
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΝΑΤΣΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

 Η ΠΕΝΕΝ ΤΜΜΕΣΕΧΕΙ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗ 

ΓΕΕ ΜΕ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΙ 29 ΙΟΤΝΗ 2011 

από ϊρα 00.01 ζωσ 24.00 

 ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΜΕ ΣΗΝ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ- ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΟ 

ΣΩΝ ΓΕΕ – ΑΔΕΔΤ ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΛΑΤΘΜΩΝΟ ΣΙ 

29/6/2011 ςτισ 7.00 μμ 

υνάδελφοι, 
Η Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ ςυμμετζχοντασ ζμπρακτα και ουςιαςτικά ςτθν απεργία τθσ ΓΕΕ αποφάςιςε τθν κιρυξθ 
και πραγματοποίθςθ 24ωρθσ απεργίασ του κλάδου μασ ςε όλα τα πλοία που κα βρίςκονται ςτισ 29/6/2011 
(μζρα Σετάρτθ) ςτον Πειραιά από ϊρασ 00.01 ζωσ 24.00. 
Θζλουμε να υπογραμμίςουμε ότι θ Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ κατζκεςε ςτθν ςυνεδρίαςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ ΠΝΟ ςτισ 
22/6/2011 πρόταςθ για 48ωρθ πανελλαδικι απεργία ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ πλοίων. Η πρόταςθ αυτι 
απορρίφτθκε από τθν πλειοψθφία τθσ ΠΝΟ που για άλλθ μια φορά απζδειξε ςτθν πράξθ ότι αποτελεί κλιβερι 
εξαίρεςθ απ’ όλο το εργατικό ςυνδικαλιςτικό κίνθμα τθσ χϊρασ μασ και είναι απόλυτα εγκλωβιςμζνθ ςτα 
γρανάηια του κυβερνθτικοφ και εργοδοτικοφ ςυνδικαλιςμοφ. 
Η ευκφνθ του Γ.Γ. τθσ ΠΝΟ και τθσ πλειοψθφίασ, που ςυμπλζει και ςυμπορεφεται κόντρα και ενάντια ςτα 
ςυμφζροντα των Ναυτεργατϊν, είναι τεράςτια.  
Αυτι θ άκλια κυβερνθτικι και εργοδοτικι πλειοψθφία ξζρει και γνωρίηει ότι άμεςα ςτα πλαίςια του 
μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ γίνονται περικοπζσ 180 εκατομμυρίων ευρϊ από το ΝΑΣ που είναι ςίγουρο ότι 
κα επθρεάςουν τθν ομαλι χοριγθςθ των ςυντάξεων. 
Ξζρουν και γνωρίηουν ότι επίκεινται περικοπζσ ςτισ επικουρικζσ μασ ςυντάξεισ, ςτισ εφ’ άπαξ παροχζσ μασ, ςτθν 
παραπζρα μείωςθ των ςυντάξεων (νζοσ ΛΑΦΚΑ), ςτον ειδικό τρόπο φορολογίασ, ςτθν ςυρρίκνωςθ των 
αποδοχϊν μασ μζςω του κεφαλικοφ φόρου κ.λπ. 
Σο ςφνολο των κατακτιςεϊν μασ που κερδικθκαν με ςκλθροφσ και δφςκολουσ αγϊνεσ διζρχονται άμεςο 
κίνδυνο. 
ε αυτζσ τισ κρίςιμεσ ςυνκικεσ για τουσ εργαηομζνουσ, θ μόνθ διζξοδοσ είναι θ ενότθτα, ο αγϊνασ και ο 
αγωνιςτικόσ προςανατολιςμόσ των ςυνδικάτων ενάντια ςτθν τρόικα, τθν κυβζρνθςθ και το μεγάλο κεφάλαιο 
που από κοινοφ ζχουν εξαπολφςει μια βάρβαρθ επίκεςθ ςε βάροσ των δικαιωμάτων μασ. 
Ξζρουμε και γνωρίηουμε ότι θ απεργία που εξαγγζλλουμε εφόςον γίνεται από μεμονωμζνα ςωματεία, και 
περιορίηεται τοπικά (μόνο ςτον Πειραιά), δεν είναι θ οφειλόμενθ απάντθςθ που κα ζπρεπε και κα μποροφςε να 
δϊςει ςφςςωμοσ ο Ναυτεργατικόσ κόςμοσ τθσ χϊρασ μασ. Η ΠΕΝΕΝ ςτθν απόφαςι τθσ ςτθρίηεται ςτισ δικζσ τθσ 
δυνάμεισ, ςτον κλάδο μασ και ςτθν ευρφτερθ αλλθλεγγφθ των Ναυτεργατϊν. 
Αγνοοφμε, περιφρονοφμε και αποδοκιμάηουμε τισ ακλιότθτεσ του κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ που κεωροφν ωσ 
μόνο ταξικό αντίπαλο τθν Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ και όχι το εφοπλιςτικό κεφάλαιο και αυτοφσ που τουσ υπθρετοφν 
ςε πολιτικό και ςυνδικαλιςτικό επίπεδο. 
Σα ψζματα, θ λαςπολογία και θ ςυκοφαντία είναι τα μόνα εργαλεία που ζχουν μάκει να χρθςιμοποιοφν για να 
υπονομεφςουν  τθν ςυνεπι, αγωνιςτικι, ταξικι πορεία και δράςθ τθσ ΠΕΝΕΝ.  
Ο κλάδοσ μασ και οι Ναυτεργάτεσ τουσ ζχουν γυρίςει οριςτικά τθν πλάτθ και όςο ςυνεχίηουν τθν διαςπαςτικι 
και αντιΠΕΝΕΝ τακτικι κα περικωριοποιοφνται ακόμθ περιςςότερο. 



