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Από:     Πανελλινια Ζνωςθ Ναυτών Εμπορικοφ Ναυτικοφ 
Προσ: - Τπουργό Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ κ. Μιχάλθ Χρυςοχοΐδθ 
           - Αναπ/τθ Τπουργό Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ κ. Χάρθ Παμποφκθ  
Κοιν.: - Γ.Γ. Τπουργείου Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ  
           - Δ.Ν.ΕΡ 
           - Π.Ν.Ο – Ναυτεργατικά ωματεία 
           - Ημεριςιο Σφπο και Λοιπά Μ.Μ.Ε 
 
Θζμα: Ανανζωςθ Ειδικών υνκζςεων για Πλοία όλων των Κατθγοριών 
 
Η Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ κζλει να καταγγείλει τθν απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ και 
Ναυτιλίασ κ. Χ. Παμποφκθ,  ο οποίοσ ςε μια περίοδο που θ ανεργία μαςτίηει χιλιάδεσ Ναυτεργάτεσ όλων των κλάδων και θ 
επαγγελματικι αναςφάλεια δεν ιταν ποτζ μεγαλφτερθ προχώρθςε ςε ανανζωςθ των ειδικών ςυνκζςεων ςε πολλζσ 
δεκάδεσ πλοία όλων των κατθγοριών με τισ οποίεσ κατά παρζκκλιςθ τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ (νόμοσ για τισ οργανικζσ 
ςυνκζςεισ) μειώνονται εκατοντάδεσ κζςεισ εργαςίασ Ελλινων Ναυτεργατών ςτα ανωτζρω πλοία. Η ΠΕΝΕΝ ιταν και είναι 
ςτακερά κατά των ειδικών ςυνκζςεων και με ζγγραφό τθσ πρόςφατα (Ιοφνθσ 2011) προσ τον ίδιο τον κ. Παμποφκθ ηιτθςε 
να μθν ανανεωκεί (κζςθ τθσ ΠΕΝΕΝ είναι θ κατάργθςθ όλων των ειδικών ςυνκζςεων) καμία ειδικι ςφνκεςθ θ οποία πζρα 
από τισ επιπτώςεισ που ζχει ςτθν απώλεια κζςεων εργαςίασ ζχει επίςθσ ςθμαντικι αρνθτικι επίπτωςθ και ςτα 
αςφαλιςτικά μασ ταμεία (ΝΑΣ, ΚΕΑΝ, Σαμεία Πρόνοιασ), τα οποία ωσ γνωςτό με παρόμοια μζτρα ζχουν οδθγθκεί ςε 
δραματικι οικονομικι κατάςταςθ. 
Είναι άξιο απορίασ πωσ ςε αυτζσ τισ δφςκολεσ και δραματικζσ περιςτάςεισ για το Ναυτεργατικό μασ κόςμο ο αρμόδιοσ 
υπουργόσ να αποφαςίηει εριμθν των Ναυτεργατών και των ςυνδικάτων τουσ, (εκτόσ αν υπιρχε προφορικι ι άλλου 
είδουσ ςυναίνεςθ που θ ΠΕΝΕΝ αγνοεί) τον εξοςτρακιςμό εκατοντάδων Ναυτεργατών ςτο όνομα τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 
και τθσ κερδοφορίασ των Ναυτιλιακών Επιχειριςεων. 
Καταδικάηουμε με το πιο ζντονο τρόπο οποιαδιποτε μεκόδευςθ μείωςθσ των κζςεων εργαςίασ και απορρίπτουμε 
κατθγορθματικά το άκλιο επιχείρθμα ότι οι ςυνκζςεισ αυτζσ ανανεώνονταν και τα προθγοφμενα χρόνια. 
Η αλικεια είναι ςτον βακμό που ςυνζβαινε κάτι τζτοιο γινόταν εν κρυπτό και πίςω από τισ πλάτεσ των ναυτεργατών. 
Οι ειδικζσ αυτζσ ςυνκζςεισ αφοροφν πάνω από 70 πλοία Φ/Γ, Δ/Ξ και επιβατθγά. 
 Ζνα εφλογο και κρίςιμο ερώτθμα είναι: με ποια κριτιρια δίνονταν αυτζσ οι ειδικζσ ςυνκζςεισ τθ ςτιγμι,  που 
αποδεδειγμζνα επθρεάηουν αρνθτικά,  τόςο τθν αςφάλεια όςο και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ των υπολοίπων Ναυτεργατών. 
Καλοφμε τον Τπουργό κ. Παμποφκθ ζςτω και τελευταία ςτιγμι να ανακαλζςει και ςε καμία περίπτωςθ να μθν υλοποιιςει 
τισ απαράδεκτεσ μειώςεισ των ςυνκζςεων. 
Αντίκετα πρζπει να τθρεί και να εφαρμόηει απαρζγκλιτα τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί οργανικών ςυνκζςεων. 
Σζλοσ καλοφμε τον Τπουργό να μασ παράςχει πλιρθ ςτοιχεία ςε ότι αφορά τισ αποφάςεισ του για τισ μειωμζνεσ 
ςυνκζςεισ, ςε πόςα πλοία δόκθκαν, ποιών Ναυτιλιακών Εταιριών,  
ποιοσ είναι ο αρικμόσ των πλοίων και ο αρικμόσ των Ναυτεργατών.  
Επίςθσ κζλουμε να γνωρίηουμε τθν κζςθ (προφορικι ι γραπτι) και τθν πρόταςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Τπουργείου 
(Δ.Ν.ΕΡ). 
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