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Α) Απολογισμός δράσης 
 
Συνάδελφοι, 
Συνεχίζεται για τρίτη χρονιά η καταστροφική κυβερνητική πολιτική των μνημονίων της 
τρικομματικής κυβέρνησης (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – ΔΗΜΑΡ) η οποία στο διάβα της έχει ισοπεδώσει τις 
εργασιακές σχέσεις, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τους κατώτερους μισθούς, τις κλαδικές 
συμβάσεις, την κοινωνική ασφάλιση, συντάξεις, επικουρικά, εφάπαξ παροχές, έχει υποβαθμίσει 
την δημόσια υγεία και εκπαίδευση και έχει οδηγήσει στον καιάδα της ανεργίας περίπου 1,5 
εκατομμύριο ανθρώπους. 
Περισσότεροι από έναν στους δύο νέους και νέες δεν έχουν δουλειά, εκατοντάδες χιλιάδες 
εργαζόμενοι δουλεύουν απλήρωτοι, περίπου ένας στους δύο εργαζόμενους εργάζεται με σχέση 
εκ περιτροπής ή μερικής απασχόλησης και ο ένας στους τρεις εργαζόμενους είναι 
ανασφάλιστος. 
Τα συλλογικά κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα θυμίζουν τον καπιταλισμό του 19ου 
αιώνα. Η υποταγμένη στην τρόικα τρικομματική κυβέρνηση όχι μόνο δεν βάζει φραγμό σε 
αυτήν την κοινωνική καταστροφή αλλά διαρκώς προωθεί και υλοποιεί νέα αντιλαϊκά, 
αντεργατικά και αυταρχικά μέτρα όπως οι ρυθμίσεις που πρόκειται να καταθέσει στην Βουλή 
για δραστικό περιορισμό στο δικαίωμα της απεργίας και γενικότερα στην λειτουργία των 
συνδικάτων. 
Η πολιτική της κυβέρνησης και της τρόικας δεν χτυπά μόνο τα δικαιώματα των εργαζομένων 
αλλά επιχειρεί να καταστρέψει και την πολιτική και την οργανωτική ικανότητα του 
συνδικαλιστικού κινήματος. 
Στα τρία χρόνια των μνημονίων το σύνολο της εργατικής νομοθεσίας έχει υποστεί μια 
πρωτοφανή απορρύθμιση, η εργασία ως αξία κινείται σε τροχιά πλήρους απαξίωσης, 
διαβρώνεται κάθε έννοια συλλογικότητας, προάγεται συστηματικά η ατομική εργασιακή σχέση 
εργοδότη και μισθωτού εργαζομένου, καταργήθηκαν επί της ουσίας οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, η ΕΓΣΣΕ, ο κατώτερος μισθός και οι ΣΣΕ. 
Η σφοδρότατη επίθεση της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στους εργαζομένους και τα 
συνδικάτα δεν συνιστά μια συνήθη επίθεση για την εφαρμογή απλώς ορισμένων περιοδικών 
αντιλαϊκών και αντεργατικών μέτρων ούτε απλά μια επίθεση του κεφαλαίου σε επιμέρους 
θέματα ενάντια στην μισθωτή εργασία. 
Αντίθετα όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές η χώρα μας γίνεται το πεδίο πιλοτικής εφαρμογής 
μιας συνολικής επίθεσης του κεφαλαίου και της αντίστοιχης νεοφιλελεύθερης πολιτικής 
εξουσίας, το συνδικαλιστικό κίνημα όμως περιορίστηκε σε ένα κλασικό αμυντικό αγώνα χωρίς 
καν να προσδώσει τα απαραίτητα πολιτικά χαρακτηριστικά στον αγώνα αυτό. 
Στην διάρκεια αυτής της περιόδου αναδείχθηκαν τα χρόνια προβλήματα του συνδικαλιστικού 
κινήματος, ο συντεχνιασμός, η έλλειψη πολιτικοποίησης των αιτημάτων, η ουσιαστική αποδοχή 



