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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Ανανέωση της ΣΣΕ 2014 στην κατηγορία των Ακτοπλοϊκών και Ε/Γ-Ο/Γ Διεθνών Γραμμών 

 

Κατά την σημερινή συνάντηση μεταξύ του ΣΕΕΝ και της ΠΝΟ υπογράφηκε η νέα ΣΣΕ για το 2014 η οποία 

καλύπτει όλους τους Ναυτικούς που εργάζονται στα Ακτοπλοϊκά πλοία και τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία διεθνών γραμμών. 

Η νέα ΣΣΕ που η ισχύ της αρχίζει από 1/1/2014 και λήγει στις 31/12/2014 ανανεώθηκε με μηδενικές αυξήσεις 

ενώ καθηλωμένες και αμετάβλητες για 4
η
 συνεχή χρονιά έμειναν και οι λοιπές αποδοχές και αμοιβές  των 

Ναυτικών σε αυτές τις κατηγορίες πλοίων. 

Στην παρέμβασή του ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ στην διάρκεια της διαπραγμάτευσης επέκρινε την στάση των 

εκπροσώπων του ΣΕΕΝ οι οποίοι αντιστρέφοντας τους ρόλους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αξίωσαν μια 

σειρά μειώσεις, περικοπές και καταργήσεις διατάξεων που αφορούν θεσμοθετημένα δικαιώματα των 

Ναυτεργατών. Μεταξύ των άλλων «αιτημάτων» τους ήταν και η ουσιαστική κατάργηση της αποζημίωσης για 

όσους απολύονται λόγω ετήσιας επιθεώρησης και εφόσον δεν προσλαμβάνονται πρέπει να τους καταβάλλεται η 

νόμιμη και προβλεπόμενη αποζημίωση. Ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ τόνισε ότι είναι απαράδεκτη η όποια απαίτηση 

για παραπέρα συρρίκνωση του εισοδήματος και του βιοτικού επιπέδου των Ναυτεργατών και σε καμιά 

περίπτωση δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης τα κεκτημένα δικαιώματα που 

κερδήθηκαν με επίμονους, σκληρούς και μακροχρόνιους αγώνες. Ταυτόχρονα επισήμανε ότι στην 

πραγματικότητα την τελευταία τετραετία στις παραπάνω κατηγορίες πλοίων που εκπροσωπεί ο ΣΕΕΝ, οι θέσεις 

εργασίας μειώθηκαν δραματικά τόσο εξαιτίας της αισθητής μείωσης του αριθμού των πλοίων, όσο και με τις 

διατάξεις του νόμου 4150/2013 που συνολικά οδήγησαν στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας για τον 

Ναυτεργατικό μας κόσμο. 

Παράλληλα το ίδιο χρονικό διάστημα οι μισθοί, οι αποδοχές και το βιοτικό επίπεδο των Ναυτεργατών έχουν 

υποστεί ραγδαία μείωση που οφείλεται στις μειώσεις των αποδοχών τους, στην μείωση του χρόνου απασχόλησης, 

στην φορομπηχτική κυβερνητική πολιτική, στην λεηλασία που υφίσταται και το εισόδημα των ναυτεργατών από 

τα χαράτσια, τους δυσβάστακτους φόρους κ.λπ.  

Επίσης ανέφερε ότι η κατάσταση για μεγάλο μέρος των Ναυτεργατών γίνεται δύσκολη, αφόρητη και δραματική 

αφού οι Ναυτιλιακές εταιρίες που απασχολούνται καθυστερούν για πολλούς μήνες  την εξόφληση των 

δεδουλευμένων μισθών τους. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έπρεπε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να είναι στο επίκεντρο μια σειρά κρίσιμα 

και δίκαια αιτήματα του Ναυτεργατικού μας κόσμου τα οποία επιβάλλεται επιτέλους να επιλυθούν. 



Χωρίς να υποτιμάμε ότι με την ανανέωση της ΣΣΕ ματαιώνεται και αναβάλλεται προσωρινά ο θεσμός των 

επαίσχυντων επιχειρησιακών ΣΣΕ που θεσμοθετήθηκαν με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, ούτε 

επίσης ότι αποκρούστηκαν οι ακραίες εφοπλιστικές απαιτήσεις για συρρίκνωση θεσμοθετημένων δικαιωμάτων 

που περιλαμβάνονται στην ΣΣΕ,  θεωρούμε ότι η ανανέωση των ΣΣΕ με μηδενικές αυξήσεις δεν μπορεί σε καμιά 

περίπτωση να θεωρείται θετικό αποτέλεσμα για τα συμφέροντα των Ναυτεργατών.    

Δυστυχώς η πλειοψηφία της ΠΝΟ ενήργησε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στην κατεύθυνση των μηδενικών 

αυξήσεων και της εγκατάλειψης των δίκαιων αιτημάτων και διεκδικήσεων των Ναυτεργατών με αποτέλεσμα η 

αρνητική αυτή εξέλιξη να είναι αναπόφευκτη. 

Παίρνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω δεδομένα η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ δεν πρόκειται να υπογράψει την νέα 

ΣΣΕ Ακτοπλοϊκών – Ε/Γ-Ο/Γ Διεθνών Γραμμών. Θα παλέψει με όλες τις δυνάμεις της να αναδειχθούν τα 

φλέγοντα προβλήματα των Ναυτεργατών και τα δίκαια αιτήματά τους έτσι ώστε οι ΣΣΕ (που δέχονται 

σφοδρότατη επίθεση από την αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική, τους εφοπλιστές, το μεγάλο κεφάλαιο και τους 

τοκογλύφους δανειστές) και οι διεκδικήσεις μας να έχουν θετικό αποτέλεσμα με την ικανοποίηση των αιτημάτων 

του Ναυτεργατικού μας κόσμου. 

Σχετικά με τις δυνάμεις του κομματικού συνδικαλισμού (ΠΕΜΕΝ – Μάγειροι – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ) από την μια 

αρνήθηκαν να υπογράψουν την ΣΣΕ με τον ΣΕΕΝ αλλά από την άλλη έβαλαν φαρδιά πλατιά τις υπογραφές τους 

στην ΣΣΕ των Ρυμουλκών με μηδενικές αυξήσεις!!! 

Είναι άξιο απορίας πώς οι δυνάμεις αυτές κόπτονται και θέλουν να μονοπωλούν την αγωνιστικότητα και από την 

άλλη επίσης στο Σωματείο των Ρυμουλκών απείχαν προκλητικά από την τριήμερη απεργία των Ναυτεργατών….. 

 

Με εντολή Διοίκησης 
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