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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση της ΠΝΟ κατά την σημερινή συνεδρίασή της, απεφάσισε, με μυστική ψηφοφορία,
την συμμετοχή της στην 24ωρη Γενική Απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, με 24ωρη Πανελλαδική
απεργία των πληρωμάτων σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου
2012, με έναρξη την 00.01 ώρα και λήξη την 24.00.
Είναι γνωστό ότι, δυόμιση χρόνια ύστερα από την υπαγωγή της χώρας μας στο μηχανισμό
στήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, που οδήγησε στην υπογραφή των σχετικών Μνημονίων και των Εφαρμοστικών
Νόμων, οι ναυτεργάτες, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, αλλά και οι οικογένειές τους, βιώνουν μια
άνευ προηγουμένου κατεδάφιση σειράς εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων
τους, που είχαν κατακτηθεί με αγώνες και θυσίες δεκαετιών.
Είναι επίσης γνωστό, ότι ο κόσμος της μισθωτής εργασίας και οι συνταξιούχοι, με βάση τα όσα
βλέπουν τον τελευταίο καιρό το φως της δημοσιότητας από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,
πληροφορούνται ότι η Κυβέρνηση προετοιμάζει – κατ΄επιταγήν της Τρόικα – Αρμαγεδώνα
νέων επώδυνων μέτρων με τα οποία σφαγιάζονται και συνθλίβονται τα όσα ελάχιστα έχουν
απομείνει από τις προηγούμενες περικοπές μισθών, επιδομάτων, συντάξεων κλπ.,
λεηλατώντας τα εισοδήματα και τα δικαιώματά τους, με αποτέλεσμα την μαζική εξαθλίωση
εργαζομένων και συνταξιούχων και τελικά την ισοπέδωση της κοινωνίας.
Το διεκδικητικό πλαίσιο της παραπάνω απεργίας περιλαμβάνει τα κυρίαρχα και πρώτης
προτεραιότητας προβλήματα των Ελλήνων ναυτεργατών, όπως:


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
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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., τόσον σε ό,τι αφορά την άμεση πρόσληψη Καθηγητών όσον και την
αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής τους

Εξ άλλου, η ΠΝΟ τονίζει εμφαντικά ότι θέματα που αφορούν και τη ναυτεργασία, όπως
ζητήματα της Ακτοπλοΐας πρέπει να συζητούνται και με το φυσικό της φορέα, την ΠΝΟ και όχι
ερήμην της.
Η Διοίκηση της ΠΝΟ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι τα όρια ανοχής και
αντοχής των ναυτεργατών μέρα με την ημέρα εξαντλούνται και δεν θα επιτρέψει την
περιθωριοποίηση των ιδίων και των οικογενειών τους και τον επαγγελματικό αφανισμό τους,
αλλ΄αντίθετα, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας
και της περηφάνιας που διακρίνουν τον Έλληνα ναυτεργάτη, εν ενεργεία και συνταξιούχο, που
η συνεισφορά του στην πατρίδα υπήρξε και παραμένει ανεκτίμητη.
Με εντολή Διοίκησης