τον χϊρο τθσ Ναυτιλίασ ςυνεχίηεται θ αντιναυτεργατικι ναυτιλιακι πολιτικι που ςτθρίηει μονόπλευρα τθν 
ανταγωνιςτικότθτα του εφοπλιςτικοφ κεφαλαίου και τθν διεφρυνςθ τθσ αςφδοτθσ δράςθσ του. 
Η ανεργία αυξάνεται και διογκϊνεται, οι ναυτεργάτεσ βρίςκονται ςε επαγγελματικό διωγμό, οι κζςεισ εργαςίασ 
διαρκϊσ ςυρρικνϊνονται ςε όλεσ τθσ κατθγορίεσ πλοίων, θ αναςφάλεια και θ αβεβαιότθτα των Ναυτεργατϊν 
ποτζ δεν ιταν μεγαλφτερθ για το παρόν και το μζλλον τουσ ςτθν Ελλθνικι Εμπορικι Ναυτιλία. Καμιά ουςιαςτικι 
προςταςία δεν παρζχεται και δεν εξαςφαλίηεται ςτουσ ανζργουσ. 
Η κρίςθ ςτα αςφαλιςτικά μασ ταμεία απαςχολεί και ταλανίηει τόςο τουσ εν ενεργεία όςο και τουσ ςυνταξιοφχουσ 
Ναυτεργάτεσ. Οι περικοπζσ ςε υντάξεισ, μιςκοφσ, άδειεσ, δϊρα, θ παραπζρα υποβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ 
ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ, δθμιουργοφν μια ςαφι επιδείνωςθ τθσ κατάςταςθσ. 
Οι πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτθν κρουαηιερόπλοιο ναυτιλία, θ επιδίωξθ των εφοπλιςτϊν τθσ Ακτοπλοΐασ για 
απομάκρυνςθ του ξενοδοχειακοφ προςωπικοφ, θ παραβίαςθ τθσ 10μθνθσ ναυτολόγθςθσ, τα κροφςματα 
παραβίαςθσ τθσ ναυτικισ νομοκεςίασ και των Ε δείχνουν το μζγεκοσ των προβλθμάτων που αντιμετωπίηει ο 
Ναυτεργατικόσ μασ κόςμοσ. 
Σαυτόχρονα ςτον χϊρο τθσ Ακτοπλοΐασ εξακολουκεί να είναι ςε ιςχφ το επαίςχυντο μζτρο τθσ πολιτικισ 
επιςτράτευςθσ και θ κυβζρνθςθ να κρατάει ςε ομθρία χιλιάδεσ ναυτεργάτεσ. 
ε πρόςφατθ ςυνάντθςθ που είχαμε με τον Τπουργό ΘΤΝΑΛ επιβεβαίωςε ότι θ κυβερνθτικι  ναυτιλιακι 
πολιτικι όχι μόνο δεν αντιμετωπίηει τα οξυμζνα προβλιματά μασ αλλά αντίκετα δθμιουργεί καινοφργια 
εξυπθρετϊντασ αδίςτακτα τα ςυμφζροντα και τισ επιδιϊξεισ του εφοπλιςτικοφ κεφαλαίου. 
Η κυβζρνθςθ του Γ. Παπανδρζου και με τον αναςχθματιςμό παραμζνει θ κυβζρνθςθ τθσ Σρόικασ, των 
μνθμονίων, του μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ και τθσ εκποίθςθσ του δθμόςιου πλοφτου. 
