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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ 

 
Ο κομματικόσ ςυνδικαλιςμόσ ξαναχτφπθςε!! Σα Προεδρεία των δφο ωματείων ΠΕΜΕΝ – ΣΕΦΕΝΩΝ με μια νζα 
ανακοίνωςθ τθν οποία δθμοςιεφει και το κομματικό τουσ όργανο «Ο Ριηοςπάςτθσ» (“Ρ”) επιχειρεί να απαντιςει ςτισ 
τεκμθριωμζνεσ κζςεισ και απόψεισ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Ζνωςισ μασ. 
Η απάντθςι τουσ δεν πείκει κανζναν, κι όχι μόνον αυτό αλλά εκτίκενται ανεπανόρκωτα και επιβεβαιϊνουν  πλιρωσ τουσ 
ιςχυριςμοφσ μασ αφοφ ςτο ςχετικό δθμοςίευμα του “Ρ” αφιερϊνονται δφο αράδεσ για τθν απόφαςθ τθσ πλειοψθφίασ τθσ 
ΠΝΟ να μθν πάρει μζροσ τθν 1θ Μάθ με 24ωρθ απεργία όπωσ πρότεινε θ ΠΕΝΕΝ, ενϊ αντίκετα πάνω από 700 λζξεισ ιταν 
αφιερωμζνεσ ςτον μόνο ταξικό εχκρό και αντίπαλο (“οπορτουνιςμό”) τθν ΠΕΝΕΝ, τθν Διοίκθςθ και τον Πρόεδρό τθσ. 
Προφανϊσ ο τυφλόσ κομματικόσ φανατιςμόσ τουσ δεν τουσ αφινει να αντιλθφκοφν ότι με αυτά και αυτά γελοιοποιοφνται 
και εξευτελίηονται. 
χετικά με τθν απάντθςι τουσ χαιρόμαςτε διότι διαπιςτϊνουμε  ότι οι εκτιμιςεισ μασ επιβεβαιϊνονται πλιρωσ. Με τθν 
ζνοχθ ςιωπι τουσ ομολογοφν τθν ςυμπαιγνία και ςυνεργαςία τουσ με τισ δυνάμεισ του εργοδοτικοφ και κυβερνθτικοφ 
ςυνδικαλιςμοφ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτθν τελευταία ςυνεδρίαςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ ΠΝΟ ςτισ 13/4/2011 υπιρχε 
προςυνεννόθςθ του Γ.Γ τθσ ΠΝΟ με τουσ εκπρόςωπουσ ΠΕΜΕΝ – ΣΕΦΕΝΩΝ από κοινοφ να επιτεκοφν προσ τον 
εκπρόςωπο και τθν Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ. Αυτόσ είναι ο άκλιοσ ρόλοσ και το κατάντθμα των δυνάμεων που κινοφνται ςτο 
τόξο του κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ.  
τθν ίδια ςυνεδρίαςθ τθσ ΠΝΟ διαπιςτϊκθκε ότι πίςω από τισ πλάτεσ τθσ ΠΕΝΕΝ παίηεται ζνα βρϊμικο και άκλιο παιχνίδι 
(από το κοινό μζτωπο δυνάμεων κομματικοφ – εργοδοτικοφ και κυβερνθτικοφ ςυνδικαλιςμοφ). Αφορμι για αυτό αποτελεί 
το δικεν ενδιαφζρον τουσ για τισ ςυνκζςεισ με πλοία που υπογράφει φμβαςθ θ ΠΝΟ, κυρίωσ Ε/Γ-Ο/Γ με ξζνθ ςθμαία τα 
οποία ςυμβάλλονται με το ΝΑΣ και εφαρμόηουν τθν κείμενθ Ε. 
Επειδι θ ΠΕΝΕΝ δεν ζχει κάνει κανενόσ είδουσ ςυναλλαγι (και δεν ζχει κανενόσ είδουσ δζςμευςθ ι εξάρτθςθ) με 
οποιαδιποτε εταιρεία που ζχει κάνει τζτοια ςφμβαςθ με τθν ΠΝΟ και επειδι κρίνουμε ότι υπάρχει άκλιο παιχνίδι ςε 
βάροσ μασ, κζλουμε να τονίςουμε τα εξισ: Ωσ τϊρα θ κζςθ του Γ.Γ τθσ ΠΝΟ (και όχι μόνο) ιταν να υπάρχουν αμοιβαίεσ και 
αποδεκτζσ υποχωριςεισ ζτςι ϊςτε να ςυμβάλλονται τζτοια πλοία με τθν ΠΝΟ κι ζτςι να εξαςφαλίηονται κζςεισ εργαςίασ 
για τουσ Ζλλθνεσ Ναυτεργάτεσ. 
Αφοφ όπωσ διλωςε ςτισ 13/4/2011 θ ΠΕΝΕΝ αναιτιολόγθτα άλλαξε κζςθ με αφορμι το πλοίο RUZGAR αντί να 
εφαρμοςκεί το Π.Δ 177/74 θ πρόταςθ τθσ ΠΕΝΕΝ ιταν να ιςχφςει θ ςφνκεςθ όπωσ ακριβϊσ ζχει διαμορφωκεί (χωρίσ τθν 
ζγκριςθ και ςυναίνεςι μασ) ςτα υπό Ελλθνικι ςθμαία πλοία.   
το εξισ δθλϊνουμε όλεσ οι ςυμβάςεισ που ζχει υπογράψει θ ΠΝΟ με εταιρίεσ να τροποποιθκοφν αυτζσ ςτο κομμάτι τθσ 
ΠΕΝΕΝ και να προςαρμοςκοφν πλιρωσ με τα ιςχφοντα και προβλεπόμενα του Π.Δ 177/74 χωρίσ τθν παραμικρι 
παρζκκλιςθ. Αυτι είναι θ απάντθςι μασ ςτον Γ.Γ τθσ ΠΝΟ Γ. Χαλά και όςουσ μαηί με αυτόν ςτθρίηουν τζτοια άκλια 
παιχνίδια. 
Εάν επρόκειτο για τισ γνωςτζσ ακλιότθτεσ του κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ κα τισ προςπερνοφςαμε, κα τισ αγνοοφςαμε και 
κα τισ περιφρονοφςαμε. Διότι δεν μασ ενδιαφζρει θ προπαγάνδα του κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ, αυτι αφορά και 
περιορίηεται ςε ζνα ςτενό κομματικό ακροατιριο και δεν ζχει καμιά απιχθςθ ςτον Ναυτεργατικό μασ κόςμο. 



Για τον ςκοπό αυτό θ ΠΕΝΕΝ πζρα από τθν ΠΝΟ κα ενθμερϊςει τα τοπικά Λιμεναρχεία και τισ ενδιαφερόμενεσ 
Ναυτιλιακζσ εταιρίεσ των πλοίων ROPAX 1, ROPAX 2, RUZGAR, SEATRADE, IONIAN SKY κλπ κακϊσ και κάκε άλλο πλοίο. 
Αφοφ ο Γ.Γ τθσ ΠΝΟ Γ. Χαλάσ πιςτεφει ότι με αυτό τον τρόπο κα ζχουμε κζςεισ εργαςίασ για τουσ Ζλλθνεσ Ναυτεργάτεσ και 
μόνο ζτςι διαςφαλίηονται τα δικαιϊματά τουσ να ηθτιςει απαρζγκλιτθ εφαρμογι του Π.Δ 177/74 για όλουσ τουσ κλάδουσ 
τόςο ςτα πλοία ξζνθσ ςθμαίασ όςο και ςε αυτά με ελλθνικι ςθμαία. Περιμζνουμε άμεςα τθν προςαρμογι όλων των 
ςυμβάςεων τθσ ΠΝΟ με τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία ςτα πλαίςια τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ. Εάν δεν γίνει αυτό, αποδεικνφεται ότι 
τισ βρϊμικεσ και άκλιεσ ςυναλλαγζσ τισ κάνουν αυτοί που άμεςα και ζμμεςα καταφζρονται ενάντια ςτθν ΠΕΝΕΝ. 