της νεοφιλελεύθερης πολιτικής μέσω συντεχνιακών αιτημάτων, η κυριαρχία του εργοδοτικού 
και κυβερνητικού συνδικαλισμού στις κορυφαίες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ 
κ.λπ) και η συμβιβαστική στάση και τακτική τους είχαν ως αποτέλεσμα το συνδικαλιστικό 
κίνημα να βρεθεί αποδυναμωμένο, απροετοίμαστο χωρίς τακτική και στρατηγική, χωρίς 
αγωνιστικό ταξικό προσανατολισμό, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς καμιά πολιτική και οργανωτική 
ικανότητα χάραξης των κινήσεών του. 
Οι χρεοκοπημένες ηγεσίες ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ – ΠΝΟ κ.λπ έχουν τεράστιες ευθύνες  για την 
κατάσταση που επικρατεί τόσο στην κορυφή ως και στην βάση των συνδικάτων. Ο εργοδοτικός 
και κυβερνητικός συνδικαλισμός (πλειοψηφία ΠΑΣΚΕ –ΔΑΚΕ) έδωσε και εξακολουθεί να δίνει 
χέρι βοηθείας στην κυβερνητική πολιτική και το μεγάλο κεφάλαιο. Η λογική του κοινωνικού 
διαλόγου, του ρεαλισμού αλλά και του αναγκαίου κακού σε ότι αφορά τα μνημόνια ήταν και 
είναι πολιτική που αφοπλίζει τα συνδικάτα και απομακρύνει τους εργαζόμενους από αυτά. 
Η άθλια αυτή ηγεσία ούτε ήθελε ούτε μπορούσε να αντισταθεί σε αυτή την σκληρή και 
βάρβαρη νεοφιλελεύθερη επέλαση. Στην πραγματικότητα η ομάδα αυτή είναι πλήρως 
αποσπασμένη από τα προβλήματα και τις αγωνίες των εργαζομένων, έχει ταυτιστεί με την ήττα 
του συνδικαλιστικού κινήματος. Ούτε μπορεί ούτε θέλει να οργανώσει την πάλη και τον αγώνα 
για την ανατροπή της αντεργατικής αντιλαϊκής πολιτικής σε βάρος των κατακτήσεών μας και της 
κυβέρνησης που την υλοποιεί. Το 33ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ που έγινε πρόσφατα επισημοποίησε 
τόσο με τις αποφάσεις του όσο και με τον συσχετισμό δυνάμεων ότι η ΓΣΕΕ θα συνεχίσει να 
πορεύεται στον δρόμο του συμβιβασμού, μακριά από τις ανάγκες και τα προβλήματα των 
εργαζομένων. 
Το ΠΑΜΕ από την άλλη έχει τις δικές του σοβαρές ευθύνες για την κατάσταση που επικρατεί 
στα συνδικάτα και ευρύτερα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η λογική της κομματικοποίησης και 
της κομματικής περιχαράκωσης, η αντιενωτική του στάση και μια γενικότερη σεχταριστική 
αντίληψη που υποτιμούσε την σημασία του αγώνα για την ακύρωση των μνημονίων ως 
ρεφορμιστική και οπορτουνιστική, θέτοντας ως προαπαιτούμενο για την αντιμετώπιση της 
κρίσης το θέμα της λαϊκής εξουσίας και έως τότε επιλέγει τον δρόμο της αυτοαπομόνωσης και 
της περιθωριοποίησης. 
Η συστηματική επίθεση ενάντια στις άλλες δυνάμεις της Αριστεράς στο μαζικό και 
συνδικαλιστικό κίνημα δεν θα αποδειχθεί ικανή ούτε στο χρόνο ότι πρόκειται να επηρεάσει 
τους εργαζόμενους που απαιτούν κοινή δράση, συντονισμό των αγώνων, ανατροπή των 
μνημονιακών πολιτικών και κάθε άλλη αντεργατική πολιτική. 
Θεωρούμε θετικό στοιχείο την συμμετοχή αυτών των δυνάμεων σε όλες τις κινητοποιήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα της μεγάλης απεργιακής κινητοποίησης των Ναυτεργατών 
στην απεργία 31/1 έως 6/2/2013. 
Κάνοντας την παραπάνω αποτίμηση του ρόλου, της δράσης αλλά και των αδυναμιών που είχε 
το συνδικαλιστικό κίνημα την προηγούμενη περίοδο, θέλουμε να επισημάνουμε και μια σειρά 
θετικών στοιχείων  που δημιουργούν βάσιμες προϋποθέσεις για μια αναγέννηση των 
συνδικάτων για μια νέα ελπιδοφόρα πορεία που μπορεί να ανατρέψει τις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές των μνημονίων και να βάλει την χώρα σε μια άλλη πορεία σε όφελος του λαού και 
των εργαζομένων. 



