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ΠΕΝΕΝ 

Κ.Ι.Ν.Δ 

Πάρτε πίσω το αντιδραστικό ανοσιούργημά σας! 

Αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης στον δρόμο για την υπεράσπιση των Ναυτεργατικών δικαιωμάτων! 

 

Η κυβέρνηση της Ν.Δ και ο Υπουργός Ε.Ν  Γ. Πλακιωτάκης συστοιχισμένοι απόλυτα με την γραμμή και τα συμφέροντα του 

εφοπλιστικού κατεστημένου συνεχίζουν και κλιμακώνουν την επίθεσή τους ενάντια στα εναπομείναντα Ναυτεργατικά 

δικαιώματα στοχεύοντας αυτήν την φορά σε μια σειρά επαίσχυντες αλλαγές  - ανατροπές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο  

ΚΙΝΔ (Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου) με τις οποίες επιχειρείται το ξεθεμελίωμα των κατακτήσεων που 

συνδέονται με τις ΣΣΕ (μισθός, άδειες, παλινόστηση κ.λπ) αλλά και με άλλα θεσπισμένα δικαιώματα των 

Ναυτεργατών!!!  

Οι αλλαγές αυτές αποτελούν συνέχεια και αναβάθμιση της επίθεσης που έχουν γίνει απ’ όλες τις κυβερνήσεις τα 

τελευταία χρόνια όπως οι νόμοι 4150/2013 (συνθέσεις κ.λπ), 4714/2020 (κατάργηση ΣΣΕ στην ποντοπόρο Ναυτιλία). 

Πρέπει να γίνει απολύτως σαφές ότι κυβέρνηση – εφοπλιστές μεθοδεύουν να ξηλώσουν ότι έχει απομείνει ακόμη όρθιο 

στα Ναυτεργατικά δικαιώματα ξεκινώντας από τον ΚΙΝΔ, με επόμενα βήματα  τον ΚΔΝΔ και τους εσωτερικούς 

κανονισμούς εργασίας. 

Η αντιλαϊκή πολιτική της ανταγωνιστικότητας εμπλουτίζεται στην στρατηγική κατεύθυνση που έχουν χαράξει οι 

εφοπλιστές ώστε ΣΣΕ – Ναυτική νομοθεσία – Ναυτεργατικά δικαιώματα να κατρακυλούν σύμφωνα με τα διεθνή 

κρατούντα, δηλαδή με θεσμικό και εργασιακό μοντέλο των πλοίων σημαιών ευκολίας!! 

Τεράστιο βάρος ευθυνών σε αυτή την πολύχρονη επιθετικότητα του εφοπλιστικού κεφαλαίου φέρει το συνδικαλιστικό 

κατεστημένο της ΠΝΟ το οποίο συμπορεύεται απόλυτα στο δόγμα της πολιτικής της ανταγωνιστικότητας και 

κερδοφορίας του παρασιτικού εφοπλιστικού κεφαλαίου! 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πλήρης παράδοση – υποταγή τους στα μεγάλα αφεντικά της Ένωσης Ελλήνων 

Εφοπλιστών  (ΕΕΕ) για την οποία δεν τολμούν να ψελλίσουν ούτε μία λέξη…  

Η τακτική αυτή αποθρασύνει το εφοπλιστικό κεφάλαιο αλλά και την Ναυτιλιακή κυβερνητική πολιτική να εντείνουν την 

επιθετικότητά τους απαιτώντας την συντριβή των δικαιωμάτων των Ναυτεργατών! 



Μπροστά στην νέα επίθεση που εγκαινιάζουν εφοπλιστές – κυβέρνηση – ΥΕΝ με τις επιχειρούμενες αλλαγές – ανατροπές 

στον ΚΙΝΔ οι Ναυτεργάτες μπορούν από τα κάτω μόνο να αντιπαλέψουν αυτή την άθλια επέλαση εναντίον των 

δικαιωμάτων τους. 

Στην κατεύθυνση αυτή η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ κατέθεσε συγκροτημένη και ολοκληρωμένη πρόταση στην συνεδρίαση 

της Διοίκησης της ΠΝΟ η οποία έγινε στις 26 Σεπτέμβρη 2022. 

