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Συνάδελφοι όλων των κλάδων, 
Η οικονομική κρίση, οι μνημονιακές πολιτικές και η νεοφιλελεύθερη διαχείρισή τους έχουν 
προκαλέσει τεράστια κοινωνικά ρήγματα. Οι δυσμενέστατες αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στο 
οικονομικό και στο κοινωνικό πεδίο τροποποιούν ριζικά τους όρους εργασίας και ζωής της 
εργατικής τάξης και των εργαζόμενων της χώρας μας. 
Δεκαετίες νεοφιλελευθερισμού έχουν οδηγήσει στην σταδιακή αποδιάρθρωση των εργασιακών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων, υπονόμευσαν το όπλο της συλλογικής διαπραγμάτευσης, στάθηκαν με 
απόλυτα εχθρικό τρόπο απέναντι στον θεσμό των Συνδικάτων και στην άσκηση της συνδικαλιστικής 
δράσης. 
Το τελευταίο διάστημα με αφορμή την οικονομική κρίση και τα αντεργατικά μνημόνια, η επίθεση 
στους εργαζομένους και στα συνδικάτα παίρνουν την μορφή χιονοστιβάδας. Κατακτήσεις ενός 
αιώνα έχουν ανατραπεί. Το κεφάλαιο δεν θα μπορούσε να περιμένει ευνοϊκότερη συγκυρία για την 
υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων που αποσκοπούν στην πλήρη απορρύθμιση του 
κοινωνικού κράτους και του εργατικού δικαίου και στην εξατομίκευση των εργασιακών σχέσεων. 
Οι προγραμματικές δηλώσεις όπως διατυπώθηκαν από την νέα μνημονιακή κυβέρνηση (Ν.Δ – 
ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ) τις χωρίζει άβυσσος από την άμεση και επιτακτική ανάγκη αποκατάστασης της 
συντελεσμένης πρωτοφανούς μνημονιακής εργασιακής, μισθολογικής και ασφαλιστικής 
κατεδάφισης. 
Μισθοί, Συντάξεις, εργασιακές σχέσεις, ΣΣΕ, χαράτσια. Έχουν ισοπεδώσει τα δικαιώματα και τις 
κατακτήσεις δεκαετιών. 
Η αμαρτωλή και αντεργατική συγκυβέρνηση δεν εγγυάται και δεν δεσμεύεται σε τίποτα για τα 
εργασιακά, τις ΣΣΕ, τους μισθούς, την ανεργία. Όλα τα θέτει υπό την έγκριση της τρόικας. Έχει 
αφήσει τις κόκκινες γραμμές να τις βάζουν η τρόικα και οι πιστωτές. Στην ουσία κινείται στην 
κατεύθυνση «σφάξτε μας αγάδες μας να αγιάσουμε». 
Στον χώρο της ναυτιλίας και παίρνοντας υπόψη τις προγραμματικές θέσεις και δηλώσεις του νέου 
Υπουργού Ε.Ν κ. Μουσουρούλη, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι συνεχίζεται η 
εφοπλιστόδουλη πολιτική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του εφοπλιστικού 
κεφαλαίου. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο που αναφέρεται στις προγραμματικές δηλώσεις είναι η 
θέση ότι:  «το θεσμικό πλαίσιο παραμένει ως έχει ενώ πρόκειται να παρθούν μέτρα για να γίνει 
ακόμη πιο ανταγωνιστικό το ελληνικό νηολόγιο». 
Η κατεύθυνση και το περιεχόμενο τόσο των προγραμματικών δηλώσεων όσο και της κυβερνητικής 
πολιτικής είναι η συντριβή των δικαιωμάτων του ναυτεργατικού κόσμου της χώρας μας.  
Σε αυτό δεν πρέπει να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, για αυτό δεν πρέπει να καλλιεργούνται 
ψευδαισθήσεις, αυταπάτες, ούτε να υπάρχει ανοχή ή οποιαδήποτε επανάπαυση. 