Οι πανελλαδικές γενικές απεργίες, ορισμένες από αυτές εξαιρετικά πετυχημένες, ξεπέρασαν τις 
29 τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ αξιοσημείωτη είναι η αγωνιστική κινητικότητα των 
εργαζομένων σε επίπεδο επιχείρησης ή κλάδων με τις απεργίες ή τις κινητοποιήσεις να 
ξεπερνούν τις 500 το 2011 και εκτιμώνται σε πάνω από 700 το 2012. 
Αδύνατα σημεία των κινητοποιήσεων υπήρξαν η έλλειψη συντονισμού των αγώνων, η απουσία 
κέντρου οργάνωσης και αλληλεγγύης αυτών των αγώνων, οι ελλείψεις και οι αδυναμίες 
πολιτικής στόχευσης. 
Δυνατά σημεία της περιόδου η μαζική αγωνιστική διεκδίκηση που συγκροτήθηκε ιδιαίτερα 
γύρω από το κομβικό αίτημα της μη ψήφισης των μνημονιακών μέτρων και ανατροπής του 
μνημονίου και των πολιτικών δυνάμεων που το εφάρμοσαν και το εφαρμόζουν. 
Η δυναμική αυτή δημιούργησε το πρόπλασμα μιας λαϊκής συμμαχίας και συγκροτήθηκε  σε ένα 
μαχητικό πολιτικό υποκείμενο. Επίσης η ανάδειξη των αντιστάσεων στις πλατείες, άλλων 
θεματικών κινημάτων κοινωνικής αντίστασης π.χ τα κινήματα ενάντια στα χαράτσια, φθηνά 
εισιτήρια στις δημόσιες συγκοινωνίες, τα κινήματα ενάντια στο ξεπούλημα των δημόσιων 
αγαθών και η προστασία της δημόσιας περιουσίας. 
Επίσης είναι μαζική η συμμετοχή των αυτοαπασχολούμενων στις κινητοποιήσεις, η αυθόρμητη 
(μη οργανωτικά ενταγμένη) συμμετοχή εργαζομένων και πολιτών στις γενικές απεργίες. 
Θετικές και σημαντικές στιγμές υπήρξαν στην πάλη του εργατικού και μαζικού κινήματος όταν 
το κίνημα που αναπτύχθηκε συναντήθηκε και αλληλοτροφοδοτήθηκε και συμπορεύτηκε με το 
πολιτικό (μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις κ.α) όταν τα αιτήματα των εργαζομένων 
αποκτούσαν πιο έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά. Όταν ο ριζοσπαστισμός των αιτημάτων και 
στόχων πήρε έντονα και ουσιαστικά χαρακτηριστικά στις απεργίες, στις καταλήψεις, στις 
διαδηλώσεις στους δρόμους και τις πλατείες τότε και όταν ετίθετο το ζήτηματης ανατροπής 
αυτής της πολιτικής και της κυβέρνησης που την υλοποιεί. Τότε σημειώνονταν συνθήκες 
υπέρβασης. Αυτό το νήμα καλούμαστε σήμερα να επανασυνδέσουμε με καλύτερους όρους, πιο 
αποφασιστικά και πιο αποτελεσματικά.   
 
Η κατάσταση του συνδικαλιστικού κινήματος σήμερα 
 
Μετά την ψήφιση του μνημονίου 3 (Νοέμβριος 2012) οι εργατικοί και κοινωνικοί αγώνες 
παρουσιάζουν σημεία κάμψης και υποχώρησης. Ορισμένες αιτίες είναι μεταξύ των άλλων: 

 Συνεχίζεται η παραλυτική στάση και τακτική της ηγεσίας του συνδικαλιστικού κινήματος 
σε ΓΣΕΕ -  ΑΔΕΔΥ. Καμιά ουσιαστική πρωτοβουλία δεν πάρθηκε σε κεντρικό επίπεδο. 
Αντίθετα είχαμε αξιόλογους αγώνες σε κλαδικό επίπεδο όπως Ναυτεργάτες – 
Συγκοινωνίες κ.λπ. 

 Παρουσιάζεται μια κόπωση μετά από ένα μεγάλο κύκλο αγωνιστικών κινητοποιήσεων 
στις οποίες σημαντικό μέρος των εργαζομένων συμμετείχε με όρους αυταπάρνησης και 
προσωπικού κόστους. 

 Αναπτύσσεται και θέλει προσοχή η απογοήτευση, η λογική του χαμένου μεροκάματου, η 
απαισιοδοξία, η αναποτελεσματικότητα των αγώνων και επιπρόσθετα μια πολιτική στάση 



χαμηλών προσδοκιών εξαιτίας των βίαιων επιπτώσεων που έχουν οι μνημονιακές 
πολιτικές. 

 Επίσης να προσεχθεί η άποψη γιατί κερδίζει έδαφος με την ενορχηστρωμένη κυβερνητική 
προπαγάνδα (βοηθούντων των ΜΜΕ) για την «σταθεροποίηση» της κατάστασης που 
γεννάει ελπίδες για καλύτερες μέρες και μιας αντίληψης ότι το μνημόνιο συνιστά μια 
αξεπέραστη συνθήκη. 

 Παρά τις όποιες αντικειμενικές και υποκειμενικές δυσκολίες επιβάλλεται περισσότερο 
από ποτέ η ανασύνταξη και η αντεπίθεση του εργατικού λαϊκού και μαζικού κινήματος. 
Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στους χώρους δουλειάς και στα πρωτοβάθμια 
σωματεία. Πρέπει να συνδεθούν τα επιμέρους ειδικά αιτήματα με τα γενικά έτσι ώστε το 
συνδικαλιστικό κίνημα να έχει αγωνιστικό και ταξικό προσανατολισμό. Δεν φθάνει 
σήμερα να παλέψεις μόνο και κυρίως για τα ειδικότερα προβλήματα στον χώρο δουλειάς 
ή ακόμη και σε επίπεδο κλάδου, χωρίς να θέτεις ως βασική διεκδίκηση την ανατροπή των 
καταστροφικών αντιλαϊκών πολιτικών στην κοινωνική ασφάλιση, στις εργασιακές σχέσεις 
στις ΣΣΕ, στην απασχόληση, στην ανεργία, στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και 
στην υγεία. Απαιτείται αναζωογόνηση και ενίσχυση όλων των κινημάτων και ο 
συντονισμός τους σε μια γραμμή συνάντησης έτσι ώστε η όποια δράση και αγώνας να 
συνενώνεται και να δημιουργεί δράσεις και γεγονότα μεγάλης κλίμακας.   

