
Η ΘΕΗ ΣΗ ΠΕΝΕΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ Ε ΣΗΝ ΑΚΣΟΠΛΟΙΑ 

 

Η Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ κεωρεί αποτζλεςμα παραςκθνιακϊν διαβουλεφςεων τθν κακυςτερθμζνθ υπογραφι τθσ Ε 2010 – 

2011 μεταξφ του φνδεςμου Επιχειριςεων Επιβατθγοφ Ναυτιλίασ (ΕΕΝ) και τθσ πλειοψθφίασ τθσ ΠΝΟ. Είναι 

χαρακτθριςτικό ότι θ ςυμφωνία επετεφχκθ τθλεφωνικά χωρίσ να ζχει προθγθκεί ςυνάντθςθ και διαπραγμάτευςθ των δφο 

πλευρϊν. 

Σο ποςοςτό αφξθςθσ για το 2010 (1,5%) είναι ςαφϊσ μικρότερο από τισ άλλεσ ςυμβάςεισ που ιδθ ζχουν υπογραφεί και 

είναι ςε ιςχφ και θ αφξθςθ αυτι (τα αναδρομικά) κα δοκεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του μνθμονίου ςυμφωνίασ 

ΕΕΝ - ΠΝΟ, κατά τουσ μινεσ Ιοφλιο – Αφγουςτο – επτζμβρθ του 2011 (!!!!), ενϊ το ποςοςτό αφξθςθσ για το 2011 (1%) 

υπολείπεται ακόμθ και αυτισ τθσ ΕΕ που υπζγραψε θ ΓΕΕ με τον ΕΒ ςτα πλαίςια τριετοφσ φμβαςθσ. 

τθν πραγματικότθτα οι αυξιςεισ είναι ςτα πλαίςια του μνθμονίου που ζχει επιβάλει θ Σρόικα και εκτελεί κατά γράμμα θ 

κυβζρνθςθ του ΠΑΟΚ. 

Η Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ κεωρεί ότι το αρνθτικό αυτό αποτζλεςμα διαμορφϊκθκε επειδι θ θγετικι ομάδα τθσ ΠΝΟ 

διαχειρίςτθκε τθν υπόκεςθ των ςυμβάςεων μακριά από τουσ Ναυτεργάτεσ και χωρίσ τθν δικι τουσ ςυγκατάκεςθ. 

Όςο οι διαπραγματεφςεισ και θ ανανζωςθ των ςυμβάςεων είναι υπόκεςθ μιασ μικρισ ομάδασ ςυνδικαλιςτϊν 

(πλειοψθφία Προζδρων και ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ ΠΝΟ) χωρίσ να είναι εξαςφαλιςμζνθ θ ςυμμετοχι και θ γνϊμθ των 

Ναυτεργατϊν, το αποτζλεςμα που κα διαμορφϊνεται δεν κα ανταποκρίνεται ςτα ςυμφζροντα του Ναυτεργατικοφ μασ 

κόςμου. 

Μπροςτά ςτον κίνδυνο που διατρζχει άμεςα ο κεςμόσ, τόςο των διαπραγματεφςεων όςο και των ίδιων των Ε, 

επιβάλλεται να επαναςχεδιαςτεί ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ των ςυνδικάτων και να εξαςφαλιςκεί θ μαηικι 

ςυμμετοχι των εργαηομζνων και των Ναυτεργατϊν. Ειδικότερα ςτον τομζα τθσ επιβατθγοφ ναυτιλίασ υπάρχουν 

δυνατότθτεσ να οργανωκεί και να αναπτυχκεί ζνα μεγάλο και ιςχυρό μζτωπο με αγωνιςτικό και ταξικό προςανατολιςμό. 

Σζλοσ οι άναρκρεσ κραυγζσ τθσ Ζνωςθσ Επιχειριςεων Ναυτιλίασ (ΕΕΝ) δείχνουν ότι ζχουν ξεπεράςει κάκε όριο 

προκλθτικότθτασ και ςφντομα κα πάρουν και τθν απάντθςθ των ναυτεργατϊν. 

Η  ΔΙΟΙΚΗΗ 

 

 

 



 


