
 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Προς: 

Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Θέμα:  Υπόμνημα της ΠΕΝΕΝ σχετικό με ζητήματα ναυτεργατικών 

δικαιωμάτων  

 

Η βουλευτής Β’ Πειραιά Φωτεινή Μπακαδήμα καταθέτει ως αναφορά προς τον 

Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Υπόμνημα της ΠΕΝΕΝ (ημερομηνία 25/9/2022) 

σχετικό με ζητήματα ναυτεργατικών δικαιωμάτων και αρμοδιότητάς της.  

 

Στο υπόμνημα αναφέρεται πως η ΠΕΝΕΝ στο προτεινόμενο από τον αρμόδιο 

Υπουργό σχέδιο αλλαγής του ΚΙΝΔ «επέρχονται ριζικές ανατροπές στα θεμελιωμένα 

θεσμικά Ναυτεργατικά δικαιώματα, αφού επιχειρείται αυτά που καθορίζονται ως 

μίνιμουμ στη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC) να αντικαταστήσουν (και 

στην πράξη να καταργήσουν) αυτά που έχουμε έως σήμερα σε ισχύ στην εθνική μας 

νομοθεσία και τα οποία συντριπτικά υπερτερούν της MLC» ενώ σημειώνεται πως «οι 

προτεινόμενες σαρωτικές αντιδραστικές αλλαγές στον ΚΙΝΔ δεν αφήνουν τίποτα 

όρθιο από τα θεσμικά κατοχυρωμένα Ναυτεργατικά δικαιώματα» 

 

                            Επισυνάπτεται το σχετικό υπόμνημα 

Παρακαλώ για την απάντησή σας και τις σχετικές ενέργειες  

και να με ενημερώσετε σχετικά αρμοδίως 

Αθήνα, 27-09-2022 

 

                                      Η καταθέτουσα βουλευτής 

 

 

                                         Φωτεινή Μπακαδήμα 

    

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

3541

Ημερομ. Κατάθεσης:

30/9/2022
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ΥΕΝ 

Αναθεώρηση ΚΙΝΔ  

Επώδυνες αλλαγές και ανατροπές στα Ναυτεργατικά δικαιώματα 

στην υπηρεσία της ΕΕΕ και της εφοπλιστικής ανταγωνιστικότητας! 

Δελτίο Τύπου - Καταγγελία 

Για άλλη μία φορά επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις μας για τον αντιδραστικό χαρακτήρα της κυβερνητικής πολιτικής στη 

Ναυτιλία και ειδικότερα του ΥΕΝ και των υπηρεσιών του.  

Πρόσφατα η επιτροπή που είχε συγκροτήσει ο ΥΕΝ Γ. Πλακιωτάκης έδωσε  στους φορείς (ΠΝΟ - Σωματεία) το σχέδιο που 

έχει επεξεργαστεί για την αλλαγή του ΚΙΝΔ.  

Η ΠΕΝΕΝ είχε αντιδράσει άμεσα μετά την γνωστοποίηση της συγκρότησης της επιτροπής, σχετικά με τις επιχειρούμενες 

αλλαγές που θα δρομολογηθούν (δείτε εδώ).  

Δυστυχώς το συνδικαλιστικό κατεστημένο της ΠΝΟ για άλλη μία φορά είχε αγνοήσει τις θέσεις μας και ακολούθησε τον 

δρόμο της σιωπής προκειμένου να μην διαταράξουν τις αγαστές σχέσεις τους με την κυβέρνηση, τον Γ. Πλακιωτάκη και 

βεβαίως με την ΕΕΕ!  

Αυτή η γραμμή για άλλη μία φορά διαπιστώνεται πόσο επιζήμια και επικίνδυνη είναι για τα Ναυτεργατικά 

δικαιώματα!  

Επί της ουσίας στο προτεινόμενο σχέδιο επέρχονται ριζικές ανατροπές στα θεμελιωμένα θεσμικά Ναυτεργατικά 

δικαιώματα, αφού επιχειρείται ξεδιάντροπα αυτά που καθορίζονται ως μίνιμουμ στη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής 

Εργασίας (MLC) να αντικαταστήσουν (και στην πράξη να καταργήσουν) αυτά που έχουμε έως σήμερα σε ισχύ στην 

εθνική μας νομοθεσία και τα οποία συντριπτικά υπερτερούν της MLC!!!  

Πρόκειται για αλλαγές που εντάσσονται στο πνεύμα και στο γράμμα της στρατηγικής του εφοπλιστικού κεφαλαίου για 

την προσαρμογή των Ναυτεργατικών δικαιωμάτων στην χώρα μας επί της βάσης των "διεθνών κρατούντων", έτσι 

ώστε η ελληνική Ναυτική νομοθεσία να κατρακυλήσει, μαζί και τα Ναυτεργατικά δικαιώματα, στα ισχύοντα της 

νομοθεσίας των σημαιών ευκαιρίας!!  

Ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και η κατάργηση της ΣΣΕ στην ποντοπόρο ναυτιλία που έγινε με νόμο της 

κυβέρνησης της ΝΔ το καλοκαίρι του 2020 (νόμος 4714/2020)!!!  



Οι προτεινόμενες σαρωτικές αντιδραστικές αλλαγές στον ΚΙΝΔ δεν αφήνουν τίποτα όρθιο από τα θεσμικά κατοχυρωμένα 

Ναυτεργατικά δικαιώματα!  

Ενδεικτική αυτών των δυσμενών αλλαγών είναι η αναφορά στο προτεινόμενο σχέδιο του άρθρου 162 το οποίο αναφέρει: 

"Η σύμβαση Ναυτολόγησης, οι όροι εργασίας και τα δικαιώματα του ναυτικού ρυθμίζονται από την Διεθνή Σύμβαση 

Ναυτικής εργασίας του 2006"!  

Η Σύμβαση αυτή ψηφίστηκε το 2012 και ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον νόμο 4078/2012.  

Η ΠΕΝΕΝ μπροστά στην κλιμακούμενη επίθεση κυβέρνησης - εφοπλιστών τονίζει την ανάγκη οργάνωσης - αντίστασης και 

αποφασιστικού - ανυποχώρητου αγώνα με όλες τις μορφές πάλης, ο οποίος είναι ο μοναδικός δρόμος να ναυαγήσουν 

τα σχέδια κυβέρνησης - εφοπλιστών.  

Για την ΠΕΝΕΝ είναι σαφές ότι χρειάζεται άμεσα ένα συγκροτημένο σχέδιο με οργάνωση - προετοιμασία - ενημέρωση, 

ώστε να βγουν δυναμικά μπροστά και στον αγώνα οι Ναυτεργάτες, θέτοντας στην ημερήσια διάταξη την σύγκρουση 

τους με το σύνολο της αντιλαϊκής κυβερνητικής ναυτιλιακής πολιτικής!  

Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε να ξεδιπλωθούν άμεσα δράσεις, κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, με 

κορύφωση και κλιμάκωση την κήρυξη πανελλαδικής απεργίας μέσα στον μήνα Οκτώβρη!!  

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ 
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