Οφείλουμε να επιμείνουμε στον ρόλο , τις αρχές και τις αξίες του συνδικαλιστικού κινήματος 
και της ταξικής πάλης. Πρέπει οι εργαζόμενοι να οργανωθούν, να συσπειρωθούν στα συνδικάτα 
και να αλλάξουν οι ίδιοι τα συνδικάτα. 
Οφείλουμε να επαναϊδεολογικοποιήσουμε την αξία της αλληλεγγύης για όσους κινούνται στα 
όρια του κοινωνικού αποκλεισμού, της αγωνιστικής αλληλεγγύης σε εργαζόμενους που 
βρίσκονται απέναντι στην αυθαιρεσία και την τρομοκρατία της αδίστακτης και ασύδοτης 
εργοδοσίας. 
Η κρίση και η καταστροφική αντιλαϊκή πολιτική θα συνεχισθεί, η επίθεση θα ενταθεί σε βάρος 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων, των νέων και των 
μικρομεσαίων λαϊκών στρωμάτων και των αγροτών. 
Το μαζικό λαϊκό και κυρίως το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων πρέπει να ορθώσει το 
ανάστημά του σε αυτήν την πολιτική και με τους αγώνες του να καταφέρει ρήγματα και 
ανατροπές στην ασκούμενη κυβερνητική και τροϊκανή πολιτική. 
Ο δρόμος για μια άλλη πολιτική που θα καταργεί τα μνημόνια, τις δανειακές συμβάσεις, τις 
αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές, που θα δίνει λύσεις και απαντήσεις στα οξύτατα 
προβλήματα των εργαζομένων είναι μονόδρομος για την εργατική τάξη.   
 
Η κατάσταση στην ναυτιλία και στους ναυτεργάτες 
 
Συνάδελφοι, 
Η κατάσταση που βιώνουν οι Ναυτεργάτες, οι απόμαχοι του κύματος και γενικότερα η 
Ναυτεργατική οικογένεια είναι πέρα από κάθε αμφιβολία εξαιρετικά δύσκολη έως δραματική. 
Η ανεργία έχει εκτιναχθεί σε επίπεδο ρεκόρ τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες Ναυτεργάτες 



έχασαν την δουλειά τους την τελευταία 8ετία από την ποντοπόρο ναυτιλία, εκατοντάδες από 
την κρουαζιερόπλοιο ναυτιλία. Επίσης σε χιλιάδες ανέρχονται οι απώλειες θέσεων εργασίας 
στον χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας, Ε/Γ-Ο/Γ διεθνών γραμμών και στην Ακτοπλοΐα αφού τα 
τελευταία χρόνια περίπου 35 Ε/Γ-Ο/Γ πλοία είτε αποσύρθηκαν, είτε οι εταιρίες χρεοκόπησαν 
είτε πουλήθηκαν στο εξωτερικό. 
Ταυτόχρονα η ασκούμενη κυβερνητική ναυτιλιακή πολιτική είναι κατ’ εξοχή υπεύθυνη για την 
αύξηση και όξυνση της ανεργίας και για το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων 
δεν παίρνει και αυτό το πενιχρό επίδομα ανεργίας αφού οι επαχθείς όροι και προϋποθέσεις 
είναι απαγορευτικές για χιλιάδες ανέργους ανασφάλιστους Ναυτεργάτες όπου οι ίδιοι και οι 
οικογένειές τους δεν έχουν ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
Από την άλλη η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΝΑ έχει μετατρέψει σε βιομηχανία την 
χορήγηση ειδικών συνθέσεων σε δεκάδες Φ/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοία στο όνομα της 
ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των εφοπλιστών. Επίσης επιτρέπει την μαύρη 
ανασφάλιστη εργασία ακόμη και μέσα στον Πειραιά νομιμοποιώντας την παρανομία και την 
αυθαιρεσία των εφοπλιστών. 
Το ίδιο καταστροφική, ανάλγητη και βάρβαρη είναι η πολιτική της τρικομματικής κυβέρνησης 
και της τρόικας σε βάρος των συνταξιούχων Ναυτεργατών  που βλέπουν ότι την τελευταία 
τριετία ο μόχθος μιας ολόκληρης ζωής στην θάλασσα και στην ναυτιλία εξανεμίζεται από τις 
διαδοχικές μειώσεις και περικοπές στις συντάξεις και στο επικουρικό τους ταμείο. Οι μειώσεις 
ξεπερνούν σε ορισμένες ειδικότητες συνταξιούχων Ναυτεργατών το 50%. Είμαστε ο μόνος 
κλάδος στην χώρα μας που υπήρχε εφάπαξ μείωση 7% των συντάξεων από το πρώτο ευρώ για 
τις χαμηλές συντάξεις έως 450 ευρώ. 
Αυτή είναι η ανταμοιβή των απομάχων από την άθλια πολιτική ηγεσία των μνημονιακών 
κυβερνήσεων λες και η προσφορά, ο αγώνας, οι κόποι, οι θυσίες και η τεράστια συμβολή των 
ελλήνων ναυτεργατών αξίζουν μια τέτοια αισχρή μεταχείριση από τα πολιτικά ανδρείκελα του 
μεγάλου κεφαλαίου και των εφοπλιστών. 
Επίσης η κατάργηση της αυτοτέλειας του Οίκου Ναύτη και η συγχώνευσή του με τις υπηρεσίες 
του ΕΟΠΥΥ έδωσε την χαριστική βολή σε ότι θετικό είχαμε κατακτήσει στον ευαίσθητο και 
κρίσιμο τομέα της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για την Ναυτεργατική οικογένεια. 
Την ίδια περίοδο οργιάζει η απλήρωτη εργασία και αυτό αφορά την πλειονότητα των 
ναυτιλιακών ακτοπλοϊκών εταιριών οι οποίες αποδεικνύονται αφερέγγυες και αναξιόπιστες 
όπως ακριβώς και ο υπάλληλος της τρόικας και των εφοπλιστών Υπουργός Ναυτιλίας και 
Αιγαίου ο οποίος δήλωνε στην διάρκεια της απεργίας ότι σε 15 μέρες οι Ναυτεργάτες θα 
πάρουν το 50% των δεδουλευμένων και σε έναν  μήνα θα εξοφληθούν ολοσχερώς οι 
δεδουλευμένες αποδοχές!! 
Από τότε έχουν περάσει 2 μήνες χωρίς ωστόσο ο ίδιος και οι υπηρεσίες να κάνουν το 
παραμικρό για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την καταβολή και εξόφληση των 
δεδουλευμένων αποδοχών. 
Ανάλογη είναι η κατάσταση σε ότι αφορά την παραβίαση των ΣΣΕ και της ναυτικής νομοθεσίας 
όπου βασικές διατάξεις παραβιάζονται χωρίς οι αρμόδιες λιμενικές αρχές να ασκούν ελέγχους, 



