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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Δηνίθεζε ηεο ΠΝΟ θαηά ηελ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζή ηεο ζπδήηεζε δηα καθξώλ ηηο εμειίμεηο πνπ
αθνξνύλ ηα νμπκέλα, θπξίαξρα θαη κείδνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα ησλ Ειιήλσλ λαπηεξγαηώλ, ελ
ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρσλ θαη δηαπίζησζε όηη νη Έιιελεο λαπηεξγάηεο δέρνληαη κηα ζπληνληζκέλε
επίζεζε από ηελ Κπβέξλεζε ζηα εξγαζηαθά θαη θνηλσληθναζθαιηζηηθά δηθαηώκαηά ηνπο από ηε κηα
κεξηά θαη ηα ζεκειηώδε ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηώκαηά ηνπο, από ηελ άιιε.
Εηδηθόηεξα, εθηίκεζε όηη πξέπεη λα ηεζνύλ άκεζα επί ηάπεηνο κε ηνπο πνιηηεηαθνύο παξάγνληεο ηεο
ρώξαο ην ζύλνιν ησλ αηηεκάησλ ηνπ θιάδνπ θαη εηδηθόηεξα νη επηπηώζεηο ζηνπο λαπηεξγάηεο από
ηα Μέηξα Εθαξκνγήο Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Δεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 2012-2015, αιιά θαη
ε αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ πόξσλ ηνπ ΝΑΤ θαη ε επεξρόκελε θαηάξγεζή ηνπ κε ηελ
ππαγσγή ηνπ από 1-1-2013 ζην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άξζξν 27, Ν.3863/2010).
Πξνο ηνλ ζθνπό πξνώζεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ αηηεκάησλ, ε Δηνίθεζε ηεο ΠΝΟ
θαηέιεμε ζε πιαίζην θηλεηνπνηήζεσλ απνηεινύκελν από ηέζζεξα ζεκεία, Επηηξνπή δε ηεο
Οκνζπνλδίαο επηθνξηίζηεθε κε ην έξγν ζπληνληζκνύ ησλ ζρεηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ, ήηνη:






Άκεζε ζπλάληεζε κε Πνιηηηθνύο Εθπξνζώπνπο ηεο ρώξαο, απαηηώληαο ηελ πιήξε
ηθαλνπνίεζε ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ ηεο Οκνζπνλδίαο
Δηνξγάλσζε Σπλέληεπμεο Τύπνπ ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα
Πξνζθπγή ζην Σπκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο γηα ην ζέκα ησλ πεξηθνπώλ ησλ ζπληάμεσλ
Παλ-Πεηξατθή ζπγθέληξσζε γηα ηελ πξνβνιή ηνπ δίθαηνπ ησλ αηηεκάησλ ησλ απνκάρσλ ηνπ
θύκαηνο
Πξνγξακκαηηζκόο απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη ηθαλνπνίεζε
ησλ νμπκέλσλ θαη δίθαησλ αηηεκάησλ ηνπ θιάδνπ

Εμ άιινπ, ε Δηνίθεζε ηεο ΠΝΟ, κε αθνξκή πξόζθαηεο ζρεηηθέο επηινγέο ηεο Κπβέξλεζεο πνπ
ζηξαγγαιίδνπλ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο θαη ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο, θαηαδηθάδεη ηελ
θαηάξγεζε ηεο αηέιεηαο γηα ηελ δηαθίλεζε έληππνπ πιηθνύ ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ελώζεσλ, κε
πξνθαλείο γηα απηά δπζκελείο επηπηώζεηο. Αθόκε, ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ πθίζηαληαη ηα
λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία πνπ έρνπλ αξραηξεζίεο, κε επηζηνιηθή ςεθνθνξία θαη ηέινο ηελ αύμεζε
ησλ ακνηβώλ ησλ δηθαζηηθώλ αληηπξνζώπσλ ζηηο αξραηξεζίεο ησλ ζσκαηείσλ, πξνθαιώληαο,
ιόγσ ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο, νηθνλνκηθή αζθπμία ζε απηά.
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