Η κυβερνητική ατζέντα (και στην Ναυτιλία) δεν περιλαμβάνει στις προτεραιότητές της την 
επίλυση των δίκαιων Ναυτεργατικών αιτημάτων. Για αυτό και δεν υπάρχει η παραμικρή 
αναφορά στις προγραμματικές δηλώσεις στα Ναυτεργατικά προβλήματα και την επίλυσή τους 
όπως είναι οι περικοπές στις συντάξεις και στο Επικουρικό Ταμείο, η ανεργία, οι εργασιακές 
σχέσεις, η μεσιτεία, ο εκδημοκρατισμός της Ναυτικής νομοθεσίας, του ναυτεργατικού 
συνδικαλιστικού κινήματος και του επαγγέλματος, η εφαρμογή των ΣΣΕ κ.α. 
Τα ζητήματα τέθηκαν και παρουσιάστηκαν αναλυτικά στον Υπουργό Ε.Ν και Αιγαίου κατά την 
συνάντηση που είχε μαζί του ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ Αντώνης Νταλακογιώργος στις 10/7/2012 
αλλά και από τον εκπρόσωπο της ΠΕΝΕΝ στην συνάντηση του Υπουργού Ε.Ν με την ΠΝΟ στις 
27/6/2012. 
Ειδικότερα ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ κατά την συνάντηση με τον Υπουργό Ε.Ν υπογράμμισε τα εξής: 

- Άμεση ανάκληση της πολιτικής επιστράτευσης (που ισχύει εδώ και πολλούς μήνες) για τους 
Ναυτεργάτες της Ακτοπλοΐας. 

- Κατάργηση όλων των περικοπών και μειώσεων στις συντάξεις των απόμαχων του κύματος. 
- Απορρόφηση όλων των ανέργων, επιμήκυνση του χρόνου επιδότησης της ανεργίας, 

επιδότηση όλων των ανέργων με αύξηση του επιδόματος ανεργίας. 
- Αυτοτέλεια του ΝΑΤ, του Οίκου Ναύτη και όλων των άλλων ταμείων μας και κάλυψη των 

αναγκών τους από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
- Κατάργηση όλων των εγκριτικών πράξεων και των ειδικών συνθέσεων σε όλες τις κατηγορίες 

πλοίων. 
- Οικονομική στήριξη των Ταμείων Πρόνοιας έτσι ώστε να συντομευθεί ο χρόνος απόδοσης 

των εφάπαξ παροχών. 
- Εφαρμογή των ΣΣΕ, καταβολή των αυξήσεων, των αναδρομικών και των δεδουλευμένων 

μισθών καθώς και υπογραφή των ΣΣΕ για το 2012. 
- Εκδημοκρατισμός του ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, της ναυτικής νομοθεσίας 

και του ναυτεργατικού επαγγέλματος. 
Ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ στάθηκε ιδιαίτερα στην παρέμβασή του στην ανάγκη να γίνει σεβαστό 
το ισχύον πλαίσιο επάνδρωσης των επιβατηγών και ακτοπλοϊκών πλοίων και εναντιώθηκε σε 
οποιαδήποτε απόπειρα για περιορισμό ή κατάργηση των θέσεων εργασίας του ξενοδοχειακού 
προσωπικού και οποιασδήποτε άλλης επιστασίας που οι προγραμματικές δηλώσεις του 
Υπουργού Ε.Ν αφήνουν ανοιχτό, ενώ είναι γνωστές και οι θέσεις των εφοπλιστών (ΣΕΕΝ – ΝΕΕ 
κλπ).  
Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ καλεί τους Ναυτεργάτες και τον κλάδο μας να είναι σε αγωνιστική 
ετοιμότητα. Επιβάλλεται να οργανωθούν νέοι αγώνες για να υπερασπίσουμε ενωμένοι τα 
δικαιώματά μας και να αντικρούσουμε την συντονισμένη επίθεση από τους εφοπλιστές και την 
συγκυβέρνηση (Ν.Δ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ) για να μην περάσουν τα σχέδια σε βάρος του 
Ναυτεργατικού κόσμου της χώρας μας. 
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