χωρίς να επιβάλουν την υφιστάμενη νομοθεσία και χωρίς να επιβάλουν τις προβλεπόμενες 
κυρώσεις στις εφοπλιστικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις και εταιρίες. 
Μαζί με όλα τα παραπάνω, η εκκρεμότητα με τις ΣΣΕ αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο 
εκμεταλλεύονται οι εφοπλιστές για να πιέζουν και να εκβιάζουν ακόμη και να επιχειρούν 
προσλήψεις (όπως μας καταγγέλθηκε πρόσφατα για την γνωστή εταιρία Ηλιόπουλου) με βάση 
ατομική σύμβαση, γεγονός που δείχνει πόσο επικίνδυνη θα είναι η κατάσταση για όλους τους 
Ναυτεργάτες και για όλες τις κατηγορίες πλοίων εάν περάσει το πολυνομοσχέδιο της 
τρικομματικής κυβέρνησης και του ΥΝΑ για κατάργηση των ΣΣΕ στην ποντοπόρο ναυτιλία για τα 
κατώτερα πληρώματα. 
Τους τελευταίους 3 μήνες όπως είναι γνωστό έχει επίσημα αναληφθεί πρωτοβουλία από την 
κυβέρνηση και τον ΥΝΑ κ. Μουσουρούλη για την αλλαγή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου 
της Ακτοπλοΐας και άλλων αλλαγών που αφορούν το ευρύτερο φάσμα της Ναυτιλίας. 
Η ΠΕΝΕΝ από την πρώτη στιγμή τοποθετήθηκε και ανέδειξε τον χαρακτήρα, το περιεχόμενο και 
την πολιτική κατεύθυνση αυτού του σχεδίου νόμου που έγινε για να υπηρετήσει τα μεγάλα 
ιδιωτικά συμφέροντα. 
Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο ικανοποιεί τις πιο ακραίες θέσεις και αξιώσεις του 
εφοπλιστικού κεφαλαίου ενισχύοντας παραπέρα το προκλητικό και σκανδαλώδες καθεστώς 
των Ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικότητά τους. 
Η τρικομματική κυβέρνηση και η τρόικα συνεχίζουν και κλιμακώνουν την επίθεση σε βάρος των 
εργαζομένων και των κοινωνικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και εργασιακών τους 
δικαιωμάτων. 
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κ. Μουσουρούλης αναδεικνύεται σε εντολοδόχο και πιστό 
Υπάλληλο της Τρόικας, των μνημονιακών συνταγών της αλλά και των μεγάλων ιδιωτικών και 
εφοπλιστικών συμφερόντων στο πάρτι που ετοιμάζουν με το ξεπούλημα των λιμανιών, την 
φιλελευθεροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την Ακτοπλοΐα κ.α. 
Το σχέδιο νόμου έχει ξεσηκώσει την δίκαιη κατακραυγή όλων των μαζικών συνδικαλιστικών 
φορέων των εργαζομένων στον χώρο της Ναυτιλίας. Οι μόνοι που στήριξαν ως τώρα το 
νομοσχέδιο ήταν οι εφοπλιστικές οργανώσεις. 
Για πρώτη φορά εκφράστηκε σε τόσο μεγάλη έκταση η συντονισμένη και καθολική αντίδραση 
όλων των εργαζομένων στο ευρύτερο φάσμα της ναυτιλίας και χρειάστηκε για 4η φορά την 
τελευταία 10ετία η κυβέρνηση να προσφύγει στο άθλιο και αντιδημοκρατικό μέτρο της 
πολιτικής επιστράτευσης για να διακόψει με αυταρχικό τρόπο έναν επιτυχημένο απεργιακό 
αγώνα που είχε την συμπαράσταση όλου του συνδικαλιστικού κινήματος και όλων των 
εργαζομένων. 
Με το σχέδιο νόμου καταργούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες Ναυτεργάτες με 
αποτέλεσμα η ανεργία να εκτιναχθεί σε υψηλότερα ακόμη επίπεδα και τα ασφαλιστικά τους 
ταμεία να οδηγούνται με βεβαιότητα σε οικονομική κατάρρευση και χρεοκοπία. 
Επίσης επιχειρείται η κατάργηση του θεσμού των ΣΣΕ στην ποντοπόρο Ναυτιλία για τα 
κατώτερα πληρώματα με κίνδυνο να επεκταθεί στην συνέχεια σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. 



