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CHAMPION JET 1  

«Μαγειρεύεται» η υπονόμευση των Ναυτεργατικών δικαιωμάτων! 

Το ταχύπλοο πλοίο της SEA JETS  «CHAMPION JET 1» αποτέλεσε για την ΠΕΝΕΝ επανειλημμένα αιτία αντιπαράθεσης με 

την ανωτέρω εταιρεία σχετικά με τα ζητήματα καταστρατήγησης των δικαιωμάτων των μελών μας: Για την μη καταβολή 

των δεδουλευμένων υπερωριών, την μη πληρωμή όπως ορίζει η ΣΣΕ για το αντίτιμο τροφής (το πλοίο δεν παρέχει 

διατροφή στο πλήρωμα και σε αυτό δεν λειτουργεί κουζίνα) αλλά και ζητήματα που αφορούν τις υπερβάσεις στα ωράρια 

εργασίας – ανάπαυσης, στην ενδιαίτηση του πληρώματος και στην παραβίαση της εφαρμογής των διατάξεων για το 

διπλό πλήρωμα. 

Στο πλαίσιο αυτό κλιμάκιο της ΠΕΝΕΝ προέβη σε έλεγχο των εργασιακών προβλημάτων στον λιμένα Μαντουδίου στις 22 

Αυγούστου 2022 και διαπίστωσε όλα τα ανωτέρω προβλήματα. 

Ο έλεγχος αυτός επαναλήφθηκε από άλλο κλιμάκιο αυτή την φορά της ΠΝΟ στις 25/8, στο οποίο συμμετείχε και 

εκπρόσωπος της ΠΕΝΕΝ. 

Και στους δύο ελέγχους διαπιστώθηκαν και καταγράφτηκαν τα ίδια προβλήματα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στον έλεγχο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε η τοπική λιμενική αρχή για 

τα ζητήματα αυτά, έγιναν οι συγκεκριμένες παραβάσεις, χωρίς ωστόσο η εταιρεία έως σήμερα να έχει συμμορφωθεί 

καταβάλλοντας αναδρομικά τις δεδουλευμένες αποδοχές  για τα μέλη του πληρώματος σύμφωνα με τον διαπιστωμένο 

έλεγχο!  

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι από τον μεικτό έλεγχο έχει παρέλθει διάστημα 20 ημερών και ακόμη το Λιμεναρχείο 

Θεσσαλονίκης δεν έχει  γνωστοποιήσει το σχετικό πόρισμα!! 

Η εταιρεία προέβη σε ορισμένες αναπροσαρμογές των καταβαλλόμενων υπερωριών για τον μήνα Αύγουστο, ενώ για 

τους μήνες Ιούνη - Ιούλη που το πλοίο έκανε το ίδιο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - νησιά Σποράδων - Μαντούδι, διατήρησε 

το αρχικό εξευτελιστικό επίπεδο υπερωριών και όλα τα υπόλοιπα τα αγνόησε προκλητικά!  

Ταυτόχρονα σε μία προσπάθεια να κάνει το άσπρο - μαύρο δηλώνει ότι τηρεί και εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από τη 

νομοθεσία!  

Μάλιστα φθάνει στο επαίσχυντο σημείο να δηλώνει ότι το πλήρωμα είναι απόλυτα ικανοποιημένο από αυτήν!  

Με την ίδια επιστολή της, μέσα από ένα κρεσέντο αλαζονείας, εμφανιζόμενη ως κράτος εν κράτει, μεταξύ των άλλων 

ευτράπελων μας αναφέρει ότι δεν έχουμε δικαίωμα (....) στους ελέγχους επί των εργασιακών προβλημάτων, δεν οφείλει 

να μας χορηγήσει τα καταθετήρια επί των μισθών των πληρωμάτων και πολλά ακόμη!  



ΠΕΝΕΝ 

Οι εκβιασμοί, η αυθαιρεσία τους και η παραβατικότητα δεν θα περάσουν! 

Είναι προφανές ότι η αδράνεια και ο ελλιπέστατος έλεγχος όλο το καλοκαίρι από τις Λιμενικές αρχές αλλά και η αποχή 

των δυνάμεων της ΠΝΟ από οποιαδήποτε οργανωμένη δράση και παρέμβαση στην αποκατάσταση των Ναυτεργατικών 

δικαιωμάτων έδωσαν την ευκαιρία στην πλοιοκτησία της εταιρίας να πιστέψει ότι μπορεί ανενόχλητη να παραβιάζει στο 

διηνεκές τις Συμβάσεις και τα ελάχιστα αυτά κατοχυρωμένα δικαιώματα!  

Από την πλευρά μας καθιστούμε σαφές τόσο προς την Ναυτιλιακή εταιρεία όσο και προς τις αρμόδιες αρχές ότι δεν 

παζαρεύουμε στο ελάχιστο κανένα δικαίωμα και απαιτούμε άμεσα η εταιρεία να συμμορφωθεί στα αυτονόητα!  

Τέλος σημειώνουμε ότι ανάλογη παρέμβαση έχουν κάνει και τα άλλα Σωματεία της δύναμης της ΠΝΟ. 

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ 

     

 


