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                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Η ναύλωση και η δρομολόγηση πλοίων από Έλληνες πλοιοκτήτες στην γραμμή της Αδριατικής με 

Ιταλική σημαία και μικτό πλήρωμα (Έλληνες και Ιταλούς) συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη που εγκυμονεί 

τεράστιους κινδύνους για τους Έλληνες Ναυτεργάτες, τις θέσεις εργασίας και τα θεσπισμένα και 

συγκροτημένα δικαιώματά τους. Την αρχή έκανε η ΑΝΕΚ με το πλοίο «Coraggio» το οποίο ανήκει στην 

ναυτιλιακή εταιρία Grandi Navi Veloci του Aldo Grimaldi. 

Η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει ως τώρα (20/11/2012) κανενός είδους διαπραγμάτευση με την ΠΝΟ και 

τα κλαδικά Ναυτεργατικά  Σωματεία, επίσης, όπως προκύπτει από την αρμόδια υπηρεσία του ΝΑΤ, δεν 

έχει καταθέσει αίτηση στο ΝΑΤ για την ασφάλιση των Ελλήνων Ναυτικών  που εργάζονται στο πλοίο 

«Coraggio» 

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια της κίνησης του Emanuele Grimaldi ο οποίος έχει ήδη δρομολογήσει 

στην ίδια γραμμή 2 πλοία Ιταλικής σημαίας (Ε/Γ – Ο/Γ «Sorrento» και «Florencia») τα οποία έχουν πολύ 

μικρότερο αριθμό στην οργανική τους σύνθεση σε σύγκριση με τα αντίστοιχα Ελληνικά και μικρότερο 

κόστος σε ότι αφορά τους μισθούς των απασχολούμενων Ναυτικών. 

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ και η πλειοψηφία της ΠΝΟ έχουν μεγάλες ευθύνες αφού όλο αυτό το 

διάστημα αδράνησαν κατά τρόπο ανεπίτρεπτο να αναπτύξουν την αναγκαία συνδικαλιστική δράση 

στην οποία έπρεπε να είχε προβεί στα πλαίσια της πολιτικής Αθηνών (ΔΟΜ) αφού ήταν προφανές ότι 

με την είσοδο των πλοίων των Grimaldi αναπτύχθηκε αθέμιτος ανταγωνισμός έναντι των Ελληνικών 

πλοίων (κυρίως σε ότι αφορά τον αριθμό του πληρώματος και τους καταβαλλόμενους μισθούς). 

Η προσπάθεια να διαμορφωθούν αρνητικά τετελεσμένα με την πρωτοβουλία της ΑΝΕΚ που θα 

υποβαθμίσουν τις συνθήκες δουλειάς, την απασχόληση των Ελλήνων Ναυτικών κατά παράβαση της 

κείμενης ελληνικής νομοθεσίας έστω και τώρα  πρέπει να αντιμετωπισθεί  σαν ενέργεια που 

υπονομεύει  το παρόν και το μέλλον των Ελλήνων Ναυτεργατών συνολικά στην γραμμή της 

Αδριατικής. 

Είναι βέβαιο ότι το παράδειγμα της ανωτέρω εταιρείας θα το ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες 

Ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Αδριατική. 

Η ΠΕΝΕΝ καλεί τους Ναυτεργάτες  σε αγωνιστική ετοιμότητα για να ματαιωθούν σχεδιασμοί και 

πολιτικές επιλογές που με βεβαιότητα οδηγούν στον αφελληνισμό της επιβατηγού Ναυτιλίας. 
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