Στο ίδιο σχέδιο νόμου υπονομεύεται το δικαίωμα της απεργίας, καταργείται ουσιαστικά η 
δεκάμηνη δρομολόγηση και ναυτολόγηση των Ναυτικών στα Ακτοπλοϊκά πλοία ενώ ανοίγει ο 
δρόμος να εφαρμοσθεί στα Ε/Γ διεθνών γραμμών η σύνθεση ασφαλείας. 
Βασικό στοιχείο της Πολιτικής του Σχεδίου Νόμου είναι οι Ιδιωτικοποιήσεις των Λιμανιών, είτε 
με παραχώρηση του μετοχικού κεφαλαίου, είτε με παραχωρήσεις λιμενικών δραστηριοτήτων 
τύπου Cosco παραβιάζοντας συνταγματικές επιταγές και θεσμικούς κανόνες. 
Η πολιτική αυτή συνοδεύεται με την επιχείρηση κατάργησης των θεσπισμένων εργασιακών 
σχέσεων καθώς και των ΣΣΕ. 
Ακόμη ελλοχεύει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν συνθήκες ιδιωτικών μονοπωλίων στα μικρά 
λιμάνια με αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες. 
Απαιτούμε τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των λιμανιών.  
Η στρατικοποίηση των υπηρεσιών του ΥΝΑ το οποίο από οικονομικό – παραγωγικό Υπουργείο 
γίνεται στρατόπεδο, αυξάνοντας ταυτόχρονα την γραφειοκρατία και γυρίζοντας την δημόσια 
διοίκηση στην δεκαετία του 60. 
Στο σχέδιο νόμου εκφράζεται με ανάλγητο τρόπο για άλλη μια φορά η ανυπαρξία κυβερνητικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων στην 
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. Οι γενικολογίες και τα ευχολόγια συνιστούν έλλειψη πολιτικής 
βούλησης. 
Απαιτούμε την διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα της Πλοηγικής Υπηρεσίας όπως αυτό 
συμβαίνει στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, για την διαφύλαξη της ασφάλειας των 
επιβατών, των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος, Ρυθμίσεις 
ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών πλοήγησης έχουν απορριφθεί και στο παρελθόν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ορισμένα σημεία της κυβερνητικής και 
εφοπλιστικής προπαγάνδας όπως αυτή εκφράστηκε στην διάρκεια της μεγάλης απεργίας 31/1 
έως 6/2/2013. 
Ο αγώνας των Ναυτεργατών και των εργαζομένων στον χώρο της Ναυτιλίας δεν είναι ούτε 
μεμονωμένος ούτε αποσπασματικός και πολύ περισσότερο δεν ήταν και δεν είναι 
συντεχνιακός. 
Η αιχμή των κινητοποιήσεων και των αγώνων είναι κατ’ αρχήν η αμφισβήτηση των 
μνημονιακών πολιτικών όπως αυτή εκφράζεται και υλοποιείται από την τρικομματική 
κυβέρνηση στον χώρο της Ναυτιλίας. Με άλλα λόγια η πάλη μας είναι μια οργανωμένη και 
συντονισμένη αντίσταση ενάντια στην τροϊκανή κυβερνητική μνημονιακή πολιτική που σαρώνει 
τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης, των συνταξιούχων και των πλατιών 
λαϊκών στρωμάτων. Ο αγώνας μας είναι ταυτόσημος με τον αγώνα των συνδικάτων και των 
εργαζομένων της χώρας που δίνουν με συνέπεια, ιδιαίτερα την τελευταία τριετία, ενάντια στις 
κυβερνητικές πολιτικές που εκπορεύονται από την τρόικα (ΕΕ – ΔΝΤ – ΕΚΤ) και οι οποίες 
συντρίβουν τα κοινωνικά, ασφαλιστικά και εργασιακά μας δικαιώματα. 
Θεωρούμε ότι με το προωθούμενο σχέδιο νόμου δεν θίγονται μόνο τα δικαιώματα των 
Ναυτεργατών και των εργαζομένων στον χώρο της Ναυτιλίας. Οι προωθούμενες αλλαγές στο 
θεσμικό πλαίσιο της Ακτοπλοΐας, η κατάργηση της 10μηνης δρομολόγησης, αλλαγή πλοίων 



