
 

 

A.Π. 459 ET/ΠK/MΣ        19 Μαΐου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Περιήλθε  σε  γνώση μας η από 16-5-2022  «Επίκαιρη Ερώτηση»  της  Βουλευτού  του Κόμματος   

«ΜΕΡΑ 25»,  κας Φωτεινής  Μπακαδήμα, που απευθύνεται  στον Υπουργό Ναυτιλίας  και  

Νησιωτικής  Πολιτικής,  με  θέμα      «Οικονομικές  Ατασθαλίες και  κακοδιαχείριση  στην ΠΝΟ»,  

και  με  την  οποία ερώτηση, ούτε  λίγο  ούτε πολύ καλείται ο  Υπουργός  ΥΝΑΝΠ να  παρέμβει 

ευθέως  στην  εσωτερική  λειτουργία  και  εσωτερική  αυτονομία  της  Ομοσπονδίας  μας,  όταν  

το  Σύνταγμα  της  Χώρα  μας,  οι  Ειδικοί  Νόμοι για  τις  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  και  η 

Διεθνής  Σύμβαση  Εργασίας 87 ρητά  ορίζουν ότι Κράτος  όχι  μόνον   υποχρεούται  να  λάβει  

όλα  εκείνα   τα  μέτρα  που  διασφαλίζουν  και  προστατεύουν  την  ανεξαρτησία   και την αυτονομία 

τους αλλά επιπλέον ότι οι Δημόσιες Αρχές οφείλουν να απέχουν από κάθε επέμβαση που μπορεί 

να περιορίσει ή να παρακωλύσει το δικαίωμα των Οργανώσεων να καθορίζουν με δικούς τους 

κανονισμούς (καταστατικά) τα του οίκου τους και τα περί της διαχειρίσεως και δράσεως τους. 

Δηλαδή το «ΜΕΡΑ 25» αγνοώντας τις παραπάνω διατάξεις καλεί ευθέως τον Υπουργό να 

παρανομήσει ενάντια στο Σύνταγμα και στις Διεθνείς Συμβάσεις και να παρέμβει ευθέως και 

ανεπίτρεπτα στα εσωτερικά της Ομοσπονδίας μας. 

Ανεξάρτητα όμως από τα πιο πάνω η ερωτώσα βουλευτής επικαλείται δήθεν «οικονομικές 

ατασθαλίες και κακοδιαχείριση» στην Ομοσπονδία μας χωρίς όμως να παραθέτει το οποιοδήποτε 

συγκεκριμένο στοιχείο και χωρίς κανέναν συγκεκριμένο χρονικό προσδιορισμό. 

Επικαλείται παντελώς αόριστα «συνεχείς ανακοινώσεις της ΠΕΝΕΝ και της ΠΕΕΜΑΓΕΝ», οι 

οποίες ανακοινώσεις εκδόθηκαν από τα άνω σωματεία για καθαρά και μόνο αντιπολιτευτικούς 

λόγους και σκοπούς «φτηνού» εντυπωσιασμού και για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων 

(για τα οποία θα επανέλθουμε ειδικότερα) και μάλιστα όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι στις τακτικές 

κατά μήνα συνεδριάσεις  της Διοίκησης γίνεται πλήρης και αναλυτική ενημέρωση εφ’ όλων των 

θεμάτων που θίγονται και δίνονται όλα τα στοιχεία και οι διευκρινίσεις που ζητούνται στα πλαίσια 

των συνεδριάσεων και κάθε φορά γίνονται ψηφοφορίες και εγκρίνονται από την πλειοψηφία της 

Διοίκησης, και καταγράφονται στα τηρούμενα πρακτικά συνεδριάσεως. 

Δυστυχώς για την ΠΕΝΕΝ και την ΠΕΕΜΑΓΕΝ, αποτελούν την ισχνή μειοψηφία της Διοίκησης 

μας και επιδιώκουν με κάθε τρόπο να ανατρέψουν τις αποφάσεις της πλειοψηφίας ενάντια στις 

θεμελιώδεις αρχές της Δημοκρατίας. 
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Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ενέργεια της άνω βουλευτή  να υποβάλλει την σχετική 

ερώτηση.  

Είναι προσβολή για όλο τον κλάδο και ντροπή για τα εν λόγω σωματεία, να καλούν την Κυβέρνηση 

να παρέμβει στα εσωτερικά της Ομοσπονδίας μας και μάλιστα όταν σύσσωμο το πανεργατικό 

κίνημα της χώρας με σωρεία απεργιών και μάλιστα με πρόσφατες δυναμικές κινητοποιήσεις 

διεκδικεί ακριβώς το αντίθετο. 

Καλούμε όλους τους ναυτεργάτες και όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις στο πολιτικό και 

συνδικαλιστικό γίγνεσθαι να καταδικάσουν τα ως άνω σωματεία για τις ενέργειες τους αυτές και 

όσους τυχόν κρύβονται πίσω απ’ αυτούς. 

  

Τα Μέλη Διοίκησης     Ο Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ 

 

Θεοδόσης Ν. ΓΓ ΠΕΠΕΝ     Εμμ. Τσικαλάκης 

 

Πατζαράκης Μ. Πρόεδρος ΠΕΜΜΕΚΕΝ 

 

Δανομάρας Ε. Πρόεδρος ΠΣΟΑΕΝ 

 

Κωστός Χ. Πρόεδρος ΠΕΦΕΝ 

 

Αγγελίδης Ι. Πρόεδρος ΠΕΝΗΗΕΝ 

 

Σαριδάκης Ε. Πρόεδρος ΠΕΑΘΕΝ 

 

Καρκούλιας Α. Πρόεδρος ΠΕΠΤΕΝ 

 

Παναγιωτόπουλος Β. Πρόεδρος ΠΕΠΠΚΚΕΝ 

 

Νησωτάκης Ι. Πρόεδρος ΠΕΝΕΝ M/S-Π/Κ 