Το αγωνιστικό πλαίσιο της ΠΕΝΕΝ 

Με επίκεντρο την δυναμική – οργανωμένη και αγωνιστική παρέμβαση του Ναυτεργατικού κόσμου έχοντας ως κεντρικό 

στόχο την απόσυρση του σχεδίου της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του ΥΕΝγια τον ΚΙΝΔ και παράλληλα την 

κατάργηση όλης της αντιναυτεργατικής νομοθεσίας που θεσπίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, καταθέτουμε την παρακάτω 

πρότασή μας: 

- Να βγει άμεσα καταγγελία καταδίκης στο προτεινόμενο σχέδιο του ΥΕΝ ζητώντας την απόσυρσή του! 
- Να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Ε.Ν θέτοντας σε αυτόν με απόλυτη σαφήνεια τις παραπάνω 

θέσεις μας. 
- Να ακολουθήσουν ενημερωτικές συναντήσεις με τα πολιτικά κόμματα. 
- Να οργανωθεί μια συστηματική καθημερινή ενημέρωση των Ναυτεργατών σε όλες τις κατηγορίες πλοίων σε 

πανελλαδική κλίμακα. 
- Στο πλαίσιο αυτό να κηρυχθούν στάσεις εργασίας κατά περιοχές και λιμάνια π.χ Αττική, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια 

νησιά κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό να πραγματοποιηθούν μαζικές συγκεντρώσεις στην κατεύθυνση της ενημέρωσης 
αλλά και της προετοιμασίας απεργιακών κινητοποιήσεων που πρέπει να κλιμακωθούν. 

- Να κηρυχθεί 24ωρη προειδοποιητική πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, είτε πριν την 
κατάθεση του σχεδίου νόμου στις επιτροπές της Βουλής είτε στην διάρκειά της. 

- Εάν η κυβέρνηση δεν αποσύρει από την Βουλή το εκτρωματικό σχέδιό της να οργανωθούν επαναλαμβανόμενες 
48ωρες πανελλαδικές απεργίες. 

- Να ενημερωθούν για τις εξελίξεις αυτές τα συνδικάτα της χώρας μας, να ζητηθεί και να εξασφαλιστεί η πιο 
πλατιά αλληλεγγύη ενώ ανάλογες πρωτοβουλίες πρέπει να ληφθούν  για την ενημέρωση των ΜΜΕ, των 
αγροτών, του επιβατηγού κοινού, των λαϊκών φορέων των νησιών και των ιδιοκτητών και οδηγών των φορτηγών 
αυτοκινήτων που διακινούνται με τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. 

 

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ υπογράμμισε και ξεκαθάρισε με απόλυτη σαφήνεια ότι η θέση 

μας είναι από τώρα έως το τέλος η απόσυρση αυτού του εκτρωματικού σχεδίου, δεν παζαρεύουμε, δεν συζητούμε για 

επιμέρους αλλαγές που ενδεχόμενα επιχειρηθούν από την κυβέρνηση για να χρυσώσει το χάπι! 

Το σημαντικότερο όλων για την ΠΕΝΕΝ είναι η πάλη για την απόσυρση του σχεδίου τροποποίησης του ΚΙΝΔ να γίνει 

υπόθεση όλων των Ναυτεργατών. 

Στην κατεύθυνση αυτή η ΠΕΝΕΝ θα δώσει όλες τις δυνάμεις της για την οργάνωση, την προετοιμασία και την επιτυχή 

διεξαγωγή αυτών των αγώνων! 

Καλούμε τον κλάδο και όλους τους Ναυτεργάτες να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα και να ανταποκριθούν 

μαζικά ενωτικά και αποφασιστικά στον δρόμο της αδιάλλακτης υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους! 

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ 

Υ.Γ. Ακόμη δεν έχουμε το πλήρες σχέδιο των ρυθμίσεων που μεταξύ των άλλων αφορούν τους εφοπλιστές.  Προφανώς 

για αυτά η «δημοκρατία κυβέρνησης - Πλακιωτάκη» επιτάσσει να μην τα γνωρίζουν οι εκπρόσωποι των Ναυτεργατών… 

 

 

 


