
αυτήν την εργασία επικαλούμενοι την ναυτική νομοθεσία. 
Ο εσωτερικός κανονισμός εργασίας και η Ναυτική νομοθεσία ρητά αναφέρουν ότι ο χειρισμός των βαρούλκων δεν 
είναι στα καθήκοντα του κατώτερου πληρώματος καταστρώματος και επομένως κανείς δεν έχει το δικαίωμα να 
υποχρεώσει το πλήρωμα να κάνει εργασία πέρα από τα καθήκοντά του. 
Μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ειδικοί χειριστές βαρούλκων μπορεί οι Ναύτες να χειριστούν τα βαρούλκα 
με την βούλησή τους αφού προηγουμένως συμφωνήσουν με τον Πλοίαρχο την ιδιαίτερη αμοιβή τους. 
Απαιτούμε από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε να σεβαστεί απόλυτα και να δώσει εντολή στον Πλοίαρχο να εφαρμόσει στην πράξη την 
ναυτική νομοθεσία και τον κανονισμό εργασίας και να σταματήσουν άμεσα οι απειλές προς το πλήρωμα 
καταστρώματος. 
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