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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΕΕΔΝΕ (14/12/2022) 

24ωρη Απεργία στις 20 Δεκεμβρίου 2022 

 

Το ΔΣ της ΠΕΕΔΝΕ  μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12ης Δεκεμβρίου 2022 

προκηρύσσει 24ωρη προειδοποιητική Απεργία του συνόλου του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού που υπηρετεί σε όλες τις Σχολές της Δημόσιας Ναυτικής 

Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 με τα εξής αιτήματα: 

 

1) Επανατροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΑ 2/7742/0022/12.05.2009 (Β΄1007) «Περί καθορισμού 

της Ωριαίας Αντιμισθίας Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) Ακαδημιών 

Εμπορικού Ναυτικού (AEN)» προκειμένου να διπλασιαστεί η ωριαία αντιμισθία ΕΕΠ ώστε οι 

διάφορες κατηγορίες ΕΕΠ (Ναυτικών, Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων) να τύχουν ίσης 

και δίκαιης μεταχείρισης . 

2) Επανατροποποίηση της υπ’ αριθμ.2231.2-6/29660/02-04-2019 (Β΄1737) «Περί καθορισμού 

ωριαίας αποζημίωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού 

(ΚΕΣΕΝ), στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ) και στη Δημόσια Σχολή 

Εμπορικού Ναυτικού/Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ)» 

προκειμένου να διπλασιαστεί η ωριαία αποζημίωση κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι κάτοχοι ΑΝΙ 

Α΄ Τάξης ΕΝ να αμείβονται με την ίδια ωριαία αποζημίωση με τους κατόχους πτυχίων ΑΕΙ. 

3) Διπλασιασμό της ωριαίας αποζημίωσης για το Μόνιμο και ΙΔΑΧ ΕΠ για τις ώρες 

διδασκαλίας πέραν των προβλεπόμενων συμβατικών.  

4) Επαναφορά του ύψους  των  μηνιαίων αποδοχών του Μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

των ΑΕΝ στο ύψος που είχαν πριν τις περικοπές του 2012 και προσαύξηση αυτών 

τουλάχιστον κατά 10% ώστε να καλυφθεί ο τρέχων πληθωρισμός. 

5) Προσαύξηση των  μηνιαίων αποδοχών για το ΙΔΑΧ ΕΠ των ΚΕΣΕΝ και των ΣΣΠΜ 

τουλάχιστον κατά 10% ώστε να καλυφθεί ο τρέχων πληθωρισμός. 

6) Να αναγνωρίζεται η Θαλάσσια Υπηρεσία των «ναυτοδασκάλων» ως προϋπηρεσία για τη 

μισθολογική τους εξέλιξη όταν αυτοί καταλαμβάνουν θέση Μόνιμου ή ΙΔΑΧ ΕΠ. 

7) Η διδακτική προϋπηρεσία στις Σχολές της Δημόσιας ναυτικής Εκπαίδευσης να 

προσμετράται με αυξημένο συντελεστή βαρύτητας κατά την πρόσληψη ΙΔΟΧ ΕΠ . 

8) Η διδακτική προϋπηρεσία στις Σχολές της Δημόσιας ναυτικής Εκπαίδευσης να λαμβάνεται  

υπόψη για την μισθολογική εξέλιξη του  ΙΔΟΧ ΕΠ κατ’ αντιστοιχία με του μονίμου ΕΠ. 
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9) Να διπλασιαστούν τα χορηγούμενα ποσά  Επιδομάτων Θέσης Ευθύνης στις ΔΣΕΝ. 

10)Να χορηγηθούν μηνιαία έξοδα παράστασης ύψους 150 ευρώ στους Αναπληρωτές 

Διευθυντές ΑΕΝ  

11)Να χορηγηθεί μηνιαίο επίδομα 70 ευρώ στα μέλη ΕΤΠ των ΑΕΝ για την ενημέρωση τους 

σε θέματα ναυτικών τεχνολογικών εφαρμογών. 

 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

 

 Όλους τους συναδέλφους, όλων των Σχολών να συμμετάσχουν μαζικά στην Απεργία της 20ης 

Δεκεμβρίου 2022 και ειδικότερα οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις Σχολές του Κέντρου να 

συγκεντρωθούν την ημέρα της Απεργίας και ώρα 11.00 π.μ. έξω από την κεντρική πύλη του 

ΥΝΑΝΠ προκειμένου να καταθέσουμε ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τα αιτήματα μας και το Διοικητικό 

Συμβούλιο να συναντηθεί με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και οι  

συνάδελφοι των περιφερειακών σχολών να δηλώσουν στα τμήματα προσωπικού των 

περιφερειακών σχολών (Επιστασία) τη συμμετοχή τους στην απεργία. 
 

 

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 

για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια! 

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

 

Ανδρέας Πιτερός 

 

 

 

 

Ηλίας Μεσέρδης 

 

 


