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28 Ννεκβξίνπ 2011

Πξνο
1. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο
(α) Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ
(β) Γξαθείν θ. Υθππνπξγνχ
(γ) Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γξακκαηέωλ
(δ) Γξαθείν θ. Αξρεγνύ Λ.Σ.
(ε) Γξαθείν θ. Υπαξρεγνύ Λ.Σ.
(ζη) Γξαθείν θ. Επηηειάξρνπ Λ.Σ.
(δ) Δηεύζπλζε Ναπηηθήο Εξγαζίαο
(ε) Δηεύζπλζε Υπνζηήξημεο Αζθαιηζηηθώλ Οξγαληζκώλ
2. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ
Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ
3. Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
(α) Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ
(β) Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα
4. Υπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο
Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ
5. Ναπηηθό Απνκαρηθό Τακείν
6. Εθνπιηζηηθέο Ελώζεηο
(α) Έλωζε Ειιήλωλ Εθνπιηζηώλ
(β) Έλωζε Εθνπιηζηώλ Ναπηηιίαο Μηθξώλ Απνζηάζεωλ
(γ) Σύλδεζκν Επηρεηξήζεωλ Επηβαηεγνύ Ναπηηιίαο
(δ) Έλωζε Επηρεηξήζεωλ Ναπηηιίαο
(ε) Παλειιήληα Έλωζε Πινηνθηεηώλ Α/Κ-Φ/Γ Πινίωλ
(ζη) Έλωζε Πινηνθηεηώλ Πνξζκείωλ Εζωηεξηθνύ
7. Γεληθή Σπλνκνζπνλδία Εξγαηώλ Ειιάδνο
8. Εξγαηηθό Κέληξν Πεηξαηά
9. Ελώζεηο Σπληαμηνύρωλ Ναπηεξγαηώλ
10. Αληηπξόζωπν ΠΝΟ, Πάηξα
11. Αληηπξόζωπν ΠΝΟ, Λνλδίλν
12. Οξγαλώζεηο Δύλακεο ΠΝΟ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Κχξηνη Υπνπξγνί
Σπκκεηνρή ΠΝΟ ζηελ 24ωξε Γεληθή Απεξγία ΓΣΕΕ
κε 24ωξε απεξγία ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ηωλ πιεξωκάηωλ
ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο πινίωλ
Πέκπηε 1 Δεθεκβξίνπ 2011

