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Από: Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Θέσεις της ΠΕΝΕΝ σχετικά με το σχέδιο νόμου για τα Τουριστικά πλοία 

Μετά από πολύμηνη κυοφορία δόθηκε και επίσημα στην δημοσιότητα και κατατέθηκε στην Βουλή το σχέδιο νόμου  του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για τα Τουριστικά πλοία. Το περιβόητο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης επιχειρεί με 

συνοπτικές διαδικασίες να εξοβελίσει το ελληνικό Ναυτεργατικό δυναμικό από την κατηγορία των μικρών Τουριστικών 

σκαφών (Ιδιωτικών και επαγγελματικών), καταργεί ντε φάκτο το καμποτάζ, εξοστρακίζει και επιφέρει θανάσιμο πλήγμα 

στις ΣΣΕ, κατακρεουργεί το δικαίωμα της απεργίας σε όλη την έκταση των Ακτοπλοϊκών, οδηγεί τους Ναυτεργάτες σε 

μόνιμη πολιτική επιστράτευση, προωθεί σκανδαλώδεις ρυθμίσεις και προνόμια στις πολυεθνικές της κρουαζιέρας, 

καταργεί την αυτοτέλεια του ΓΕΝΕ και το ενοποιεί με τον Οίκο Ναύτη, δημιουργεί προϋποθέσεις για την πρόκληση 

ναυτικών ατυχημάτων σε αυτή την κατηγορία πλοίων, νομιμοποιεί την ανασφάλιστη ναυτική εργασία, υπονομεύει με την 

κατάργηση της ασφάλισης των ναυτικών στο ΝΑΤ το σύνολο των ασφαλιστικών μας ταμείων και δίνει την χαριστική βολή 

στο Ναυτικό επάγγελμα. 

Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου τερατούργημα το οποίο υπηρετεί το δόγμα της ανταγωνιστικότητας των εφοπλιστικών 

επιχειρήσεων και δείχνει για πολλοστή φορά το σκληρό ταξικό κυβερνητικό προσωπείο το οποίο είναι ταγμένο να 

υπηρετεί τα εφοπλιστικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε μπαράζ φιλοεφοπλιστικών μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης και του ΥΝΑ 

που δείχνει πεντακάθαρα την βούλησή τους να ξεμπερδέψουν με τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του ναυτεργατικού 

μας κόσμου και ευρύτερα των εργαζομένων στον χώρο της ναυτιλίας. 

Σημειώνουμε ότι η κυβέρνηση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ προχωρά ακάθεκτη στην πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των 

μετοχών του ΟΛΠ, παρά τις αντιδράσεις όλων των εργαζομένων και των κοινωνικών φορέων του Πειραιά, ταυτόχρονα ο 

Υπουργός Ν.Α ανακοίνωσε ότι θα επιμηκύνει την χειμερινή περίοδο με την μειωμένη σύνθεση και επάνδρωση των 

Ακτοπλοϊκών πλοίων από πέντε σε επτά μήνες με αποτέλεσμα η ανεργία να αυξηθεί ακόμη περισσότερο και τα 

ασφαλιστικά μας ταμεία να οδηγηθούν σε οικονομική ασφυξία και αδιέξοδο. 

Την ίδια στιγμή ο κ. Βαρβιτσιώτης υιοθετώντας τις απαιτήσεις του εφοπλιστικού κεφαλαίου ανακοίνωσε ότι θα 

προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση της ναυτικής εκπαίδευσης που είναι μόνιμη αξίωση των εφοπλιστών όλα τα τελευταία 

χρόνια και με την οποία επιδιώκουν να έχουν το απόλυτο και ασφυκτικό έλεγχο της ναυτικής εκπαίδευσης και από την 

άλλη να παραχθεί πλεονάζον δυναμικό στις θέσεις των αξιωματικών έτσι ώστε να συμπιεσθούν οι μισθοί τους σε όλους 

τους βαθμούς και σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. 



Η κυβέρνηση αποδείχνεται καθημερινά αδίστακτη στην προώθηση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου, 

αποδεικνύει ότι είναι πιστός υπηρέτης των τοκογλύφων δανειστών, μεθοδικά καταστρέφει ότι έχει κερδηθεί με 

μακροχρόνιους αγώνες της εργατικής τάξης και των συνδικάτων. 

Οι κορυφαίες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ – ΠΝΟ κ.λπ) και οι ηγετικές ομάδες που έχουν κάτσει στο 

σβέρκο των εργαζομένων είναι ανίκανες και ούτε θέλουν ούτε μπορούν να σχεδιάσουν οποιαδήποτε αντίσταση στην 

αντικοινωνική και αντεργατική κυβερνητική πολιτική. Οι εργαζόμενοι πρέπει και οφείλουν να βγάλουν συμπεράσματα, 

να ξεπεράσουν την απογοήτευση, την αδράνεια, να πάρουν οι ίδιοι στα χέρια τους την υπόθεση της υπεράσπισης των 

δικαιωμάτων τους. 

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να καλλιεργούν αυταπάτες ότι με τις εκλογές θα αλλάξει άρδην η κατάσταση. Μόνο ο 

ενωμένος κοινός συντονισμένος αγώνας των εργαζομένων μπορεί να δημιουργήσει ρήγματα και ανατροπές σε αυτή την 

άθλια κυβερνητική πολιτική. Οι Ναυτεργάτες θα δώσουν την δική τους αγωνιστική απάντηση το αμέσως επόμενο 

διάστημα και θα βρεθούν για άλλη μια φορά αντιμέτωποι με την βάρβαρη κυβερνητική ναυτιλιακή πολιτική. 

Με εντολή Διοίκησης 

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας 
Νταλακογεώργος Αντώνης                                  Κροκίδης Νικόλαος  

 

                                                                                                                                     
 
 

 


