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Δελτίο Τφπου 
 
Ολοκλθρϊκθκαν ςτισ 3/3/2011 οι αρχαιρεςίεσ ςτθν Πανελλινια Ζνωςθ Ναυτϊν Ε.Ν. οι οποίεσ άρχιςαν ςτισ 
24/9/2010 με τθν εκλογι τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ. 
Στθν ςυνζχεια θ Εφορευτικι Επιτροπι και οι εκπρόςωποι του Πρωτοδικείου Πειραιά –δικαςτικοί αντιπρόςωποι- 
ζκαναν τθν διαλογι και τθν καταμζτρθςθ και ανακοίνωςαν τα τελικά αποτελζςματα των εκλογϊν ςτθν ΠΕΝΕΝ. 
 
Συνολικά ψιφιςαν 1471 μζλθ τθσ ΠΕΝΕΝ που αντιπροςωπεφουν το 83% των ταμειακά εντάξει μελϊν, Ζγκυρα: 
1375, Άκυρα: 96. 
Ζλαβαν: «Ταξικι Αγωνιςτικι Συςπείρωςθ Ναυτϊν»: 1123 ψιφουσ – ποςοςτό 81,67% (ο Συνδυαςμόσ αποτελείται 
από τθν πλειοψθφία τθσ απερχόμενθσ Διοίκθςθσ και ζχει επικεφαλισ τον Πρόεδρο τθσ ΠΕΝΕΝ Αντϊνθ 
Νταλακογιϊργο). 
Επίςθσ ο ίδιοσ αυτόσ Συνδυαςμόσ εκλζγει 17 από τα 21 μζλθ που αποτελείται το Δ.Σ τθσ ΠΕΝΕΝ. Ταυτόχρονα 
από τουσ 15 αντιπροςϊπουσ που ςυνολικά εξελζγθςαν, εκλζγει 12 αντιπροςϊπουσ προσ το Εργατικό Κζντρο 
Πειραιά και 12 αντιπροςϊπουσ ςτθν ΠΝΟ. 
 
Αντίςτοιχα τθν δεφτερθ κζςθ ςτισ εκλογζσ τθσ ΠΕΝΕΝ πιρε ο «Αγωνιςτικόσ Συνδυαςμόσ Ναυτϊν» (ΠΑΜΕ – ΝΣΚ). 
Συγκεκριμζνα ζλαβε 252 ψιφουσ και εκλζγει 4 ζδρεσ ςτο 21μελζσ Δ.Σ τθσ ΠΕΝΕΝ και 3 αντιπροςϊπουσ τόςο 
προσ τθν ΠΝΟ όςο και προσ το Ε.Κ.Πειραιά. 
 
Θζλουμε να υπογραμμίςουμε ότι οι εκλογζσ ςτθν ΠΕΝΕΝ ζγιναν με άψογο δθμοκρατικό τρόπο μζςα από 
διαφανείσ διαδικαςίεσ. Ειδικά ςε ότι αφορά τθν ψθφοφορία με αλλθλογραφία ζχουν κεςπιςκεί ςτο καταςτατικό 
τθσ Ζνωςθσ διατάξεισ που διαςφαλίηουν το αδιάβλθτο των αρχαιρεςιϊν. 
Παράλλθλα είμαςτε το μοναδικό Σωματείο που πραγματοποιεί εκκακάριςθ των μθτρϊων ςε 4 επίπεδα ( 1) λόγω 
αλλαγισ ειδικότθτασ, 2)  αλλαγι επαγγζλματοσ, 3) ςυνταξιοδότθςθσ, 4) λόγω μθ καταβολισ των ςυνδρομϊν 
πζραν τθσ 4ετίασ). Τα μθτρϊα, τα ταμειακά εντάξει μζλθ, οι ψθφίςαντεσ είναι ςτθν διάκεςθ οποιουδιποτε 
κεςμικοφ οργάνου του ςυνδικαλιςτικοφ μασ κινιματοσ. 
 
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτισ εκλογζσ και ςτο Δ.Σ τθσ ΠΕΝΕΝ υπιρξε ςθμαντικι ανανζωςθ ςτο ςυλλογικό όργανο 
του Σωματείου. Συγκεκριμζνα ςτα τακτικά μζλθ του Δ.Σ υπιρχε ανανζωςθ κατά 52,38 % ενϊ ςτα 
αναπλθρωματικά μζλθ θ είςοδοσ νζων είναι 71,28 % . 
Στισ 14/3/2011 ςυνιλκε το Δ.Σ ςε ςυνεδρίαςθ ζπειτα από πρόςκλθςθ του επικεφαλισ του πλειοψθφοφντοσ 
Συνδυαςμοφ Αντϊνθ Νταλακογιϊργου. Μετά τθν ςυγκρότθςθ ςε ςϊμα ακολοφκθςε θ διαδικαςία εκλογισ νζου 
Προεδρείου ςτο ιςτορικό μασ Σωματείο. Πρόεδροσ του Δ.Σ τθσ ΠΕΝΕΝ εξελζγει ο Αντϊνθσ Νταλακογιϊργοσ, 



Γενικόσ Γραμματζασ ο Δεςποτίδθσ Νικιτασ (Ο Γ.Γ τθσ απερχόμενθσ Διοίκθςθσ Παντελισ Ανκόπουλοσ ζχει 
υποβάλει αίτθςθ για ςυνταξιοδότθςθ) και Ταμίασ ο Μπανάςιοσ Απόςτολοσ. Στθν κζςθ του Ταμία ζβαλε 
υποψθφιότθτα εκ μζρουσ του Αγωνιςτικοφ  Συνδυαςμοφ Ναυτϊν ο Τςιουδάκθσ Γιάννθσ που ζλαβε 4 ψιφουσ. 
Σθμειϊνουμε ότι το Προεδρείο εξελζγει με τουσ ψιφουσ του ςυνδυαςμοφ «Ταξικι Αγωνιςτικι Συςπείρωςθ 
Ναυτϊν». 
Μετά τθν εκλογι του Προεδρείου ο Πρόεδροσ τθσ ΠΕΝΕΝ Αντϊνθσ Νταλακογιϊργοσ ζκανε τθν παρακάτω 
διλωςθ:  
«Η Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ κα ςυνεχίςει ςτον ίδιο δοκιμαςμζνο δρόμο του αγϊνα για τθν υπεράςπιςθ των 
δικαιωμάτων του κλάδου και όλων των Ναυτεργατϊν. 
Η πορεία μασ κα είναι μακριά από οποιαδιποτε εξάρτθςθ και κθδεμονία εργοδοτικι , κομματικι ι κυβερνθτικι. 
Σε αυτιν τθν δφςκολθ και κρίςιμθ καμπι για τουσ εργαηόμενουσ και το Ναυτεργατικό κόςμο τθσ χϊρασ μασ 
αποτελεί μονόδρομο θ αγωνιςτικι δράςθ, θ απόκρουςθ τθσ επίκεςθσ κυβζρνθςθσ – τρόικασ  ενάντια ςε όλεσ τισ 
κατακτιςεισ μασ. 
Σε αυτόν τον δφςκολο δρόμο κα ςυνεχίςει να πορεφεται θ ΠΕΝΕΝ ζχοντασ ωσ γνϊμονα μόνο τθν υπεράςπιςθ 
των ςυμφερόντων του κλάδου των Ναυτεργατϊν και όλων των εργαηομζνων». 
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