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Θέμα: Συνάντηση ΠΝΟ – ΣΕΕΝ 
 

Πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2012 συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων της Διοίκησης της ΠΝΟ και του Προεδρείου 
του Συνδέσμου Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ). 
Στην διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ αναφέρθηκε διεξοδικά στα σοβαρά προβλήματα που μαστίζουν 
την Ναυτεργασία όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. 
Καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων και των αναδρομικών αποδοχών των Ναυτεργατών, περικοπή 
αποδοχών στην μεγάλη πλειοψηφία των Ακτοπλοϊκών εταιριών και των εταιριών  με Ε/Γ – Ο/Γ πλοία που εκτελούν 
διεθνείς πλόες. 
Στην καταστρατήγηση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά την 10μηνη δρομολόγηση και επάνδρωση των πλοίων 
και στις παραβιάσεις στις οργανικές συνθέσεις, στις παράνομες αποδρομολογήσεις πλοίων, στις αυθαίρετες 
απολύσεις εκατοντάδων ναυτικών, στην παραβίαση της νομοθεσίας που προβλέπει τον χρόνο απασχόλησης των 
Ναυτικών κ.α. 
Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι σε καμιά περίπτωση τα συνδικάτα των Ναυτικών δεν πρόκειται να συμφωνήσουν η 
κρίση στην Ακτοπλοΐα να περάσει πάνω από τις πλάτες του Ναυτεργατικού μας κόσμου. 
Απαίτησε από τους εκπροσώπους των εφοπλιστών να τηρούν και να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τις ισχύουσες ΣΣΕ, την 
Ναυτική νομοθεσία ενώ αξίωσε την παραδειγματική τιμωρία όσων πλοιοκτητών παρανομούν με οποιονδήποτε τρόπο. 
Σχετικά με τις ακραίες και παράλογες απαιτήσεις που διατυπώθηκαν εκ μέρους των πλοιοκτητών, (ήτοι: μείωση του 
ξενοδοχειακού προσωπικού κατά 30% και τις ανάγκες να τις καθορίζει η πλοιοκτήτρια εταιρεία ανάλογα με την 
επιβατική κίνηση, μείωση 15% στους μισθούς σε όλα τα τμήματα του ξενοδοχειακού προσωπικού  όπως επίσης και 
μείωση των οργανικών συνθέσεων για τα πλοία που εκτελούν άγονες γραμμές με συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας), ο 
Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ επισήμανε ότι «για άλλη μια φορά διατυπώνεται η θέση των εφοπλιστών η οποία οδηγεί 
σταδιακά στον αφελληνισμό της Ακτοπλοΐας, όπως ήδη έχει γίνει με την ποντοπόρο και κρουαζιερόπλοιο Ναυτιλία, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι για τις θέσεις εργασίας των χιλιάδων Ελλήνων Ναυτεργατών που 
απασχολούνται στην Ακτοπλοΐα. Οι συνέπειες όμως από ένα τέτοιο γεγονός επηρεάζουν την ασφάλεια και την 
αμυντική και εθνική θωράκιση της χώρας μας. Τέλος οι συνέπειες για το σύνολο των ασφαλιστικών μας ταμείων θα 
είναι καταστροφικές». Οι θέσεις αυτές της ΠΕΝΕΝ έγιναν στο σύνολό τους ομόφωνα αποδεκτές από τα μέλη της 
Διοίκησης της ΠΝΟ. 
Σημειώνουμε ότι οι θέσεις αυτές των εφοπλιστών συνάντησαν την καθολική αντίδραση και αποδοκιμασία όλων των 
μελών της ΠΝΟ και των Σωματείων. 
Οι Ναυτεργάτες και τα Συνδικάτα τους θα αγωνισθούν με όλες τις δυνάμεις τους για να μην περάσει η βάρβαρη 
πολιτική της τρόικας και της τρικομματικής κυβέρνησης η οποία γκρεμίζει και ισοπεδώνει (όπως έγινε πρόσφατα με 
την αύξηση των ορίων ηλικίας για την θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης) τα κοινωνικά – ασφαλιστικά – 
εργασιακά τους δικαιώματα. 
Η οργάνωση και ο αγώνας είναι μονόδρομος για να μην περάσουν οι σχεδιασμοί κυβέρνησης – τρόικας – εφοπλιστών, 
για την ανατροπή της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής και της κυβέρνησης που την υλοποιεί. 
Η ΠΕΝΕΝ καλεί τον κλάδο και όλους τους Ναυτεργάτες σε αγωνιστική ετοιμότητα για την κλιμάκωση των αγώνων με 
νέες απεργιακές κινητοποιήσεις το αμέσως επόμενο διάστημα. 
 
Πειραιάς 15/11/2012 

Για την Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ 
     Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν. Γραμματέας 

Νταλακογιώργος Αντώνης                                          Κροκίδης Νικόλαος 


