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Συνάδελφοι Ναυτεργάτες όλων των κλάδων, 
Η τρικομματική κυβέρνηση πιστή στις κατευθύνσεις και στις εντολές της τρόικας προωθεί και 
υλοποιεί τα πιο αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα και πολιτικές που στην κυριολεξία 
ισοπεδώνουν τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων και ευρύτερα των λαϊκών 
στρωμάτων. 
Αυτή η αντικοινωνική και αντεργατική πολιτική των μνημονίων εκφράζεται με ιδιαίτερη ένταση 
και στον χώρο της Ναυτιλίας όλο το τελευταίο διάστημα όπου ο αρμόδιος Υπουργός Ν.Α 
ενεργώντας ως τοποτηρητής της τρόικας, του εφοπλιστικού κεφαλαίου και των μεγάλων 
ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων παίρνει το ένα μέτρο μετά το άλλο προκειμένου να 
διευρύνει τα προνόμια και την ασυδοσία των εφοπλιστών και του μεγάλου κεφαλαίου. 
Τελευταία κρούσματα αυτής της κοινωνικά ανάλγητης και βάρβαρης πολιτικής (που εντέχνως 
γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν όλες οι άθλιες ενέργειές του πίσω από την τρόικα και την 
μνημονιακή πολιτική) είναι η προώθηση άρθρου στην Βουλή και στα κόμματα με το οποίο 
καταργείται το δικαίωμα της απεργίας στον χώρο της Ακτοπλοΐας, η προώθηση στην Βουλή της 
διακρατικής σύμβασης με την Κίνα που δημιουργεί άμεσους κίνδυνους για την είσοδο Κινέζων 
Ναυτικών στην ελληνική ναυτιλία και της κινεζοποίησης των μισθών των Ελλήνων 
Ναυτεργατών. Είναι επίσης οι ρυθμίσεις που προωθεί για την εκτέλεση των Ακτοπλοϊκών 
δρομολογίων στις άγονες γραμμές που ξεδιάντροπα επιδιώκουν το χαράτσωμα των νησιωτών 
και των χρηστών Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων αν θέλουν να έχουν αξιοπρεπείς και τακτικές Ακτοπλοϊκές 
συγκοινωνίες!!!! 
Το μοντέλο των Ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που προωθεί η κυβέρνηση και ο εφοπλιστόδουλος 
ΥΝΑ κ. Μουσουρούλης είναι αυτό της ενίσχυσης και διεύρυνσης της κερδοφορίας των 
εφοπλιστών, το άγριο χαράτσωμα των νησιωτών και γενικότερα των χρηστών των Ακτοπλοϊκών 
πλοίων, η  υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, η δημιουργία συνθηκών 
εργασιακού μεσαίωνα για τους Ναυτεργάτες (κατάργηση ΣΣΕ – Μείωση συνθέσεων – 
εντατικοποίηση της δουλειάς – πρόκληση ναυτικών ατυχημάτων κ.α). 
Ταυτόχρονα με όλα τα παραπάνω, το σχέδιο νόμου του ΥΝΑ που βρίσκεται ήδη στην Βουλή 
πρόκειται την επόμενη εβδομάδα να ψηφισθεί από την ολομέλεια.  
Όπως έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα το έκτρωμα αυτό της τρικομματικής κυβέρνησης και 
του Μουσουρούλη μεταξύ των άλλων καταργεί τις ΣΣΕ στα κατώτερα πληρώματα στην 
ποντοπόρο ναυτιλία, μειώνει δραματικά τις οργανικές συνθέσεις στην Ακτοπλοΐα και στα Ε/Γ-
Ο/Γ διεθνών γραμμών, καταργεί την 10μηνη επάνδρωση και δρομολόγηση των Ε/Γ Ακτοπλοϊκών 
πλοίων, υπονομεύει το δικαίωμα της απεργίας, δημιουργεί νομοθετικά τις προϋποθέσεις για 
την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών και της πλοηγικής υπηρεσίας, επαναφέρει την χειρότερη 



