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Δηθαζηηθή πξνζθπγή ηωλ εθνπιηζηώλ γηα λα θεξύμνπλ ηελ απεξγία καο παξάλνκε θαη θαηαρξεζηηθή 

 

Δειηίν Τύπνπ 

 

Μαο επηδόζεθε πξηλ ιίγν από δηθαζηηθό επηκειεηή αίηεζε πξνο ην κνλνκειέο Πξσηνδηθείν Πεηξαηά κε ηελ 

δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ από ηνλ Σύλδεζκν Επηρεηξήζεσλ Επηβαηεγνύ Ναπηηιίαο (ΣΕΕΝ) κε ηελ 

νπνία δεηείηαη λα θεξπρζεί ε απεξγία ηεο 3 Ινύλε 2021 σο παξάλνκε θαη θαηαρξεζηηθή!! 

Όιε ε επηρεηξεκαηνινγία ηεο αίηεζεο ηόζν ζην λνκηθό κέξνο ηεο όζν θαη ζηελ νπζία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

δηεθδηθνύληαη κε ηελ απόθαζε γηα ηελ απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ζπληζηνύλ έλα ζπλνλζύιεπκα απόςεσλ πνπ 

δηαζηξέθνπλ ηελ αιήζεηα θαη ηα πξαγκαηηθά γεγνλόηα. 

Είλαη θαλεξό όηη ε επηινγή ΣΕΕΝ απνζθνπεί ζηελ πνηληθνπνίεζε ηωλ δίθαηωλ αηηεκάηωλ καο, ζην ίδην ην 

δηθαίωκα ηεο απεξγίαο, ηωλ ζπλδηθαιηζηηθώλ δηθαηωκάηωλ θαη ειεπζεξηώλ. 

Ξεθαζαξίδνπκε σο ΠΕΝΕΝ πσο ζε όηη αθνξά ην λνκνζεηηθό πιαίζην ηεξήζακε θαηά γξάκκα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ζρεηηθνύ λόκνπ  θαη νπνηαδήπνηε ακθηζβήηεζε ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε είλαη παληειώο αβάζηκε θαη 

αηεθκεξίσηε. 

Επί ηεο νπζίαο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ΣΕΕΝ ζηα αζθαιηζηηθά κέηξα δηεπθξηλίδνπκε, όπσο έρνπκε πξάμεη θαη ζην 

παξειζόλ, ζηα αηηήκαηα, ηηο δηεθδηθήζεηο, ηελ απόθξνπζε ηεο αληηιαϊθήο πνιηηηθήο θπβέξλεζεο - 

θεθαιαίνπ  δελ ηηο δηαπξαγκαηεπόκαζηε νύηε κε ηελ θπβέξλεζε νύηε κε ην εθνπιηζηηθό θεθάιαην θαη νύηε 

δειώλνπκε ππνηαγή ζε όπνηα δηθαζηηθή απόθαζε θξελάξεη, εκπνδίδεη, απαγνξεύεη ηελ πάιε ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο θαη ηωλ ζπλδηθάηωλ ηεο γηα ηα δίθαηα αηηήκαηά καο. 
Τα πεξί πνιηηηθήο απεξγίαο πνπ αλαπαξάγεη ην εθνπιηζηηθό δηθόγξαθν είλαη βαζύηαηα ππνθξηηηθό όηαλ νη ίδηνη νη 

εθνπιηζηέο κε πνιηηηθέο απνθάζεηο όισλ ησλ θπβεξλήζεσλ έρνπλ απνθηήζεη πξνθιεηηθά πξνλόκηα πνπ αγγίδνπλ 

ηα όξηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο αζπδνζίαο!!! 

Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ελ κέζσ παλδεκίαο κε πνιηηηθέο απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο έρνπλ 

εηζπξάμεη έσο ηώξα 67 εθαηνκκύξηα επξώ θαη άιια 40 εθαηνκκύξηα γηα αύμεζε ησ επηδνηνύκελσλ γξακκώλ 

δεκόζηαο ππεξεζίαο!!! 

Δειώλνπκε όηη αύξην ζα απνθξνύζνπκε κε ηελ παξνπζία καο ζηελ δίθε ηελ εθνπιηζηηθή επηρείξεζε λα βγάινπλ 

παξάλνκε θαη θαηαρξεζηηθή ηελ απεξγία καο. 

 

Η Δηνίθεζε ηεο ΠΕΝΕΝ 
 

 

 

 


