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Από: Πανελλινια Ζνωςθ Ναυτϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ 
 
Προσ: - Υπουργό Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ κ. Μιχάλθ Χρυςοχοΐδθ  

    - ΠΝΟ – Ναυτεργατικά Σωματεία 
 
Κοινοποίθςθ: Ημεριςιο Τφπο και λοιπά ΜΜΕ 
 
 
Με αφορμι τθν ςυνάντθςθ ςτισ 4/7/2011 μεταξφ τθσ Διοίκθςθσ τθσ ΠΝΟ με τον Αναπλθρωτι Υπουργό 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ κ. Χάρθ Παμποφκθ, θ Διοίκθςθ τθσ Ζνωςθσ Ναυτϊν κζλει να 
επιςθμάνει τα παρακάτω: 
Η ςθμερινι ςυνάντθςθ είναι εμπαιγμόσ και ςυνιςτά εξαπάτθςθ του Ναυτεργατικοφ μασ κόςμου αφοφ 
πραγματοποιείται λίγεσ μόνο θμζρεσ μετά τθν ψιφιςθ τόςο του μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ όςο και του 
εφαρμοςτικοφ νόμου.  
Τα νομοκετιματα αυτά κυριολεκτικά ιςοπεδϊνουν και κατακρεουργοφν κεμελιϊδθ ςυνταξιοδοτικά και 
αςφαλιςτικά δικαιϊματα των Ναυτεργατϊν και των απόμαχων τθσ κάλαςςασ όπωσ και όλων των 
εργαηομζνων και ςυνταξιοφχων τθσ χϊρασ μασ. 
Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε τθν μείωςθ των ςυντάξεων κατά 6% (μείωςθ επιχοριγθςθσ για το ΝΑΤ 50 
εκατομμφρια ευρϊ για το 2011, 100 εκατομμφρια για το 2012), τον διπλαςιαςμό ςχεδόν του ΛΑΦΚΑ για 
ςυντάξεισ άνω των 1400 ευρϊ, τθν νζα επιβάρυνςθ των ςυντάξεων άνω των 1700 ευρϊ για τουσ ςυνταξιοφχουσ 
κάτω των 60 χρόνων, τθν μείωςθ των επικουρικϊν ςυντάξεων κλπ. 
Τα μζτρα αυτά πάρκθκαν και υλοποιοφνται μζςα από τισ παραπάνω νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, κατά ςυνζπεια τι 
ςκοπιμότθτεσ εξυπθρετοφνται από μια ςυνάντθςθ θ οποία γίνεται αφοφ ζχουν δθμιουργθκεί τετελεςμζνα τα 
οποία οφτε εξωραΐηονται οφτε μποροφν να μεταβάλουν το νζο τοπίο που διαμορφϊνεται με τισ περικοπζσ 
ςυντάξεων και άλλων αςφαλιςτικϊν μασ δικαιωμάτων. 
Ο διάλογοσ κατόπιν εορτισ εγκλωβίηει και παγιδεφει τουσ εργαηόμενουσ και τουσ Ναυτεργάτεσ, καλλιεργεί 
αυταπάτεσ και επιτείνει το αδιζξοδο τθσ τακτικισ και ςτρατθγικισ που ακολουκοφν οι κορυφαίεσ 
ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΝΟ και λοιπζσ πλειοψθφίεσ ανϊτερων ςυνδικαλιςτικϊν 
οργανϊςεων). 
Διάλογοσ κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ είναι χζρι βοθκείασ ςτθν βάρβαρθ κυβερνθτικι πολιτικι ενάντια ςτα 
δικαιϊματα και τισ κατακτιςεισ των εργαηομζνων και των Ναυτεργατϊν. 
Είναι χζρι βοθκείασ ςτθν τρόικα θ οποία παίηει τον ρόλο του επικυρίαρχου ςτισ εςωτερικζσ πολιτικζσ εξελίξεισ 
και όχι μόνο….. 



Η Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ ιταν κατθγορθματικά αντίκετθ ςτθν λιξθ τθσ τελευταίασ απεργίασ, πιςτεφοντασ ότι μια 
πετυχθμζνθ απεργία δεν μπορεί να τελειϊνει επειδι αυτό ικελαν ι ζτςι αποφάςιςαν κάποιεσ γραφειοκρατικζσ 
αλλά και εργοδοτικζσ και κυβερνθτικζσ θγεςίεσ ςτον χϊρο του Ναυτεργατικοφ ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ.    
Μζςα από τθν ςθμερινι ςυνάντθςθ το μόνο που μπορεί να προκφψει είναι κάποιεσ γενικόλογεσ υποςχζςεισ για 
το μζλλον χωρίσ ωςτόςο να εγγυϊνται τθν λφςθ των όποιων προβλθμάτων. 
Ποιοσ όμωσ ι ποιοι μποροφν πλζον να βαςιςκοφν ςτθν αξιοπιςτία και ςτθν φερεγγυότθτα μιασ κυβζρνθςθσ θ 
οποία είναι ίςωσ θ χειρότερθ των τελευταίων 40 χρόνων για τουσ εργαηόμενουσ και γενικότερα τον Ελλθνικό 
λαό. 
Από όλα τα παραπάνω προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι θ Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ δεν κα λάβει μζροσ ςτθν 
ςυνάντθςθ αυτι για τουσ λόγουσ που εκκζτουμε αναλυτικά. 
Η ΠΕΝΕΝ καλεί τον κλάδο, τουσ Ναυτεργάτεσ και τουσ απόμαχουσ του κφματοσ ςε αγωνιςτικι ετοιμότθτα για 
νζα κλιμάκωςθ του αγϊνα. 
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