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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας κατά την σημερινή συνεδρίασή
της αφού εξέτασε τα καυτά προβλήματα, που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των
ναυτεργατών και ιδιαίτερα τα θέματα της υπογραφής νέων Σ.Σ.Ε. σε όλες τις
κατηγορίες των πλοίων, και κυρίως της εφαρμογής των ήδη ισχυουσών, οι οποίες
παραβιάζονται κατάφωρα με την σιωπηρή ανοχή και στην ουσία σύμπλευση των
λιμενικών αρχών, της συνεχιζόμενης μη πληρωμής των δεδουλευμένων των
πληρωμάτων στις περισσότερες ακτοπλοϊκές εταιρείες, την όξυνση της ανεργίας στον χώρο
μας, η οποία και έχει ξεπεράσει το 50%, τα πολλαπλά προβλήματα σε βάρος της
ναυτεργασίας αλλά και της ασφάλειας των ίδιων πλοίων και των επιβατών, από τις
αλλεπάλληλες μειώσεις των οργανικών συνθέσεων, της «μαύρης» ανασφάλιστης
εργασίας, της συνεχούς υποβάθμισης των κοινωνικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων και της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτεργατών κ.τ.λ.
και αφού διαπίστωσε ότι η εφοπλιστική πλευρά και το Υπουργείο Ναυτιλίας ΣΕ ΚΑΜΙΑ
ενέργεια δεν προέβησαν για την επίλυση έστω και ενός εκ των προβλημάτων, που
ταλανίζουν τον κλάδο μας παρά τις εκάστοτε προφορικές διαβεβαιώσεις ότι όλα θα
«τακτοποιηθούν» καθώς επίσης και την επερχομένη νέα χιονοστιβάδα αντεργατικών
μέτρων και πολιτικών από τις απαιτήσεις των δανειστών, που μόλις χθες
ανακοινώθηκαν ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Την πραγματοποίηση ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ 24ωρης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 00.01 ΕΩΣ 24.00 .
Ταυτόχρονα η ΠΝΟ ενώνει την φωνή της και τις δυνάμεις της με το σύνολο των
λοιπών εργαζομένων και συνταξιούχων όλης της Χώρας και καλεί τους Έλληνες
ναυτεργάτες να είναι σε συνεχή εγρήγορση και ετοιμότητα για την επίλυση των δικαίων
και καυτών αιτημάτων του κλάδου μας και για την αντιμετώπιση και των νέων
αντεργατικών κτυπημάτων, που σχεδιάζονται σε βάρος μας.
Έλληνες Ναυτεργάτες ΥΨΩΣΤΕ το ανάστημα
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ
ΟΛΟΙ ΣΑΝ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ
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