    Η κυβζρνθςθ αυτι δεν ζχει καμία πολιτικι και κοινωνικι νομιμοποίθςθ να ψθφίςει το μεςοπρόκεςμο 
πρόγραμμα που λεθλατεί ςυντάξεισ, μιςκοφσ, κοινωνικά δικαιϊματα και τθ δθμόςια περιουςία, ενϊ κα φτάςει 
τθν ανεργία ςε δυςκεϊρθτα φψθ.  
    Η κυβζρνθςθ και θ Σρόικα με το μνθμόνιο άφθςαν πίςω τουσ κοινωνικά και παραγωγικά ερείπια, 1.000.000 
ανζργουσ, εκατοντάδεσ χιλιάδεσ κλειςτζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ και 150.000 νζουσ που μετανάςτευςαν ςτο 
εξωτερικό αναηθτϊντασ εργαςία. 
    Εάν θ κυβερνθτικι πλειοψθφία ςτθ Βουλι ψθφίςει το μεςοπρόκεςμο δθμοςιονομικό πρόγραμμα και εάν 
καταφζρει να το εφαρμόςει, θ χϊρα μασ κα μετατραπεί ςε μπανανία των τοκογλφφων πιςτωτϊν τθσ, οι 
εργαηόμενοι ςε ςφγχρονουσ ςκλάβουσ, οι ςυνταξιοφχοι ςε ηθτιάνουσ και ο δθμόςιοσ πλοφτοσ κα εξαερωκεί. 
    Σο μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα και το νζο μνθμόνιο δεν πρζπει να περάςουν. Γι’ αυτό όλοι οι εργαηόμενοι, οι 
άνεργοι, οι ςυνταξιοφχοι, οι νζεσ και οι νζοι κα πρζπει να ςυμμετάςχουμε μαηικά, ενωτικά και μαχθτικά ςτθν 
πανελλαδικι πανεργατικι απεργία. 
Η απεργία μασ αρχίηει ςτισ 00.01 τθσ Σετάρτθσ 29 Ιουνίου 2011 και τελειώνει ςτισ 24.00 τθσ ίδιασ μζρασ 
 
 Αγωνιηόμαςτε για:  
    · τθν μθ ψιφιςθ του μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ και του νζου μνθμονίου, 
 
    · τθν αποδζςμευςθ τθσ χϊρασ μασ από τθν Σρόικα και το μνθμόνιο, 
 
    · να ξαναπάρουμε πίςω ότι χάςαμε ςε μιςκοφσ, ςυντάξεισ, δικαιϊματα ςτον ζνα χρόνο του μνθμονίου, 
 
    · τθν υπεράςπιςθ και επανάκτθςθ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ. 
 

ΟΛΟΙ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ, ΣΙ ΠΛΑΣΕΙΕ, ΣΙ ΑΠΕΡΓΙΕ, 

ΣΙ ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ ΚΑΙ ΣΙ ΚΑΣΑΛΗΨΕΙ 

24/6/2011                                           Η ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΠΕΝΕΝ  


