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Από: Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέμα: Πογκρόμ απολύσεων στα Ακτοπλοϊκά πλοία 
 
Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει το πογκρόμ απολύσεων σε όλα τα Ακτοπλοϊκά πλοία σε εφαρμογή του 
φιλοεφοπλιστικού νόμου 4150/13 που για την χειμερινή περίοδο μειώνει το προσωπικό των γενικών 
υπηρεσιών από 50% έως 75%. 
Πρόκειται για ένα μέτρο με το οποίο θα χάσουν την δουλειά τους εκατοντάδες Ναυτεργάτες οι οποίοι θα 
προστεθούν στον μακρύ κατάλογο των άνεργων Ναυτεργατών. 
Η ευθύνη της κυβέρνησης και του Υπουργού Ν.Α είναι τεράστιες και για πολλοστή φορά αποδείχνονται 
αδίστακτοι υπηρέτες των εφοπλιστικών συμφερόντων. 
Η δραστική μείωση των οργανικών συνθέσεων, τόσο στα Ακτοπλοϊκά πλοία όσο και στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία διεθνών 
γραμμών, θα εντατικοποιήσει την εργασία, θα εντείνει την υπερκόπωση των εναπομεινάντων Ναυτεργατών και 
θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια στα πλοία με κίνδυνο να προκληθούν Ναυτεργατικά ατυχήματα. 
Στον σχεδιασμό των εφοπλιστών ήταν και είναι η αντικατάσταση των ελλήνων ναυτεργατών  από 
χαμηλόμισθους αλλοδαπούς. Θα είναι το αμέσως επόμενο βήμα που θα θέσουν στην ημερήσια διάταξη των 
αξιώσεών τους. 
Ευθύνη για την κατάσταση αυτή έχει και η πλειοψηφία της ΠΝΟ (εργοδοτικοί και κυβερνητικοί συνδικαλιστές) 
οι οποίοι ενώ γνώριζαν από καιρό την ημερομηνία των μαζικών απολύσεων στα ακτοπλοϊκά πλοία δεν 
συνεδρίασε η Διοίκηση έγκαιρα για να ενημερώσει, να προετοιμάσει και να οργανώσει την αντίδραση όλων 
των Ναυτεργατών με τρόπο που θα ακύρωνε την σχεδιασμένη επιχείρηση απολύσεων των εφοπλιστικών 
εταιριών. 
Σχετικά με την άρση της πολιτικής επιστράτευσης, είναι πασιφανές ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην άρση του 
αντιδημοκρατικού αυτού μέτρου μετά από 8 μήνες αφού όλο αυτό το διάστημα οι Ναυτεργάτες με τον αγώνα 
τους και την συμμετοχή τους σε επανειλημμένες απεργίες έχουν στην πράξη αχρηστεύσει την πολιτική 
επιστράτευση. 
Κατά τα λοιπά οι αναφορά στην δήλωση του ΥΝΑ για κλίμα συνεργασίας και συνεννόησης με την ΠΝΟ, μπορεί 
να αφορά όλους τους άλλους στην ΠΝΟ – η οποία αποδέχτηκε σιωπηρά την δήλωση του ΥΝΑ – δεν αφορά τους 
Ναυτεργάτες και την ΠΕΝΕΝ που μάχεται σταθερά και με συνέπεια την καταστροφική κυβερνητική πολιτική 
που οδηγεί στην φτωχοποίηση του λαού και των εργαζομένων, που αντιστέκεται με όλες τις δυνάμεις της 
στους τοκογλύφους δανειστές και αντιπαλεύει την ναυτιλιακή κυβερνητική πολιτική που υπονομεύει και 
ανατρέπει ότι κερδήθηκε με σκληρούς αγώνες από τον Ναυτεργατικό μας κόσμο τα τελευταία 40 χρόνια. 
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