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Σχετικά με τον διοριςμό του Δ.Σ. του ΝΑΤ και διάφορα ςχόλια που ακοφςτθκαν εκτόσ 
επιςιμων οργάνων τθσ ΠΝΟ, θ Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ κζλει να επιςθμάνει τα ακόλουκα: 
Η ΠΕΝΕΝ ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ προχποκζςεισ που ορίηει ο κν 792/78, άρκρο 4, για να 
εκπροςωπεί τα κατϊτερα πλθρϊματα ςτο Δ.Σ του ΝΑΤ, ωσ κακορίηει ςχετικό άρκρο του 
παραπάνω νόμου, αφοφ είναι θ πλζον μαηικι και αντιπροςωπευτικι ςυνδικαλιςτικι 
οργάνωςθ των κατωτζρων πλθρωμάτων. 
Ταυτόχρονα οι προτεινόμενοι από τθν ΠΕΝΕΝ εκπρόςωποί τθσ δεν ζχουν τισ δφο 
ςυνεχόμενεσ κθτείεσ ςτο Δ.Σ του ΝΑΤ. 
Επίςθσ θ ΠΕΝΕΝ με προςφυγι τθσ κατά το παρελκόν είχε δικαιωκεί και με απόφαςθ του 
Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ το οποίο ζκρινε ότι θ ΠΕΝΕΝ είναι θ πλζον 
αντιπροςωπευτικι ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ των κατωτζρων πλθρωμάτων και επζβαλε 
ςτον τότε Υπουργό Ε.Ν. να διορίςει εκπρόςωπο τθσ ΠΕΝΕΝ ςτο Δ.Σ του ΝΑΤ. 
Δυο φορζσ που ςτο παρελκόν (τα τελευταία 25 χρόνια) δεν είχε διοριςκεί εκπρόςωποσ 
τθσ ΠΕΝΕΝ ςτο Δ.Σ του ΝΑΤ αυτό οφειλόταν ςτο γεγονόσ ότι τότε και μόνο τότε θ Ζνωςθ 
Θαλαμθπόλων είχε μεγαλφτερο αρικμό ψθφιςάντων μελϊν και κατά ςυνζπεια αυτι είχε 
τθν μεγαλφτερθ αντιπροςωπευτικότθτα να εκπροςωπεί τα κατϊτερα πλθρϊματα. 
Αναφορικά με τα όςα λζγονται από διάφορουσ κφκλουσ περί άτυπων ςυμφωνιϊν, 
εναλλαγϊν ςτο Δ.Σ του ΝΑΤ και διάφορα άλλα, κζλουμε να τονίςουμε ότι θ θγεςία τθσ 
ΠΕΝΕΝ τα νόμιμα δικαιϊματά τθσ οφτε τα διαπραγματεφεται οφτε τα παηαρεφει με 
κανζναν και καλά κα κάνουν διάφοροι ανευκυνοχπεφκυνοι πριν κάνουν οποιοδιποτε 
ςχόλιο να κατζχουν και να γνωρίηουν τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν νομιμότθτα των 
αποφάςεων. 
Αυτι είναι θ άμεςθ και υπεφκυνθ απάντθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ ςε όςα κακόβουλα και 
ανεφκυνα διακινοφνται ςτο παραςκινιο από διάφορουσ κφκλουσ. 
Στο ίδιο πνεφμα απάντθςε ο Πρόεδροσ τθσ ΠΕΝΕΝ ςτο Δ.Σ του ΝΑΤ ςτισ 23/12/2010 ςτον 
εκπρόςωπο τθσ Ζνωςθσ Μθχανικϊν Θανάςθ Ευαγγελάκθ ο οποίοσ με περίςςιο κράςοσ 
αναπαριγαγε διάφορα ανεφκυνα ςενάρια και αναλθκείσ πλθροφορίεσ ότι δικεν ο 
Πρόεδροσ τθσ ΠΕΝΕΝ είχε ςυμφωνιςει να παραχωριςει τθν κζςθ του ςτο Προεδρείο 
των Θαλαμθπόλων. Πρόκειται για άκλιεσ ψευδολογίεσ που φυςικά εξυπθρετοφν και τισ 
ςκοπιμότθτεσ του κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ που τισ αναπαράγει και τισ αναμεταδίδει. 
Ανάλογθ απάντθςθ ζδωςαν ςτο ίδιο Δ.Σ του ΝΑΤ και άλλα μζλθ ςτον εκπρόςωπο τθσ 
ΠΕΜΕΝ.  
Τζλοσ ςχετικά με τθν μθ επαρκι ςυμμετοχι τθσ Ζνωςθσ Πλοιάρχων ςτο Δ.Σ του ΝΑΤ ο 
Πρόεδροσ τθσ ΠΕΝΕΝ είχε τθν ευκαιρία αυτό να το επιςθμάνει τόςο ςτο Υπουργείο Ε.Ν. 
όςο και ςτο πρϊτο Δ.Σ του ΝΑΤ ςτο οποίο ζγινε ςχετικι ςυηιτθςθ για το κζμα αυτό. 
 