Σαο γλσξίδνπκε φηη ε Δηνίθεζε ηεο ΠΝΟ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 25-11-2011 απεθάζηζε λα
ζπκκεηάζρεη ζηελ 24σξε Γεληθή Απεξγία ηεο Γεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Εξγαηψλ Ειιάδαο,
ηελ Πέκπηε 1 Δεθεκβξίνπ 2011, κε 24σξε απεξγία ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ησλ πιεξσκάησλ
ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ κε έλαξμε ηελ 00.01 θαη ιήμε ηελ 24.00.
Με ηελ παξαπάλσ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ απεξγία ηεο ππεξθείκελεο ηξηηνβάζκηαο νξγάλσζεο,
ε Δηνίθεζε ηεο ΠΝΟ πξνηάζζεη ην κείδνλ δήηεκα ηεο ζπλερηδφκελεο γηα έλα ρξφλν πνιηηηθήο
επηζηξάηεπζεο ησλ Ειιήλσλ λαπηεξγαηψλ, ηξεηο θνξέο ηελ ηειεπηαία νθηαεηία, 2002, 2006
θαη 2010 - ε νπνία κάιηζηα επεβιήζε απφ ηελ Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ, γηα δεχηεξε θνξά
ζηελ πνιηηηθή ηεο ηζηνξία δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο, θαηαθεχγνληαο ζην θαηάπηπζην,
επαίζρπλην θαη αληεξγαηηθφ κέηξν ηεο πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο θαη επίηαμεο πξνζσπηθψλ
ππεξεζηψλ λαπηηθψλ, κέηξν γλσζηφ απφ ηα πξνεγνχκελα έηε, κέηξν πνπ ζπληζηά φλεηδνο γηα
θάζε δεκνθξαηηθή ρψξα.
Απαίηεζε ηεο Δηνίθεζεο ηεο ΠΝΟ θαη ησλ Ειιήλσλ λαπηεξγαηψλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί
ε άκεζε θαη ρσξίο άιιε θαζπζηέξεζε αλάθιεζε ηνπ παξαπάλσ κέηξνπ θαη ε θαηάξγεζε ηεο
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ην επηβάιιεη θαη παξάιιεια θαιεί ηελ Κπβέξλεζε ΠΑΣΟΚ, Νέαο
Δεκνθξαηίαο θαη ΛΑΟΣ λα πξάμνπλ ην απηνλφεην, θαηαξγψληαο άκεζα ην κέηξν απηφ.
Τν δηεθδηθεηηθφ πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΠΝΟ ζηελ 24σξε Γεληθή Απεξγία ηεο ΓΣΕΕ
είλαη:
 Άκεζε θαηάξγεζε ηεο γελεζηνπξγνχ αηηίαο φισλ ησλ δεηλψλ ησλ
εξγαδνκέλσλ, πνπ είλαη ε ππαγσγή ηεο ρψξαο καο ζηνλ Επξσπατθφ κεραληζκφ
ζηήξημεο – Τξφηθα (Μλεκφλην – Ν. 3845/6-5-2010) θαη ηνπ Εθαξκνζηηθνχ Νφκνπ
γηα ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην (Ν.3986/2011)
 Πξνζέιθπζε λέσλ θαη παξακνλή ηνπο ζην λαπηηθφ επάγγεικα, γηα
ζηαδηνδξνκία ζε ζέζεηο αμησκαηηθψλ θαη θαησηέξνπ πιεξψκαηνο, πνπ ζπληζηά ηνλ
ηζρπξφ θξίθν ζηελ αιπζίδα ηεο απαζρφιεζεο θαη άκεζε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ
απφ ην θξάηνο, δεδνκέλνπ φηη έρεη ζηεξέςεη επηθίλδπλα ε δεμακελή έκςπρνπ
δπλακηθνχ ηεο λαπηηιίαο καο
 Δηαηήξεζε ηνπ ΝΑΤ θαη απξφζθνπηε ζπλέρηζε ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ απφ ηνλ
ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ παξνρψλ φισλ ησλ Τακείσλ, φπσο ίζρπε κέρξη θαη ην
έηνο 2010, θαζψο θαη δηαηήξεζε ησλ εθάπαμ παξνρψλ, φπσο απηά ρνξεγνχληαη
ζήκεξα απφ ηα Τακεία Πξνλνίαο Αμησκαηηθψλ θαη Καησηέξσλ Πιεξσκάησλ.
 Άκεζε απφζπξζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηνπο έλνπινπο θξνπξνχο ζηα πινία,
γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ δελ αληηκεησπίδεηαη ε κάζηηγα ηεο πεηξαηείαο θαη ε
πξνζηαζία ησλ λαπηεξγαηψλ γηα αζθαιέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, πξάγκα πνπ
ζπληζηά απηνλφεηε ππνρξέσζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, αληίζεηα απμάλεηαη ν
θίλδπλνο αηπρεκάησλ, ελψ παξάιιεια αζθείηαη ςπρνινγηθή βία ζηνπο
λαπηεξγάηεο απφ ηελ παξνπζία ησλ θξνπξψλ απηψλ.
 Δηαηήξεζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηνλ Οίθν Ναχηνπ, κε ηαπηφρξνλε
αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
 Επαλαιεηηνπξγία ηνπ Ν.Ι.Ε.Ν. γηα ηνπο Έιιελεο λαπηεξγάηεο, ελ ελεξγεία θαη
ζπληαμηνχρνπο θαη αμηνπνίεζή ηνπ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο γηα
ηνπο νπνίνπο ηδξχζεθε.

 Δηαζθάιηζε ζέζεσλ εξγαζίαο Ειιήλσλ λαπηεξγαηψλ – δηεχξπλζή ηνπο ζην
κέιινλ θαη θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο.
 Αλαβάζκηζε λαπηηθήο εθπαίδεπζεο – κεηεθπαίδεπζεο, κε ηελ θάιπςε ησλ
ειιείςεσλ ηνπ ΚΕΣΕΝ θαη βειηίσζε ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΕΝ.
 Δηαηήξεζε ηνπ ΕΛΟΕΝ, σο απηνηεινχο Λνγαξηαζκνχ θαη θνξέα ηδησηηθνχ
δηθαίνπ, κε ρξεκαηηθνχο πφξνπο απφ εηζθνξέο πινηνθηεηψλ θαη λαπηηθψλ θαη
κεδεληθή επηβάξπλζε ηνπ δεκνζίνπ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπ δαπάλεο.
./.
 Δηαηήξεζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπ ΓΕΝΕ θαη ρσξίο άιιε θαζπζηέξεζε
ίδξπζε Εηδηθνχ Τακείνπ Αλεξγίαο Ναπηεξγαηψλ.
 Έμνδνο απφ ηελ ζηαζηκφηεηα ζην ρψξν ησλ Σπιινγηθψλ Σπκβάζεσλ
Εξγαζίαο, φπνπ νη απνδνρέο ησλ λαπηηθψλ έρνπλ θαζεισζεί ζηα επίπεδα ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο 2010, δεκηνπξγψληαο αδηέμνδν θαη απφγλσζε ζηνπο
λαπηεξγάηεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 24σξεο απεξγίαο ζα παξακείλεη ζην πινίν ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ
γηα ηελ θχιαμε θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο, νξηδφκελν απφ ηνπο Πινηάξρνπο, ζχκθσλα κε ηνπο
ηζρχνληεο θαλνληζκνχο εξγαζίαο.
Τα Υπνπξγεία Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
παξαθαινχληαη λα ελεκεξψζνπλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα Κεληξηθά Ληκελαξρεία,
Υπνιηκελαξρεία θαη Ληκεληθνχο Σηαζκνχο ζρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ 24σξε απεξγία ηεο
Οκνζπνλδίαο.

