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Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Β΄ Γενική Συνέλευση της ΠΕΝΕΝ στον Πειραιά στις 18/10/2012. 

Στην κεντρική εισήγηση που παρουσίασε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ναυτών έγινε εκτενής αναφορά στα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι της χώρας μας ως αποτέλεσμα της βάρβαρης αντιλαϊκής και 

αντεργατικής πολιτικής από την τρόικα (ΕΕ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ΔΝΤ) και από την τρικομματική κυβέρνηση η 

οποία συνεχίζει τον ίδιο καταστροφικό δρόμο που ακολούθησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις (Παπανδρέου – 

Παπαδήμος) σε βάρος των δικαιωμάτων του λαού και των εργαζομένων. 

Η αντεργατική επέλαση των πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν και υπηρετούν  το μεγάλο κεφάλαιο και τα 

συμφέροντά του μπορεί και πρέπει να ανακοπεί από ένα ισχυρό, ταξικό, ενωτικό μέτωπο εργαζομένων, 

συνταξιούχων, αγροτών, φτωχών λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ σημείωσε ότι πίσω της αυτή η καταστροφική πολιτική αφήνει 

τεράστια προβλήματα. Η ανεργία εκτοξεύθηκε στο απίστευτο 25%, η ύφεση στο 6,2 οι μισθοί επέστρεψαν 

ολοταχώς 20 χρόνια πίσω, η φορομπηχτική πολιτική συνεχίζεται σε βάρος των μισθωτών, τα κοινωνικά - 

ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα το ένα μετά το άλλο ανατρέπονται και καταργούνται. 
Η κοινωνική ασφάλιση (συντάξεις – υγεία) δέχονται συντριπτικά πλήγματα, όπως και οι μισθοί των εργαζομένων 

που υποχωρούν δραματικά προς τα κάτω από τα μέτρα και τις πολιτικές της τρόικας και της κυβέρνησης. 

Στην συνέχεια έγινε αναλυτική παρουσίαση των προβλημάτων που απασχολούν τους εν ενεργεία και 

συνταξιούχους Ναυτεργάτες. Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ναυτών υπάρχει σε εξέλιξη μια 

οργανωμένη και συντονισμένη επίθεση από τους εφοπλιστές, την κυβέρνηση και την Τρόικα.  
Στόχοι αυτής της επίθεσης είναι:  η ανατροπή των εργασιακών, κοινωνικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων τους που κερδήθηκαν με σκληρούς, δύσκολους και μακροχρόνιους αγώνες. 

Συγκεκριμένα επιχειρείται η κατάργηση της ισχύουσας ΣΣΕ, η εφαρμογή των κυβερνητικών μέτρων για τους 

νεοπροσλαμβανόμενους, η υπογραφή επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων. Ταυτόχρονα με την αλλαγή του 

θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην Ακτοπλοΐα, προωθείται η κατάργηση της δεκάμηνης επάνδρωσης και 

λειτουργίας των πλοίων, η μείωση των οργανικών συνθέσεων όπως έχουν θεσπισθεί  και προβλέπονται στο Π.Δ 

177/74, η κατάργηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας όπως αυτό ισχύει  για την πρόσληψη ναυτικών στον 

νευραλγικό και κρίσιμο τομέα της Ακτοπλοΐας. 

Τα προωθούμενα αυτά αντιναυτεργατικά μέτρα έρχονται να ικανοποιήσουν πλήρως τις θέσεις των 

Εφοπλιστών όπως αυτές έχουν επανειλημμένα δημοσιοποιηθεί και έχουν τεθεί  υπόψη όλων των φορέων. 

Τόσο η γενικότερη κυβερνητική πολιτική όσο και η ασκούμενη ναυτιλιακή πολιτική  έρχονται σε πλήρη αντίθεση 

και σύγκρουση με τα συμφέροντα των Ναυτεργατών και του κλάδου ο οποίος  - όπως τόνισε ο Πρόεδρος της 

ΠΕΝΕΝ -  καλείται να διαδραματίσει  πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο στην παραπέρα ανάπτυξη των 

αγώνων στον χώρο της Ναυτιλίας. Η απόκρουση και η αντίσταση σε αυτήν την πολιτική αναδείχθηκε ως 

κεντρικός προβληματισμός που επικράτησε στις τοποθετήσεις των μελών της ΠΕΝΕΝ που πήραν τον λόγο και 

εξέφρασαν την άποψή τους για όλες τις εξελίξεις. 

Τα μέλη της ΠΕΝΕΝ συμφώνησαν με το πλαίσιο διεκδικήσεων και τον προγραμματισμό δράσης όπως 

παρουσιάστηκε και κατατέθηκε στην Β΄ Γενική Συνέλευση από το Δ.Σ της ΠΕΝΕΝ. 

Η Γ.Σ εξουσιοδότησε την Διοίκηση του Σωματείου μας να παλέψει επικεφαλής του κλάδου για την απόκρουση 

της επίθεσης και την ανατροπή της εφοπλιστόδουλης πολιτικής που ασκείται στον χώρο της Ναυτιλίας. Πρέπει 

να απαντήσουμε σε αυτήν την επίθεση με αγώνα διαρκείας, μαζικό, ενωτικό και ταξικό.  

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα πορευτεί η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ με συνέπεια και αγωνιστικότητα. Για τον σκοπό 

αυτό η ΠΕΝΕΝ κατέθεσε στην τελευταία συνεδρίαση της ΠΝΟ (στις 16/10/2012) πρόταση για πανελλαδική 

απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων με συνεχόμενες και επαναλαμβανόμενες  48ωρες απεργίες καθώς και 

μια σειρά ακόμη μορφές πάλης όπως είναι οι καταλήψεις, οι συγκεντρώσεις, τα συλλαλητήρια κ.λπ. 
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