Α.Π. 6528 ΓΧ/ΙΣ/ΜΣ

22 Οκτωβρίου 2013

Προς
1. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου
(α) Γραφείο κ. Υπουργού
(β) Γραφείο κ. κ. Γενικών Γραμματέων
(γ) Γραφείο κ. Αρχηγού Λ.Σ.
(δ) Γραφείο κ. Υπαρχηγού Λ.Σ.
(ε) Γραφείο κ. Επιτελάρχου Λ.Σ.
(στ). Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας
(ζ) Διεύθυνση Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών
2. Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο κ. Υπουργού
3. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Γραφείο κ. Υπουργού
4. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
5. Οίκο Ναύτου
6. Εφοπλιστικές Ενώσεις
(α) Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
(β) Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων
(γ) Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
(δ) Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
(ε) Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Α/Κ-Φ/Γ Πλοίων
(στ) Ένωση Πλοιοκτητών Πορθμείων Εσωτερικού
7. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος
8. Εργατικό Κέντρο Πειραιά
9. Ενώσεις Συνταξιούχων Ναυτεργατών
10. Αντιπρόσωπο ΠΝΟ, Πάτρα
11. Αντιπρόσωπο ΠΝΟ, Λονδίνο
12.Οργανώσεις Δύναμης ΠΝΟ
Σχετ. : Το Α.Π. 6425 από 15-10-2013 Δελτίο Τύπου ΠΝΟ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Κύριοι Υπουργοί
Συμμετοχή ΠΝΟ στην 24ωρη Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ
με 24ωρη Πανελλαδική απεργία των πληρωμάτων σε όλες τις κατηγορίες πλοίων
Σας γνωρίζουμε ότι η Διοίκηση της ΠΝΟ κατά την συνεδρίασή της την 15-10-2013,
απεφάσισε με μυστική ψηφοφορία, συμμετέχοντας στην 24ωρη Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ,
την πραγματοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας των πληρωμάτων σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013 με έναρξη την 00.01 και λήξη την 24.00
ώρα.
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Η Διοίκηση της ΠΝΟ διεπίστωσε την συνεχή επιδείνωση, που σημειώνεται στο χώρο της
ναυτικής εργασίας, κατάσταση η οποία δυστυχώς εξακολουθεί με χιονοστιβάδα
αντεργατικών μέτρων και πολιτικών, με τις συνεχείς μειώσεις στις συνθέσεις των
πληρωμάτων, η οποία και έχει φθάσει σε δραματικά επίπεδα, με την εντατικοποίηση της
εργασίας των όσων έχουν απομείνει, με την συνεχή παραβίαση της υφιστάμενης νομοθεσίας,
με την επί μήνες μη πληρωμή των δεδουλευμένων, με την συνεχή αύξηση της ανεργίας κλπ,
προκειμένου να εξετάσει τους τρόπους και τα μέσα του πολύμορφου αγώνα της εναντίον των
συνεχώς κλιμακούμενων δυσμενών μέτρων κατά των Ελλήνων Ναυτεργατών, απεφάσισε την
συμμετοχή της στην απεργία της ΓΣΕΕ.
Τα άμεσα και καυτά αιτήματα της Ομοσπονδίας τα οποία και επανειλημμένως έχουν
τεθεί υπόψη των υπηρεσιακών παραγόντων και τα οποία απαιτούν επείγουσες λύσεις,
συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Άμεση άρση της πολιτικής κινητοποίησης (επιστράτευσης)
2. Άμεση διόρθωση και απάλειψη της ρύθμισης (άρθρ. 6 παρ. 1) του Κανονισμού
3. Ριζική επανεξέταση των αποφάσεων ΥΝΑ για σύνθεση πληρώματος των πλοίων
Ελλάδας - Ιταλίας

4. Επαναφορά των εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των

ναυτεργατών στο προ των Μνημονίων και των σχετικών Εφαρμοστικών Νόμων
καθεστώς

5. Άμεση λήψη μέτρου για την ανακούφιση των συνταξιούχων συναδέλφων μας από τις
αλλεπάλληλες περικοπές των συντάξεων, που υπέστησαν την τελευταία διετία.

6. Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στις υπόλοιπες κατηγορίες πλοίων, που
εκκρεμούν

7. Εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και της κείμενης νομοθεσίας
8. Άμεση υλοποίηση της εξόφλησης δεδουλευμένων αποδοχών πολλών μηνών στα

πληρώματα επιβατηγών πλοίων, ιδιαίτερα εκείνων της Ακτοπλοΐας, σύμφωνα με τις
δοθείσες δεσμευτικές δηλώσεις των εφοπλιστών.

9. Άμεση αντιμετώπιση της όξυνσης της ανεργίας στους Έλληνες ναυτεργάτες,

καταπολέμηση της λεγόμενης «μαύρης» εργασίας, που ανέρχεται στο 50% του
συνόλου των εργαζομένων και ανταπόκριση επιτέλους του Γραφείου Εύρεσης
Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) στο ρόλο για τον οποίον ιδρύθηκε

10. 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.

3

Κατά την διάρκεια της 24ωρης απεργάις θα παραμείνει στο πλοίο το απαραίτητο προσωπικό
για την φύλαξη και την ασφάλειά τους, οριζόμενο από τους Πλοιάρχους, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς εργασίας.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου παρακαλείται να ενημερώσει τα Κεντρικά Λιμεναρχεία,
Υπολιμεναρχεία και Λιμενικούς Σταθμούς σχετικά με την παραπάνω 24ωρη απεργία.