στην ίδια γραμμή από καλοκαίρι σε χειμώνα, η παράταση του χρόνου ακινησίας των 
Ακτοπλοϊκών πλοίων, η μείωση του χρόνου δρομολόγησης των ταχύπλοων μόνο για την θερινή 
περίοδο, η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών της χώρας μας, οι δραματικές μειώσεις των οργανικών 
συνθέσεων στην Ακτοπλοΐα και στα Ε/Γ-Ο/Γ διεθνών γραμμών θα έχουν σοβαρές και άμεσες 
συνέπειες σε όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα που υπηρετούν τα Ακτοπλοϊκά. 
Συγκεκριμένα προβλέπεται εάν και εφόσον ψηφισθεί το σχέδιο νόμου: 
Θα υπάρξει Ακτοπλοΐα δύο ταχυτήτων για την θερινή περίοδο επάρκεια πολλών πλοίων στις 
κερδοφόρες γραμμές και για τους υπόλοιπους 8-9 μήνες οι γραμμές θα εξυπηρετούνται από 
παλιά συμβατικά πλοία με αισθητά μειωμένη ταχύτητα, υποβαθμισμένη ποιότητα υπηρεσιών, 
δεν θα υπάρχει τακτική κάλυψη των δρομολογιακών αναγκών των νησιών και γενικότερα θα 
υποβαθμιστούν και θα οδηγηθούν σε ακόμη μεγαλύτερη απομόνωση τα νησιά κατά την 
χειμερινή περίοδο. 
Επίσης στις άγονες γραμμές θα επανέλθουν παλιά γερασμένα και προβληματικά πλοία 30-40 
και πλέον χρόνων πράγμα που θα οδηγήσει στα γνωστά προβλήματα του παρελθόντος με τις 
διαδοχικές βλάβες, την μη τήρηση των δρομολογίων, τις καθυστερήσεις και την τριτοκοσμική 
ταλαιπωρία των νησιωτών αλλά και με σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη των νησιών. 
Αυτή η κατάσταση πρέπει από τώρα να ευαισθητοποιήσει τους κοινωνικούς και μαζικούς 
φορείς των νησιών οι οποίοι πρέπει σε κοινό αγώνα να ταχθούν δίπλα στους Ναυτεργάτες για 
μια Ακτοπλοΐα που θα υπηρετεί απρόσκοπτα τα νησιά μας χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς 
και επιτέλους δεν μπορεί και δεν πρέπει το μοναδικό κριτήριο για την ανάπτυξη ποιοτικών 
Ακτοπλοϊκών γραμμών  και συγκοινωνιών να είναι το κέρδος των Ναυτιλιακών Ακτοπλοϊκών 
επιχειρήσεων. 
Ανάλογες αρνητικές εξελίξεις θα προκύψουν και από την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών όπου οι 
ιδιώτες που θα τα αναλάβουν θα έχουν ως κεντρικό σχεδιασμό την μεγιστοποίηση του κέρδους. 
Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει από τώρα να δημιουργηθεί ένα πλατύ ενωτικό μέτωπο 
όλων των κοινωνικών δυνάμεων που παλεύουν για την βελτίωση, την αναβάθμιση, την 
ασφάλεια και την ουσιαστική εξυπηρέτηση των νησιών μας. 
Για τα σημερινά προβλήματα της Ακτοπλοΐας δεν είναι υπεύθυνοι οι εργαζόμενοι και οι αγώνες 
τους, είναι το εφοπλιστικό κεφάλαιο και η κυβερνητική ναυτιλιακή και νησιωτική πολιτική που 
συνεχώς υποβαθμίζει το έργο των Ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.         
Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ διακηρύσσει την θέλησή της να παλέψει  προκειμένου η κυβέρνηση και 
ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου να αποσύρουν άμεσα το αντεργατικό αυτό τερατούργημα. 
Καλεί την κυβέρνηση να εγκαινιάσει ένα ουσιαστικό διάλογο που θα πρέπει να γίνει βάση των 
δίκαιων αιτημάτων όλων των εργαζομένων στην Ναυτιλία με πλήρη αποδοχή και σεβασμό των 
κοινωνικών – εργασιακών δικαιωμάτων τους.    
 
 
 
 
 
 



Β) Προγραμματισμός δράσης για το 2013 
 
Κεντρική θέση στον προγραμματισμό δράσης του Σωματείου μας είναι η απόσυρση του 
νομοσχεδίου του ΥΝΑ και στην περίπτωση ακόμη που αυτό περάσει δεν θα το αποδεχτούμε ως 
τετελεσμένο γεγονός και θα αναπτύξουμε νέες αγωνιστικές πρωτοβουλίες και δράσεις μέχρι 
αυτό να ανακληθεί. 
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι προωθούμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου συνιστούν μια 
ποιοτική αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο της Ακτοπλοΐας, της επιβατηγού και της ποντοπόρου 
ναυτιλίας. 
Σε καμιά περίπτωση η ΠΕΝΕΝ και το συνδικαλιστικό κίνημα των Ναυτεργατών και γενικότερα 
των εργαζομένων στην Ναυτιλία δεν θα αποδεχθεί τα προωθούμενα μέτρα τα οποία βάζουν 
ταφόπλακα στα δικαιώματα του Ναυτεργατικού μας κόσμου και αποτελούν την αρχή του 
τέλους για τις θέσεις εργασίας στον ευρύτερο χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας και της 
Ακτοπλοΐας ιδιαίτερα. 

