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ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Συνάδελφοι, 
Στις 28 Μάρτη 2013, μέρα Πέμπτη, πραγματοποιείται η Α΄ Τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση των 
μελών μας στην αίθουσα συνελεύσεων της ΠΝΟ (Κολοκοτρώνη 132 – 2ος όροφος στον Πειραιά) 
στις 9.30 π.μ. 
Η Συνέλευση του Σωματείου μας διεξάγεται σε μια χρονική συγκυρία στην οποία κλιμακώνεται 
η επίθεση τρόικας, τρικομματικής κυβέρνησης (ΥΝΑ) και των εφοπλιστών σε βάρος των 
κατακτήσεων και των δικαιωμάτων των Ναυτεργατών. 
Το πολυνομοσχέδιο του ΥΝΑ που κατατέθηκε στην Βουλή στις 15/3/2013 προβλέπει εξοντωτικά 
μέτρα σε βάρος των Ναυτεργατών αφού με αυτό μειώνονται δραματικά οι θέσεις εργασίας 
στην Ακτοπλοΐα στις ειδικότητες του ξενοδοχειακού προσωπικού για την χειμερινή περίοδο ενώ 
για τα Ε/Γ-Ο/Γ διεθνών γραμμών (Πάτρα - Ιταλία κ.λπ) η μείωση είναι για όλες τις ειδικότητες 
και μπορεί να φθάσει έως και το 60% των σημερινών οργανικών συνθέσεων (Σύνθεση 
ασφαλείας). 
Ταυτόχρονα υπονομεύεται και στην πράξη ακυρώνεται η 10μηνη επάνδρωση των Ακτοπλοϊκών 
πλοίων καθώς επίσης και η 7μηνη επάνδρωση  των ταχύπλοων σκαφών στην Ακτοπλοΐα η 
οποία γίνεται 3+1!!! 
Στο ίδιο αυτό σχέδιο νόμου έκτρωμα καταργείται η ΣΣΕ στην ποντοπόρο ναυτιλία για τα 
κατώτερα πληρώματα και στο εξής θα εφαρμόζονται οι ατομικές συμβάσεις με άμεσο κίνδυνο 
το μέτρο να επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και για όλες τις ειδικότητες των 
Ναυτεργατών.  
Επίσης δημιουργείται νομοθετικά η δυνατότητα για την ιδιωτικοποίηση (ξεπούλημα) των 
Λιμανιών και της Πλοηγικής υπηρεσίας ενώ ενισχύεται η στρατικοποίηση του ΥΝΑ και 
μετατρέπεται κυριολεκτικά σε όργανο στα χέρια των μεγάλων εφοπλιστικών συμφερόντων. 
Οι συνέπειες από αυτά τα μέτρα θα είναι οδυνηρές αφού αναμένεται να αυξήσουν 
κατακόρυφα την ανεργία, θα μειώσουν τους μισθούς και θα έχουν ολέθριες συνέπειες στα 
ασφαλιστικά μας ταμεία. 
Τα προωθούμενα μέτρα όπως επανειλημμένα έχει καταγγείλει η ΠΕΝΕΝ δεν θίγουν μόνο τα 
συμφέροντα και τις κατακτήσεις του Ναυτεργατικού μας κόσμου αλλά στην ουσία δημιουργούν 
τους όρους και τις προϋποθέσεις στο ευαίσθητο κοινωνικό τμήμα των Ακτοπλοϊκών 



συγκοινωνιών να επικρατήσει η ασυδοσία των εφοπλιστικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε 
βάρος της ανάπτυξης και της προόδου των νησιών, αφού προβλέπονται σημαντικές μειώσεις 
δρομολογίων συμβατικών και ταχύπλοων σκαφών, η υποβάθμιση των πλοίων κατά την 
χειμερινή περίοδο και η παραπέρα επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
χρήστες των Ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών – πλατιά λαϊκά στρώματα – αλλά και ευρύτερα για 
τους παραγωγούς, τους αγρότες κ.λπ. 
Παράλληλα την ίδια περίοδο συνεχίζεται το μεγάλο πρόβλημα με την απλήρωτη εργασία σε 
δεκάδες Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, η ανεργία παίρνει επικίνδυνες και ανεξέλεγκτες διαστάσεις, οι ΣΣΕ για 
τρίτη χρονιά δεν έχουν υπογραφεί ακόμη ενώ σε πολλά πλοία παραβιάζονται ασύστολα με την 
ανοχή των επίσημων αρχών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, τα ασφαλιστικά και 
συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα συνεχώς συρρικνώνονται ενώ η ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη πέρασε στον ΕΟΠΥΥ, τα εργασιακά και κοινωνικά μας δικαιώματα συντρίβονται από 
την αδίστακτη τρικομματική κυβέρνηση, την τρόικα και τον γνωστό Υπάλληλο των εφοπλιστών 
ΥΝΑ Κώστα Μουσουρούλη. 
Η υπόθεση της πάλης ενάντια σε αυτά τα καταστροφικά μέτρα και σε αυτή την άθλια πολιτική 
πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των φορέων των εργαζομένων στον χώρο της Ναυτιλίας και όλων 
των κοινωνικών φορέων των νησιών της χώρας μας. 
Η κοινή και συντονισμένη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στον 
χώρο της Ναυτιλίας και των αντίστοιχων οργανώσεων των νησιών είναι μονόδρομος για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής. 
Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η συνδικαλιστική παρέμβαση και δράση της ΠΕΝΕΝ. Σε αυτόν 
τον αγωνιστικό δρόμο θα πορευθούμε οργανώνοντας τις δυνάμεις μας, συγκροτώντας ένα 
πλατύ μέτωπο αγωνιστικών δυνάμεων με κατεύθυνση την αντίσταση σε αυτή την πολιτική και 
την ανατροπή της. 
Άλλος δρόμος από την πλατιά συσπείρωση και αγωνιστική δράση των εργαζομένων και των 
πλατιών λαϊκών στρωμάτων δεν υπάρχει. Σε αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες συνθήκες 
επιβάλλεται ο αγωνιστικός ταξικός προσανατολισμός των συνδικάτων και των εργαζομένων 
ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. 
Η ΠΕΝΕΝ θα ενισχύσει και θα εντείνει τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες της έχοντας 
σταθερό προσανατολισμό και στόχο με την πάλη των εργαζομένων να ανατραπεί αυτή η 
πολιτική που συσσωρεύει προβλήματα, δεινά και οδηγεί στην καταστροφή την κοινωνία και 
τους εργαζομένους. 
Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ καλεί τα μέλη και όλον τον κλάδο να πρωταγωνιστήσουν στην πάλη που 
αναπτύσσεται και θα κλιμακωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα για να μην περάσουν τα μέτρα 
και η πολιτική της τρικομματικής κυβέρνησης. 
Καλούμε τα μέλη μας να πάρουν μαζικά μέρος στην Α΄ ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει 
στις 28/3/2013, μέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα Συνελεύσεων της ΠΝΟ 
(Κολοκοτρώνη 132 – 2ος όροφος στον Πειραιά). 
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Πειραιάς 19/3/2013                          Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ   


