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Συνάδελφοι, 
Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ συγκαλεί σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης την τακτική 
Γενική Συνέλευση των μελών στις 31/3/2014 (στις 9.30 π.μ στην αίθουσα συνελεύσεων 
της ΠΝΟ – Κολοκοτρώνη 132 στον 2ο όροφο στον Πειραιά). 
Η Συνέλευση θα γίνει σε μια περίοδο που κλιμακώνεται και οξύνεται η επίθεση της 
κυβέρνησης και των εφοπλιστών σε βάρος των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων του 
κλάδου μας και όλου του Ναυτεργατικού μας κόσμου. 
Ήδη το Υπουργείο Ναυτιλίας έδωσε στην δημοσιότητα σχέδιο νόμου για τα μικρά 
Τουριστικά σκάφη με το οποίο επιχειρείται ο στραγγαλισμός του δικαιώματος της 
απεργίας, το ξεκλήρισμα των ελλήνων Ναυτεργατών και από αυτή την κατηγορία πλοίων, 
ενώ θεσπίζονται διατάξεις που θα νομιμοποιούν την μαύρη ανασφάλιστη εργασία, την 
επέκταση της εισφοροδιαφυγής από το ΝΑΤ και τα άλλα ασφαλιστικά μας ταμεία, την 
κατάργηση του καμποτάζ, παρέχει επίσης την δυνατότητα μέρος αυτών των πλοίων να 
ταξιδεύουν χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται άμεσος 
κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβαινόντων!!! Επίσης παρέχει νέα προνόμια στις 
πολυεθνικές της κρουαζιέρας αλλά και νέα φορολογικά κίνητρα στους εφοπλιστές. 
Ταυτόχρονα ο Υπουργός Ν.Α με πρόσφατη δήλωση κατέστησε σαφές ότι θα επιμηκύνει 
τον χρόνο της χειμερινής σύνθεσης για τα Ακτοπλοϊκά πλοία από 5 σε 7 μήνες με 
επακόλουθο την παραπέρα αύξηση της ανεργίας και την απώλεια εσόδων προς τα 
ασφαλιστικά μας ταμεία. Στην ίδια κατεύθυνση ο Υπουργός Μ. Βαρβιτσιώτης εξήγγειλε 
την πρόθεσή του να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση της Ναυτικής εκπαίδευσης – όπως 
το ζητούν οι εφοπλιστικές οργανώσεις – με στόχευση την υπερπροσφορά για εργασία των 
Αξιωματικών, τον πιο ασφυκτικό έλεγχο της εκπαίδευσης και τελικά την συμπίεση των 
μισθών των Αξιωματικών σε όλα τα πλοία και σε όλες τις κατηγορίες. Στα πλαίσια της 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής η κυβέρνηση προχωρά στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ 
ξεπουλώντας τον έναντι πινακίου φακής στην κινέζικη COSCO που ήδη εκμεταλλεύεται το 
εμπορικό κομμάτι του ΟΛΠ. Πρόκειται για μια πολιτική επιλογή που θα έχει 
καταστροφικά αποτελέσματα για την οικονομία, την χώρα, την κοινωνία του Πειραιά και 
περισσότερο για τους εργαζομένους σε όλο  το φάσμα της Ναυτιλίας. 
Την ίδια στιγμή η ανεργία στον Ναυτεργατικό χώρο έχει εκτιναχθεί σε επίπεδα ρεκόρ για 
την τελευταία 20ετία. Χιλιάδες Ναυτεργάτες και οι οικογένειές τους βιώνουν έναν 



πραγματικό γολγοθά με την εκρηκτική άνοδο της ανεργίας και η συντριπτική τους 
πλειοψηφία δεν παίρνει ούτε και αυτό το ελάχιστο επίδομα – αποκλεισμένοι από τις 
διατάξεις του νόμου – ενώ πολλοί έχουν χάσει και την ασφαλιστική τους προστασία στην 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
Η κυβερνητική πολιτική αποδείχνεται σκληρή, ταξική και αδίστακτη στην καταστροφή των 
κοινωνικών, ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων των Ναυτεργατών. Στηρίζει και 
συνεχώς διευρύνει τα προνόμια του εφοπλιστικού κεφαλαίου, επιβεβαιώνει την εκτίμηση 
της ιστορικής μας Ένωσης ότι είναι πιστός υπηρέτης των εφοπλιστικών συμφερόντων. 
Στον Ναυτεργατικό χώρο δυστυχώς η πλειοψηφία της ΠΝΟ (συνεπικουρούμενη από τις 
δυνάμεις του κομματικού συνδικαλισμού ) παραμένει σε αδράνεια, αφασία, χωρίς 
σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς στόχους, χωρίς διεκδικητικό πλαίσιο, εγκλωβισμένη 
πλήρως στα πλαίσια μιας στρατηγικής που συνάδει απόλυτα με τις αρχές του 
εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, χωρίς καμιά επιρροή στον Ναυτεργατικό 
κόσμο χωρίς να θέλει και να μπορεί να αντισταθεί στην καταστροφική κυβερνητική 
πολιτική. Έτσι στην ουσία μετατρέπεται σε υποχείριο αυτής της αντιναυτεργατικής 
πολιτικής και ενίοτε χρησιμοποιείται για να υλοποιούνται οι κυβερνητικές επιλογές και 
αποφάσεις. 
Να γιατί η ΠΕΝΕΝ – και είναι το μοναδικό Σωματείο – ζήτησε στο πρόσφατο Γενικό 
Συμβούλιο της ΠΝΟ την παραίτηση του Γ.Γ Γιάννη Χαλά ο οποίος καθημερινά αποδείχνει 
ότι είναι γαντζωμένος στην καρέκλα και παρά το προχωρημένο της ηλικίας του (78 ετών) 
δεν λέει να φύγει και φυσικά είναι αυτός με μια μικρή ομάδα  στην ΠΝΟ που φρενάρουν 
και εμποδίζουν τις αναγκαίες αλλαγές για τον εκδημοκρατισμό της ΠΝΟ και την 
ανασυγκρότηση του Ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. 
Σε αυτές τις συνθήκες επιβάλλεται να δημιουργηθεί ένα Παναυτεργατικό μέτωπο πάλης 
μέσα και έξω από τα καράβια, ευρύτατη συσπείρωση των εν ενεργεία και συνταξιούχων 
Ναυτεργατών σε μια κατεύθυνση αντίστασης και ανατροπής της εφοπλιστόδουλης 
κυβερνητικής πολιτικής. 
Η ΠΕΝΕΝ θα είναι στην πρωτοπορία αυτών των αγώνων. Αγώνες που θα αμφισβητούν 
την παντοδυναμία του εφοπλιστικού κεφαλαίου, τις ασκούμενες κυβερνητικές πολιτικές, 
που θα δημιουργούν όρους και προϋποθέσεις για την ριζική αλλαγή αυτής της πολιτικής 
έτσι ώστε να βρεθούν στο κέντρο της προσοχής τα πραγματικά προβλήματα του 
Ναυτεργατικού κόσμου  και ευρύτερα των εργαζομένων. 
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