μορφή στρατικοποίησης του ΥΝΑ δένοντας χειροπόδαρα τις υπηρεσίες του στο άρμα του 
εφοπλιστικού κεφαλαίου. 
Σε αυτές τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον Ναυτεργατικό χώρο ιδιαίτερα μετά την 
6ήμερη απεργία των Ναυτεργατών, η πλειοψηφία της ΠΝΟ (εργοδοτικών και κυβερνητικών 
συνδικαλιστών) συνεπικουρούμενη από τις δυνάμεις του κομματικού συνδικαλισμού (ΠΕΜΕΝ – 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ κ.λπ) αποφασίζουν για δεύτερη φορά τις γνωστές 24ωρες απεργίες που όπως τις 
χαρακτηρίζουν στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι Ναυτεργάτες είναι τουφεκιές στον 
αέρα, χωρίς να ασκούν την επιβαλλόμενη πίεση ούτε στους εφοπλιστές ούτε στην κυβέρνηση 
και στην ουσία διευκολύνουν τους άθλιους χειρισμούς της τρικομματικής κυβέρνησης και του 
Μουσουρούλη που καταστρέφουν μεθοδικά ότι κερδήθηκε με τους αγώνες των 
Ναυτεργατών τις τελευταίες δεκαετίες. 
Οι μορφές αγώνα που επιλέγονται και είναι αποτέλεσμα ισορροπιών των παραπάνω 
δυνάμεων δεν αντιστοιχούν ούτε στην σφοδρότητα της επίθεσης που δέχεται ο 
Ναυτεργατικός μας κόσμος ούτε ανταποκρίνονται στην βούληση και στην θέληση των 
Ναυτεργατών. 
 

Συνάδελφοι, 
Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ καλεί τον κλάδο και όλον τον Ναυτεργατικό μας κόσμο να πάρει μέρος 
και να στηρίξει  με την παρουσία και την συμμετοχή του τους αγώνες που αναπτύσσονται και 
θα κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα ενάντια στην αντιναυτεργατική και φιλοεφοπλιστική 
κυβερνητική ναυτιλιακή πολιτική. 
Χρειάζεται περισσότερο από ποτέ η οργανωμένη παρουσία όλων μας στους αγώνες και στην 
ανάγκη να σχεδιασθεί, να συγκροτηθεί και να οργανωθεί μια νέα στρατηγική ενότητας, 
συσπείρωσης, αγώνα ενάντια στην καταστροφική κυβερνητική και μνημονιακή πολιτική. Μια 
στρατηγική που θα αμφισβητεί την παντοδυναμία του εφοπλιστικού κεφαλαίου, που θα  
περιορίζει και θα εξαλείφει την ασύδοτη επιχειρηματική δράση που θα έχει στο επίκεντρο τα 
οξυμένα προβλήματα του Ναυτεργατικού μας κόσμου και στην ανάγκη να δοθούν άμεσα 
ικανοποιητικές λύσεις και απαντήσεις σε αυτά. 
Παλεύουμε για: 

 Άμεση απόσυρση του Πολυνομοσχεδίου του ΥΝΑ 

 Υπογραφή ΣΣΕ σε όλες τις κατηγορίες πλοίων 

 Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών και αυστηρή τήρηση της ναυτικής 
νομοθεσίας και των ΣΣΕ 

 Επείγοντα μέτρα για την ανεργία και την ουσιαστική προστασία των ανέργων 

 Επαναφορά της αυτοτέλειας του ΝΑΤ και του Οίκου Ναύτη και κάλυψη όλων των 
αναγκών τους από τον κρατικό προϋπολογισμό 

 Άμεση καταβολή των εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους Ναυτεργάτες 

 Επαναφορά των Συντάξεων και των άλλων ασφαλιστικών και κοινωνικών και άλλων 
εργασιακών παροχών στην προ των μνημονίων περίοδο 

 Όχι στον οποιοδήποτε περιορισμό της άσκησης του δικαιώματος της απεργίας 
       

Πειραιάς 11/4/2013 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ 


