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Από: Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού 
Προς: - Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη 

           - Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Αθανάσιο Μπούσιο 
           - Γενικό Γραμματέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας κ. Αθανάσιο Χριστόπουλο 
           - Αρχηγό Λιμενικού Σώματος κ. Δημήτρη Μπαντιά 
           - Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος κ. Κωνσταντίνο Κουνουγέρη 
           - Επιτελάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κ. Δημήτριο Τσιαδή 
           - Κλαδάρχη Ναυτιλιακής Πολιτικής κ. Πετρόπουλο Παναγιώτη 
           - Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Διευθυντή Ναυτικής Εργασίας κ. Ρεΐζη Δρόσο 

Κοινοποίηση: ΠΝΟ – Ναυτεργατικά Σωματεία  
                       - Σωματείο Μηχανικών και Κατ. Πληρωμάτων Μ/S και Π/Θ κοντινών   αποστάσεων «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» 

 
Θέμα: Δίωξη σε βάρος του Προέδρου του Σωματείου Μηχανικών και Κατ. Πληρωμάτων Μ/S και Π/Θ κοντινών    

αποστάσεων «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» 
 
Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει την δίωξη που ασκήθηκε  στην διάρκεια της τελευταίας απεργιακής μας κινητοποίησης 
(31/1 έως 6/2/2013) σε βάρος του Προέδρου του τοπικού Πορθμειακού Σωματείου Ναυτεργατών Κέρκυρας – Ηγουμενίτσας 
Βασίλη Πιτικάρη. Η κατηγορία που αποδόθηκε στον ανωτέρω συνδικαλιστή και μέλος της ΠΕΝΕΝ ήταν η παρακώλυση 
συγκοινωνιών. 
Συγκεκριμένα στις 4/2/2013 το τοπικό σωματείο και οι Ναυτεργάτες της ανωτέρω γραμμής συμμετείχαν στον απεργιακό 
αγώνα της ΠΝΟ, ζητήθηκε η έκτακτη δρομολόγηση δήθεν για λόγους υγείας χωρίς όμως για το περιστατικό να έχει γίνει η 
παραμικρή αναφορά από τον θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας. 
Επίσης δεν υπήρχε – όπως προβλέπεται – συνοδεία γιατρού η ασθενοφόρου. 
Το τοπικό σωματείο είχε καθορίσει όπως προβλέπεται το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας και το είχε κοινοποιήσει σε όλα 
τα αρμόδια όργανα. 
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η κυβέρνηση ακολουθώντας τις εντολές των εφοπλιστών εντείνει τις προσπάθειες 
καταστολής και αμαύρωσης των δίκαιων αγώνων των Ναυτεργατών επιδιώκοντας να τους φέρει σε αντιπαράθεση με την 
κοινωνία. 
Θεωρούμε επίσης προκλητική και απαράδεκτη την ενέργεια του Κεντρικού Λιμενάρχη Ηγουμενίτσας θέλοντας να 
ποινικοποιήσει την συνδικαλιστική και συλλογική δράση των αγώνων του τοπικού σωματείου και των Ναυτεργατών. 
Ο Λιμενάρχης του τοπικού Λιμεναρχείου σιωπά και καλύπτει τις παρανομίες των ναυτιλιακών εταιριών όπως είναι η μη 
εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών, η μη τήρηση και εφαρμογή της ναυτικής νομοθεσίας και της ΣΣΕ στην Πορθμειακή 
γραμμή Κέρκυρας – Ηγουμενίτσας, Λευκίμμης και Παξών. 
Απαιτούμε την ανάκληση της δίωξης σε βάρος του συνδικαλιστή και ταυτόχρονα οι ελεγκτικές και εποπτικές αρχές επιτέλους 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εφαρμόσουν απαρέγκλιτα την υφιστάμενη νομοθεσία για τα δικαιώματα των 
Ναυτεργατών. 

Για την Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ 
Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας 

Νταλακογιώργος Αντώνης                                          Κροκίδης Νικόλαος 
  