ε ότι αφορά τον κομματικό ςυνδικαλιςμό φάνθκαν οι υπόγειεσ και άκλιεσ ςυναλλαγζσ τουσ με τισ δυνάμεισ του 
εργοδοτικοφ και κυβερνθτικοφ ςυνδικαλιςμοφ ςτο κζμα του διοριςμοφ του Δ. του ΝΑΣ, ςτθν πρόςφατθ Γ. του Ε.Κ.Π 
όπου οι δυνάμεισ τθσ ΔΑΚΕ ςυντάχκθκαν μαηί τουσ, ςτο μθ γιορταςμό τθσ εργατικισ πρωτομαγιάσ από το Ε.Κ.Π αλλά και 
ςτθν προςπάκεια να ενοχοποιθκεί θ ΠΕΝΕΝ ςε ηθτιματα τακτικισ και γενικότερου προςανατολιςμοφ ςτο ν.ς.κ. 
τθν ανακοίνωςθ των Προεδρείων των δφο ςωματείων μασ κακίηουν διότι καταγγζλλουμε ότι οι δυνάμεισ που υποτίκεται 
καταπολεμοφν (ΠΑΚΕ – ΔΑΚΕ, οι πολιτικοί τουσ εκπρόςωποι και το εφοπλιςτικό κεφάλαιο) ζχουν αποφαςίςει για 
δεκαετίεσ να τουσ αφιςουν ςτο απυρόβλθτο…………. 
Να μθν ανθςυχοφν για τθν ΠΕΝΕΝ, δεν μπορεί να επθρεάςει όλουσ τουσ παραπάνω………..  
Αυτοί που παίρνουν τισ αποφάςεισ τουσ ζχουν εξαςφαλίςει αςυλία……. Σόςο πολφ φαίνεται τουσ ενοχλεί ο «ταξικόσ» τουσ 
προςανατολιςμόσ…….. Με τον τρόπο αυτό κα ςυνεχίςουν το Γιάννθσ κερνά – Γιάννθσ πίνει ςτα δφο ςωματεία που 
ελζγχουν πολιτικά τισ Διοικιςεισ.    
Η ζνοχθ ςιωπι τουσ ςυνεχίηεται ςτθν καταγγελία που κάναμε εναντίον τουσ για τθν μείωςθ τθσ ςφνκεςθσ που ζγινε ςε 
πλοία του ΛΟΤΗ ςε ςυμφωνία ςτο ΤΘΤΝΑΛ ςτθν οποία δεν ςυμμετείχε και δεν ςυμφϊνθςε θ ΠΕΝΕΝ, ενϊ ςκόπιμα 
διαςτρεβλϊνουν τθν κζςθ μασ ότι θ ΠΕΝΕΝ μετά από αυτιν τθν επαίςχυντθ ςυμφωνία είχε να επιλζξει είτε να αποδεχτεί 
τθν κζςθ τθσ εταιρείασ (για 1 Λοςτρόμο και 4 Ναφτεσ) είτε να αντιδράςει και να επιδιϊξει τθν ουςιαςτικι αφξθςθ του 
αρικμοφ του κλάδου μασ.  
Αυτι είναι θ μοναδικι αλικεια τθν οποία οι δυνάμεισ του κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ προςπακοφν μάταια να 
κακοποιιςουν όπωσ τουσ κατιγγειλε ο Πρόεδροσ τθσ ΠΕΝΕΝ κατά τθν ςυνεδρίαςθ του Δ. του Ε.Κ.Π ςτισ 14/4/2011. 
ε κάκε περίπτωςθ να ξζρουν και να γνωρίηουν ότι μζτωπο ενάντια ςτθν ΠΕΝΕΝ από τισ ίδιεσ αυτζσ δυνάμεισ 
ςυμπτφχκθκε και ςτο παρελκόν και οδθγικθκε ςε ναυάγιο και απόλυτθ αποτυχία…… 
Εμείσ κα εξακολουκιςουμε να ξεςκεπάηουμε και να αποκαλφπτουμε τισ ακλιότθτεσ του κομματικοφ εργοδοτικοφ και 
κυβερνθτικοφ ςυνδικαλιςμοφ. 
Επίςθσ να ξζρουν και να γνωρίηουν ότι ςτο εξισ τίποτα δεν κα μζνει αναπάντθτο από τισ γνωςτζσ λαςπολογίεσ και 
ςυκοφαντίεσ τουσ ςε βάροσ τθσ ΠΕΝΕΝ και τθσ Διοίκθςισ μασ. 

Με εντολι Δ. 
Ο Πρόεδροσ                                      Ο Γεν. Γραμματζασ 
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