
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΝΑΤΣΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΚΑΛΕΜΑ    

  ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΙ 21 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2010  
   ςτισ 9.30 π.μ (Κολοκοτρώνη 132 – 2οσ όροφοσ Πειραιάσ) 

Σπλάδειθνη,  

Η Γηνίθεζε ηεο ΠΔΝΔΝ ζέιεη λα επραξηζηήζεη ηα εθαηνληάδεο κέιε ηνπ ηζηνξηθνύ καο Σσκαηείνπ πνπ 

αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκά ηεο θαη πήξαλ καδηθά κέξνο ζηελ έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζή καο γηα ηελ εθινγή 

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εθινγέο ζηελ ΠΔΝΔΝ. 

Παξάιιεια ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ θιάδν καο γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ έδεημε θαη απηή ηελ θνξά 

ζηεξίδνληαο θαη ςεθίδνληαο κε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο ππνςήθηνπο πνπ πξόηεηλε ε Γηνίθεζε ηεο Έλσζήο καο 

γηα ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή.  

Η εκπηζηνζύλε απηή δείρλεη ηελ επηδνθηκαζία ησλ κειώλ καο θαη ηνπ θιάδνπ ζηελ δνθηκαζκέλε αγσληζηηθή 

ηαθηηθή πνπ αθνινύζεζε όια απηά ηα ρξόληα ε Γηνίθεζε ηνπ Σσκαηείνπ καο. 

Σπλάδειθνη, 

Πέξα από ηελ κάρε ησλ εθινγώλ πνπ έρνπκε κπξνζηά καο θαη ζηελ νπνία δελ πξέπεη λα ιείςεη θαλείο έρνπκε θαη 

κηα ζεηξά εμειίμεηο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηνπ λαπηεξγαηηθνύ καο θόζκνπ ζηελ Διιεληθή 

Ναπηηιία. 

Τν γλσζηό κλεκόλην Τξόηθαο – Κπβέξλεζεο θαιθηδεύεη θαη ππνλνκεύεη ην ζύλνιν ησλ θαηνρπξσκέλσλ 

δηθαησκάησλ καο πνπ θεξδήζεθαλ κε ζθιεξνύο αγώλεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε όινπο ηνπο ηνκείο: θνηλσληθή 

αζθάιηζε, εξγαζηαθέο ζρέζεηο, απαζρόιεζε, κηζζνί, πγεία, εθπαίδεπζε θ.ιπ. 

Πξώηηζην θαζήθνλ καο είλαη λα αληηδξάζνπκε, λα αληηζηαζνύκε θαη λα αληηπαιέςνπκε κε όιεο ηηο δπλάκεηο καο, 

κε όιν ην εξγαηηθό θίλεκα απηή ηελ αληεξγαηηθή θαηαηγίδα ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ θαηαθηήζεώλ καο. 

Σε απηή ηελ πξσηόγλσξε αληεξγαηηθή επίζεζε από θνηλνύ ηξόηθα, θπβέξλεζε θαη εξγνδνζία έρνπλ βαιζεί λα 

ππνλνκεύζνπλ ηνλ ζεζκό ησλ ΣΣΔ πνπ ήηαλ θαη είλαη έλα βαζηθό εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ ζπλδηθάησλ γηα ηελ 

βειηίσζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ, ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη γεληθόηεξα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζέζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δίλαη γλσζηά ηα κέηξα γηα ην ηξηεηέο πάγσκα ησλ κηζζώλ ζην δεκόζην, νη πεξηθνπέο ζηηο ζπληάμεηο θαη ζηνπο 

κηζζνύο (άδεηεο, δώξα, επηδόκαηα) ελώ γηα ηνλ ηδησηηθό ηνκέα ε ΓΣΔΔ ππέγξαςε κε ηνλ ΣΔΒ 3εηή ΣΣΔ ε νπνία 

γηα ην 2010 θαη ην πξώην 6κελν ηνπ 2011 ζηελ νπζία απνδέρζεθε πιήξσο ηηο επηηαγέο ηνπ αληεξγαηηθνύ 

κλεκνλίνπ παγώλνληαο ηνπο κηζζνύο θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ελώ γηα ην ππόινηπν 1,5 ρξόλν νη απμήζεηο ζα είλαη 

πνιύ θάησ από ηνλ πιεζσξηζκό. 

Σηνλ ρώξν ηεο Ναπηηιίαο ε κόλε ΣΣΔ πνπ έρεη ππνγξαθεί είλαη απηή ησλ Δ/Γ Μεζνγεηαθώλ θαη 

Κξνπαδηεξόπινησλ ε νπνία πξνβιέπεη αύμεζε 2% γηα ην 2010. Αζθαιώο πξόθεηηαη γηα κηα ζπκθσλία ε νπνία δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ αθαίκαμε πνπ είρε ην λαπηεξγαηηθό εηζόδεκα ην 2010 από ηελ αύμεζε ηεο θνξνινγίαο, ηνλ 

πιεζσξηζκό θαη επξύηεξα από ηελ εθξεθηηθή άλνδν ησλ ηηκώλ βαζηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ. 

Παξάιιεια δελ έγηλε γηα άιιε κηα θνξά δπλαηό κε επζύλε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο ΠΝΟ λα αλαπηπρζεί θαη λα 

ζπληνληζζεί ν αγώλαο ηνπιάρηζηνλ ζηελ επηβαηεγό λαπηηιία θαη ζε όια ηα πινία ηνπ εζσηεξηθνύ πνπ ππάξρνπλ 

δπλαηόηεηεο θαη αγσληζηηθή δηάζεζε ησλ Ναπηεξγαηώλ λα δηεθδηθήζνπλ ιύζεηο ζηα δίθαηα νηθνλνκηθά, ζεζκηθά 

θαη θιαδηθά αηηήκαηά καο. 

Η ζέζε ηεο ΠΔΝΔΝ είλαη ρσξίο θακηά άιιε θαζπζηέξεζε έζησ θαη ηώξα λα ππνγξαθνύλ ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο 

πινίσλ γηα ην 2010 ΣΣΔ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ζηηο δίθαηεο απαηηήζεηο ησλ Ναπηεξγαηώλ. 

Ταπηόρξνλα πξέπεη από ηώξα λα ζρεδηάζνπκε θαη λα πξνγξακκαηίζνπκε ηνπο ζηόρνπο, ηηο δηεθδηθήζεηο, ηα 

αηηήκαηά καο γηα ηελ επόκελε ρξνληά ηνπ 2011 ζε όηη αθνξά ηηο ΣΣΔ.  

Απηόλ ηνλ ζηόρν ππεξεηεί ε Β΄ ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ε νπνία ζα γίλεη ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2010 θαη ζηελ 

νπνία είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα πάξνπλ κέξνο όια ηα κέιε καο, λα ζπκβάινπλ κε ηελ γλώκε ηνπο, ηηο πξνηάζεηο 

θαη παξαηεξήζεηο ηνπο λα δηακνξθσζεί έλα ελσηηθό θαη αγσληζηηθό πιαίζην ζην νπνίν ζα θηλεζεί θαη ζα παιέςεη 

ε λέα εθιεγκέλε Γηνίθεζε πνπ ζα πξνέιζεη από ηηο εθινγέο ζην Σσκαηείν καο. 

Πεηξαηάο 6/10/2010 

ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

ΣΙ 21 ΟΚΣΩΒΡΗ 2010 
Με αγσληζηηθνύο ραηξεηηζκνύο 

Η Γηνίθεζε ηεο ΠΔΝΔΝ 


