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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Ετήσιο Τακτικό και Προσυνεδριακό Γενικό Συμβούλιο της ΠΝΟ, που συνήλθε χθες απεφάσισε
ομόφωνα την συμμετοχή της ΠΝΟ στην 48ωρη Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ, με 48ωρη Πανελλαδική
απεργία των πληρωμάτων σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων, με έναρξη την Τρίτη 6 Νοεμβρίου
2012 και ώρα 00.01 και λήξη την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 24.00.
Συμμετέχοντας η ΠΝΟ στην απεργία της ανώτατης συνδικαλιστικής οργάνωσης της χώρας μας,
προτάσσει την συνεχιζόμενη για δύο χρόνια πολιτική επιστράτευση των Ελλήνων ναυτεργατών,
απαιτώντας την άμεση άρση του αντιδημοκρατικού και αντικοινωνικού αυτού μέτρου και την
κατάργηση της νομοθεσίας που την επιβάλλει.
Οι Έλληνες ναυτεργάτες, εν ενεργεία και συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους, βιώνουν μια άνευ
προηγουμένου άγρια, βάρβαρη, ανάλγητη και συντονισμένη επίθεση Κυβέρνησης και Τρόικα στα
εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματά τους, όπως άλλωστε συμβαίνει και για όλους
τους εργαζόμενους και συνταξιούχους του χερσαίου χώρου.
Ο Αρμαγεδώνας των νέων ληστρικών μέτρων, που πρόκειται να ψηφισθούν από την Βουλή την
επόμενη εβδομάδα και με τα οποία σφαγιάζονται και συνθλίβονται τα όσα ελάχιστα έχουν
απομείνει από τις προηγούμενες περικοπές μισθών, συντάξεων κλπ., πέραν του ότι συνιστούν
λεηλασία των εισοδημάτων και δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων και συνταξιούχων και
οδηγούν στην μαζική εξαθλίωσή τους και τελικά την ισοπέδωση της κοινωνίας, βάζουν την
ταφόπλακα στον κόσμο της μισθωτής εργασίας και τους συνταξιούχους.
Η επικείμενη ψήφιση από τη Βουλή του νέου φορολογικού νομοσχεδίου στο οποίο, σύμφωνα με
πληροφορίες, περιλαμβάνεται δυσμενής αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των Ελλήνων
ναυτεργατών, αυξάνοντας και πάλι τους συντελεστές φορολόγησής τους, θα αποτελέσει
αντικίνητρο για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, όταν η προσπάθεια προσέλκυσης
πρέπει να αποτελεί εθνική υπόθεση και επί πλέον γιατί θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο φυγής
πλοίων από το ελληνικό νηολόγιο σε ξένες σημαίες, με αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας
για τους Έλληνες ναυτεργάτες.
Η ΠΝΟ επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί μια τέτοια ισοπεδωτική αντιμετώπιση των
Ελλήνων ναυτεργατών.
Εξ άλλου, αταλάντευτη παραμένει η θέση της ΠΝΟ που είχε διατυπωθεί και πρόσφατα με σχετικό
έγγραφό της στα Πολιτικά Κόμματα και τους αρμόδιους Υπουργούς για να μην ξεπουληθεί η
ακίνητη περιουσία του ΝΑΤ και των εποπτευομένων από το Ταμείο Οργανισμών, εκφράζοντας για
μια ακόμη φορά την κάθετη αντίθεσή της, βροντοφωνάζοντας «Κάτω τα χέρια από την ακίνητη
περιουσία των ναυτεργατών».
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Το διεκδικητικό πλαίσιο της παραπάνω απεργίας περιλαμβάνει:


Άμεση ανάκληση της πολιτικής επιστράτευσης Ελλήνων ναυτεργατών και κατάργηση της
σχετικής νομοθεσίας που την επιβάλλει.



Επαναφορά των εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των ναυτεργατών στο
προ των Μνημονίων και των σχετικών Εφαρμοστικών Νόμων καθεστώς



Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για όλες τις κατηγορίες πλοίων



Εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και της κείμενης νομοθεσίας



Άμεση εξόφληση δεδουλευμένων αποδοχών πολλών μηνών στα πληρώματα επιβατηγών
πλοίων, ιδιαίτερα εκείνων της Ακτοπλοΐας



Άμεση αντιμετώπιση της όξυνσης της ανεργίας στους Έλληνες ναυτεργάτες, καταπολέμηση
της λεγομένης «μαύρης» εργασίας, που ανέρχεται στο 50% του συνόλου των εργαζομένων και
ανταπόκριση επί τέλους του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) στο ρόλο για τον
οποίον ιδρύθηκε



Επαναφορά των παροχών του Οίκου Ναύτου προς τους ναυτεργάτες και τις οικογένειές τους
στο φυσικό τους φορέα, τον Οίκο Ναύτου, ώστε να σταματήσει η απαράδεκτη και ταπεινωτική
ταλαιπωρία των ναυτεργατών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, από τον ΕΟΠΥΥ για την
προμήθεια των φαρμάκων τους



Χωρίς άλλη καθυστέρηση αντιμετώπιση από την Πολιτεία των οξυμμένων και χρονίων
προβλημάτων της Ναυτικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα την κατάσταση στις Α.Ε.Ν. και το
Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., σε ό,τι αφορά την άμεση πρόσληψη Καθηγητών, την αναβάθμιση της
υλικοτεχνικής υποδομής τους και διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων για την κάλυψη των
αναγκών των σπουδαστών στα πλαίσια της Κατευθυντήριας Εκπαίδευσης επί Πλοίου
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε η εναλλακτική αυτή εκπαίδευση να αντιμετωπίζεται
χωρίς προβλήματα στη ναυτολόγηση σπουδαστών, ώστε να μην διατρέχουν κίνδυνο
απώλειας σχολικών εξαμήνων και το ακόμη σοβαρότερο διαγραφής τους από την εκπαίδευση.
Με εντολή
Τακτικού και Προσυνεδριακού Γενικού Συμβουλίου ΠΝΟ
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