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ΣΤΟ ΚΕΝΟ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε.  ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
 

 

Άλλη µια µεγάλη νίκη πέτυχε το σωµατείο µας στη µάχη που δίνει για τις 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας και την εφαρµογή τους. 

Αναφερόµαστε βέβαια στη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε) για τους 

εργαζοµένους στις ακτοπλοϊκές- επιβατικές- κρουαζιερόπλοιες ναυτιλιακές 

εταιρείες και πρακτορεία, που υπογράψαµε µε την ΣΕΕΝ και κηρύχθηκε 

υποχρεωτική µε καθολική πλέον εφαρµογή για όλους τους εργαζόµενους του 

κλάδου. 

Η µάχη που δίνεται είναι τεράστια, αφού ένα µεγάλο µέρος εργοδοτών µε 

νοµικά τερτίπια και απειλές προσπαθούν να µην εφαρµόσουν την ΣΣΕ 

αλλοιώνοντας και παραχαράσσοντας την έννοια και την ουσία της. 

Στην προσπάθεια τους αυτή, χρησιµοποιούν ακόµα και καραµπινάτες 

παρανοµίες, αφού µεταφέρουν εργαζόµενους µε απειλές, εκβιασµούς και 

ψέµατα σε άλλες εταιρείες ,που τις βαφτίζουν τουριστικές µε σκοπό να µην 

τους αµείβουν µε την ΣΣΕ των ναυτιλιακών υπαλλήλων, αλλά των 

τουριστικών, η οποία υπολείπεται µισθολογικά καταργώντας στην πράξη την 

ΣΣΕ. 

Μια τέτοια προσπάθεια είχαµε και από τον ναυτιλιακό όµιλο κρουαζιέρας 

CELESTIAL, όπου µετά από καταγγελίες των εργαζοµένων παρεµβήκαµε 

άµεσα, επισηµαίνοντας και κατταγγέλοντας την παράνοµη ενέργεια της 

εταιρείας, ενεργοποιώντας τους εργαζόµενους, ώστε να µην υπογράψουν την 

ατοµική σύµβαση εργασίας, όπου δέχονταν τη µείωση του µισθού τους. 

Ζητήσαµε άµεσα παρέµβαση από το υπουργείο εργασίας και αναγκάσαµε την 

εταιρεία σε συνάντηση στο υπουργείο εργασίας η οποία έγινε σε επίπεδο 

γενικού γραµµατέα. 

Η γνωµάτευση, σύσταση και εντολή λοιπόν του υπουργείου για άµεση 

εφαρµογή, ήταν απόλυτα σαφής, ότι οι εργαζόµενοι στις εταιρείες και 

πρακτορεία του κλάδου καλύπτονται και θα συνεχίσουν να καλύπτονται από 

τη ΣΣΕ, που αφορά τους εργαζοµένους στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις όλης της 

χώρας και δεν αφήνει κανένα περιθώριο µη εφαρµογής της. 



Τίτλοι τέλους λοιπόν στο σενάριο που προωθούσαν για κατάργηση και µη 

εφαρµογή της ΣΣΕ. 

Είναι άλλωστε εδώ και χρόνια απόλυτα ξεκάθαρο, για αυτό και δεν υπήρξε 

ποτέ θέµα αµφισβήτησης της ΣΣΕ που καλύπτει τους εργαζόµενους, ότι η 

κρουαζιέρα και η επιβατηγός ναυτιλία µε ότι επιπλέον µπορεί να προστίθεται 

ως υπηρεσία, ανήκει και είναι πολύ δυναµικός τοµέας της ναυτιλίας και σαν 

τέτοια θα αντιµετωπίζεται, ως προς τις αµοιβές και τα δικαιώµατα των 

εργαζόµενων, όπως αυτά προκύπτουν από τη κλαδική Σ.Σ.Ε που 

υπογράψαµε µε τους εργοδότες. 

Η άµεση λοιπόν παρέµβαση του σωµατείου και η γνωµάτευση του 

υπουργείου, δίνουν αποστοµωτική απάντηση στους εργοδότες εκείνους, που 

µε τεχνάσµατα αναζητούν τη µη εφαρµογή της. 

Η επιλογή αµφισβήτησης των Σ.Σ.Ε,  µας θέτει όλους σε επαγρύπνηση και 

επιβεβαιώνει την ανάγκη σταθερής επικοινωνίας των εργαζόµενων µε το 

σωµατείο. Το σωµατείο είναι εδώ και υπάρχει για να κατοχυρώνει τα 

δικαιώµατα, αλλά και να υπερασπίζεται την πλήρη εφαρµογή τους. 

 
 

Για το ∆.Σ. 
 

Ο Πρόεδρος                                       Ο  Γεν. Γραµµατέας 
 
 
 
 
 

Θάνος Βασιλόπουλος                            Νίκος Τσάκωνας 

 

 