 Παλεύουμε για την κατάργηση των εγκριτικών πράξεων των μειωμένων οργανικών 
συνθέσεων σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, την απασχόληση ελλήνων Ναυτεργατών. 

 Διεκδικούμε δουλειά για όλους τους άνεργους, πάταξη της μεσιτείας, ριζική 
αναδιοργάνωση του ΓΕΝΕ, προστασία των ανέργων, επιμήκυνση του χρόνου επιδότησης 
αλλά και των προϋποθέσεων με την ένταξη όλων των ανέργων στην επιδότηση καθώς 
επίσης και την ουσιαστική αύξηση του επιδόματος ανεργίας. 

 Αγωνιζόμαστε ενάντια στην μαύρη ανασφάλιστη εργασία, την εισφοροδιαφυγή και 
εισφοροαπαλλαγή των εφοπλιστών. 

 Απαιτούμε την άμεση επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα του 2009, κατάργηση του 
άρθρου που αφορά την μείωση των συντάξεων κατά 7% από το πρώτο ευρώ. Επαναφορά 
του άρθρου 13 του Ν. 3075/2002 με το οποίο καθορίζεται το ύψος των συντάξεων στο 
70% του μισθού της ΣΣΕ καθώς και η επαναφορά των ορίων ηλικίας όπως ίσχυε με τον 
νόμο 792/1978. 

 Μέτρα για την στήριξη του ΚΕΑΝ και αποτροπή της συγχώνευσης και κατάργησης του 
Ο.Ν. 

 Άμεση χρηματοδότηση των Ταμείων Πρόνοιας έτσι ώστε να καταβληθούν οι παροχές 
προς τους δικαιούχους χωρίς καμιά καθυστέρηση. 

 Κατάργηση του Ν. 4024/2012 που εντάσσει τον Οίκο Ναύτη στον ΕΟΠΥΥ, θέση που 
αποτελεί ομόφωνο αίτημα τόσο των εν ενεργεία όσο και των συνταξιούχων 
Ναυτεργατών. 

 Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ο.Ν με το σύστημα της ελεύθερης 
επιλογής γιατρού και πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό με την 
περιστολή και εξάλειψη των φαινομένων της διαπλοκής και της διαφθοράς. 

 Υπογραφή και ανανέωση των ΣΣΕ σε όλες τις κατηγορίες, καμιά μείωση μισθών, 
αποδοχών και πάσης φύσεως αμοιβές ή επιδόματα. Άμεση εξόφληση όλων των 



δεδουλευμένων αποδοχών των Ναυτεργατών. Αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των ΣΣΕ 
και της Ναυτικής νομοθεσίας. 

 Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε οποιαδήποτε μεταβολή του Ν. 1264/82 που θα 
βάλει φραγμούς, εμπόδια και θα περιορίσει το δικαίωμα της απεργίας. 

 Επαναφορά του ειδικού τρόπου φορολογίας για όλους τους Ναυτεργάτες. 

 Ριζικός εκσυγχρονισμός της Ναυτικής νομοθεσίας και εκδημοκρατισμός της ΠΝΟ και των 
Ναυτεργατικών Σωματείων με βάση τον νόμο 1264/82 παίρνοντας υπόψη τις σχετικές 
ιδιαιτερότητες του Ναυτεργατικού επαγγέλματος. 

 Μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Ναυτεργατών από την πρόκληση 
ναυτικών ατυχημάτων. 

Ταυτόχρονα με όλα τα παραπάνω παραμένουν σε ισχύ οι συλλογικές θέσεις και αποφάσεις της 
ΠΕΝΕΝ όπως αυτές τις έχουν επεξεργασθεί τα συλλογικά όργανα της Ένωσής μας (Γ.Σ – Δ.Σ 
ΠΕΝΕΝ) και οι οποίες είναι σε κάθε περίπτωση ενταγμένες κάθε φορά στο διεκδικητικό πλαίσιο 
δράσης του ιστορικού μας Σωματείου. 
Για όλα τα παραπάνω προβλήματα εξουσιοδοτείται η Διοίκηση να πάρει πρωτοβουλίες και να 
αναπτύξει δράση και αγώνα τόσο αυτόνομα όσο και σε συνεργασία με φορείς των εργαζομένων 
στον χώρο της Ναυτιλίας, στο ναυτεργατικό συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και γενικότερα με το 
υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα  του Πειραιά και της χώρας για την αντιμετώπιση και λύση των 
προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο, τους Ναυτεργάτες και όλους τους εργαζόμενους.  
 


