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Κατά την διάρκεια της σύσκεψης της Διοίκησης της ΠΝΟ στις 19/10/2012 που αφορούσε το γνωστό θέμα της 
περικοπής των αποδοχών των Ναυτικών που υπηρετούν  σε πλοία της ATTICA GROUP (BLUE STAR και 
SUPERFAST) έγινε η παρακάτω αποκάλυψη: 
Με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα της ΠΝΟ Γιάννη Χαλά ο οποίος σε συνεργασία με τους Προέδρους της 
ΠΕΜΕΝ Σάββα Τσιμπόγλου και Θαλαμηπόλων Γιάννη Φραγκουλίδη (χωρίς να έχει συνεδριάσει η Διοίκηση της 
ΠΝΟ ούτε η εκλεγμένη συντονιστική επιτροπή αγώνα για την απεργία) αποφάσισαν ερήμην των παραπάνω 
οργάνων και ερήμην των Ναυτεργατών των πλοίων Πάτρας – Ηγουμενίτσας να σταματήσουν την απεργία στις 
05.00 μ.μ της 18/10/2012. Ως γνωστό η απόφαση για απεργία της ΠΝΟ ήταν 24ωρη και έληγε στις 12.00 τα 
μεσάνυχτα της 18/10/2012. 
Αφορμή για την απόφασή τους αυτή – η οποία όπως γίνεται αντιληπτό ήταν παράνομη και άκυρη – ήταν ότι τα 
πλοία FLORENCIA και  ZEUS PALACE της MINOAN LINES = GRIMALDI είχαν ξεκινήσει την φόρτωση και στα οποία 
δεν υπήρχαν Έλληνες στο πλήρωμα προκειμένου αυτοί να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία η οποία ήταν σε 
πανελλαδική κλίμακα. 
Η μεθόδευση της αυθαίρετης και πραξικοπηματικής αναστολής της απεργίας έγινε σε συνεννόηση με στελέχη 
ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών που διαμαρτυρήθηκαν – εύλογα και δικαιολογημένα – για διαφορετική και 
πάντως άνιση μεταχείριση σε σχέση με τα πλοία του GRIMALDI. 
Όπως φάνηκε στην ίδια συνεδρίαση – ήταν παρόντες και οι εκπρόσωποι της  ATTICA GROUP – τα περισσότερα 
μέλη της Ε.Ε της ΠΝΟ δεν είχαν ενημερωθεί καθόλου ενώ ορισμένοι που τους είχε τεθεί υπόψη η παραπάνω 
εξέλιξη διαφώνησαν με το σταμάτημα της απεργίας. 
Μιλώντας ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ σχετικά με το θέμα αυτό στην ίδια σύσκεψη τόνισε ότι οι ενέργειες αυτές 
είναι απαράδεκτες, παραβιάζουν  κάθε έννοια συλλογικότητας και ταυτόχρονα συνιστούν περιφρόνηση των 
θεσμοθετημένων οργάνων. Ταυτόχρονα επισήμανε ότι ο χειρισμός που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και μήνες είναι 
η αντιμετώπιση του προβλήματος στην βάση της πολιτικής της ΔΟΜ για τα Ferries που λήφθηκε στην Αθήνα τον 
Οκτώβρη του 1995 (Απόφαση Αθηνών). Δυστυχώς αυτό, με ευθύνη της πλειοψηφίας της ΠΝΟ και ιδιαίτερα του 
σημερινού Γ.Γ της Γιάννη Χαλά, δεν έχει εφαρμοσθεί στην περίπτωση των πλοίων του GRIMALDI. 
Τέλος απαίτησε να μην επαναληφθούν αυτές οι παράνομες, άθλιες και παρασκηνιακές μεθοδεύσεις. Εάν αυτό 
δεν συμβεί, όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, το δικαίωμά μας στην απεργία τίθεται πλέον υπό 
αμφισβήτηση για τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια στην Αδριατική ……….. με ότι αρνητικό συνεπάγεται μια 
τέτοια εξέλιξη.  
 


