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Σε παλαιότερο έγγραφό μας (6/4/2011) είχαμε αναφερθεί λεπτομερώς στον τρόπο λειτουργίας του ΓΕΝΕ καθώς και για 
την πλήρη αδράνεια του τότε διαλυμένου Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και είχαμε τονίσει την ανεξέλεγκτη διόγκωση 
των προβλημάτων που δημιούργησαν με την ανευθυνότητά τους οι πιο πάνω φορείς εις βάρος των ναυτικών μας, με 
αποτέλεσμα η ανεργία να έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Στο έγγραφό μας αυτό ούτε πήραμε απάντηση ούτε 
βεβαίως δόθηκε κάποια λύση.  
Με αφορμή την επανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας επανερχόμαστε και φρονούμε ότι επιτέλους κάποιοι θα 
ασχοληθούν με το μείζον αυτό θέμα και θα εξετάσουν τις προτάσεις μας με υπευθυνότητα και σοβαρότητα δίνοντας 
άμεση και ουσιαστική λύση. 
Η Διοίκηση της Ένωσής μας  καταγγέλλει την ασκούμενη εφοπλιστόδουλη ναυτιλιακή πολιτική η οποία έχει συσσωρεύσει 
τεράστια προβλήματα στους εν ενεργεία και συνταξιούχους ναυτεργάτες αφού σε αυτούς κυριαρχεί η αβεβαιότητα και η 
ανασφάλεια η οποία προέρχεται από την μακροχρόνια ανεργία, τον καθημερινό διωγμό που υφίστανται σε όλες τις 
κατηγορίες πλοίων αλλά και από την δραματική κατάσταση που έχουν περιέλθει τα ασφαλιστικά τους ταμεία. 
     Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη την άμεση αλλαγή της ασκούμενης κυβερνητικής ναυτιλιακής πολιτικής και την 
ανάγκη να έρθουν στο προσκήνιο και να τύχουν θετικής αντιμετώπισης τα ουσιαστικά προβλήματα του ναυτεργατικού 
μας κόσμου. 
     Στην κατεύθυνση αυτή διατυπώνουμε μια σειρά προτάσεις οι οποίες αφορούν την ανεργία και την αναδιοργάνωση του 
ΓΕΝΕ. 
 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΝΕΡΓΙΑ - ΓΕΝΕ  
 
Κατάργηση όλων των εγκριτικών πράξεων και κάθε νομοθετικής ρύθμισης που περιορίζει και καταργεί θέσεις εργασίας 
Ελλήνων Ναυτεργατών. 
Άμεση απορρόφηση όλων των άνεργων Ελλήνων Ναυτεργατών με σειρά προτεραιότητας. 
Χρειάζεται η ριζική τροποποίηση του Π.Δ που καθορίζει την έννοια του άνεργου ναυτικού και επιβάλλεται να βελτιωθούν 
οι σχετικές προϋποθέσεις καθώς και η διάρκεια του χρόνου επιδότησης. Το σχετικό επίδομα να ανέλθει στο 80% του 
αντίστοιχου μισθού του νεοεισερχομένου στο ναυτικό επάγγελμα. 
Σχετικά με το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ), θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσει επείγουσα 
προτεραιότητα η ριζική αναδιοργάνωσή του. Η αναδιοργάνωση πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
- την πλήρη και ουσιαστική αποστρατικοποίησή του, 
- την καταγραφή όλων των προσφερομένων για εργασία ανέργων, 
- να κατοχυρωθεί ότι οι προσλήψεις σε όλα τα πλοία θα   γίνονται μέσω του ΓΕΝΕ, 
- σημείωμα μη προσφερομένου να δίνεται μόνο έπειτα από γραπτή   έγκριση των     Ναυτεργατικών Σωματείων και 
εφόσον δεν προσφέρονται άνεργοι Έλληνες Ναυτεργάτες. 



- να αποκτήσει το ΓΕΝΕ σύστημα μηχανοργάνωσης και να ελέγχει   πλήρως τις ναυτολογήσεις, τις μεταβολές στα πλοία, 
τον   αριθμό Ελλήνων και αλλοδαπών σε κάθε πλοίο και να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στην επάνδρωση και στον έλεγχο της 
σύνθεσης των πλοίων. 
- την πλειοψηφία στο Δ.Σ του ΓΕΝΕ να την αποτελούν εκπρόσωποι   των πιο αντιπροσωπευτικών ναυτεργατικών 
οργανώσεων. 
- πάταξη της παράνομης μεσιτείας και του σύγχρονου   δουλεμπορίου που οργιάζει στον Πειραιά στον τομέα της   
Ναυτικής εργασίας, 
- αναπροσαρμογή των οργανικών συνθέσεων στα πλοία όλων των   κατηγοριών σύμφωνα με τις πραγματικές τους 
ανάγκες, 
- διατήρηση του καμποτάζ για την επιβατηγό ναυτιλία για   αμυντικούς, εθνικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους, 
- διασφάλιση των θέσεων εργασίας των Ελλήνων Ναυτικών, 
- εφαρμογή της 10μηνης ναυτολόγησης στα Ακτοπλοϊκά πλοία, 
- αντιμετώπιση της μαύρης ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. 
 
Σε αυτήν την κατεύθυνση η ΠΕΝΕΝ θα εξακολουθήσει να αναπτύσσει την αγωνιστική της δράση και να απαιτεί εδώ και 
τώρα την αντιμετώπιση της ανεργίας και την διασφάλιση των θέσεων εργασίας για τον κλάδο μας και για όλους  τους 
Έλληνες Ναυτεργάτες. 
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