Α.Π. 2443 ΓΧ/ΙΣ/ΜΣ

3 Μαΐου 2010

Προς
1. Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
α) Γραφ. κας Υπουργού
β) Γραφ. κ. Γενικού Γραμματέα
γ) Γραφ. κ. Αρχηγού Λ.Σ.
δ) Γραφ. κ.κ. Υπαρχηγών Λ.Σ.
ε) Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας
στ) Διεύθυνση Ασφάλισης Ναυτικών
2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
α) Γραφείο κ. Υπουργού
β) Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και Λιμενικούς Σταθμούς
3. Υπουργείο Οικονομικών
Γραφ. κ. Υπουργού
4. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γραφ. κ. Υπουργού
5. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
Γραφ. κ. Προέδρου
6. Εφοπλιστικές Ενώσεις
α) Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
β) Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
γ) Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
δ) Ένωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας
ε) Ένωση Πλοιοκτητών Πορθμείων Εσωτερικού
στ) Π.Ε. Πλοιοκτητών Α/Κ-Φ/Γ πλοίων
7. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
8. Εργατικό Κέντρο Πειραιά
9. κ. Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο Σαλαμίνας
10. κ. Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο Περάματος
11. Αντιπρόσωπο ΠΝΟ Πάτρα
12. Οργανώσεις Δύναμης ΠΝΟ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
κ.κ. Υπουργοί
Συμμετοχή ΠΝΟ στην 24ωρη Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ με
24ωρη Πανελλαδική απεργία των πληρωμάτων των πλοίων σε όλες τις κατηγορίες
την Τετάρτη 5 Μαΐου 2010
Σας γνωρίζουμε ότι η Διοίκηση της ΠΝΟ κατά την σημερινή συνεδρίασή της απεφάσισε, συμμετέχοντας
στην Γενική Απεργία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, την πραγματοποίηση 24ωρης
Πανελλαδικής απεργίας των πληρωμάτων των πλοίων σε όλες τις κατηγορίες την Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 με
έναρξη την 00.01 ώρα της 5-5-2010 και λήξη την 24.00 ώρα της ίδιας ημερομηνίας.

Η παραπάνω απεργία πραγματοποιείται ύστερα από την εξαγγελία του κ. Πρωθυπουργού για τα σκληρά και
επώδυνα μέτρα που απεφάσισε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, που έρχονται να προστεθούν σε αμέσως
προηγούμενα, το φορολογικό και την άρση του καμποτάζ στην κρουαζιερόπλοιο ναυτιλία, για τα οποία η
ΠΝΟ με σχετικά Δελτία Τύπου της έχει εκφράσει την πλήρη αντίθεση εξηγώντας με σαφήνεια τις
τοποθετήσεις της.
Οι χθεσινές κυβερνητικές αποφάσεις καταφέρουν ισχυρό πλήγμα σε μια σειρά κρίσιμα για την ΠΝΟ και τους
Έλληνες ναυτεργάτες ζητήματα και ιδιαίτερα σε εκείνα, που εντοπίζονται στον χώρο της κοινωνικής
ασφάλισης και της εργασίας, με πλέον κορυφαία :



Θέματα που αφορούν το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, τα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης κλπ. που
βρίσκονται στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης, με αποτέλεσμα την αδυναμία καταβολής συντάξεων
από το Μάιο και εξής.
Διασφάλιση και προστασία των σημερινών και αυριανών θέσεων εργασίας των Ελλήνων ναυτεργατών
και απορρόφηση της ανεργίας στον κλάδο που έχει εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα, με αποτέλεσμα την
περιθωριοποίηση του Έλληνα ναυτεργάτη μέσα στην ίδια του τη χώρα.

Τα παραπάνω κυρίαρχα ζητήματα των ναυτεργατών έχει γνωστοποιήσει από μηνών η ΠΝΟ τόσο στα
αρμόδια Υπουργεία όσον και τις Εφοπλιστικές Ενώσεις χωρίς να έχει λάβει οποιαδήποτε ικανοποιητική
απάντηση.
Διευκρινίζεται ότι η απεργία των πληρωμάτων θα πραγματοποιηθεί είτε στο λιμάνι αφετηρίας είτε στο λιμάνι
πέρατος του δρομολογίου τους.
Κατά τη διάρκεια της 24ωρης απεργίας θα παραμείνει στα πλοία το απαραίτητο προσωπικό για την φύλαξη
και την ασφάλειά τους οριζόμενο από τους Πλοιάρχους σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Εργασίας.
Με εντολή Διοίκησης
Με τιμή

Γιάννης Χαλάς
Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ

