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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ζηα γξαθεία ηεο ΠΝΟ, θνηλή ζύζθεςε Μειώλ Δηνίθεζεο ηεο
Οκνζπνλδίαο θαη εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Σπιιόγσλ Υπαιιήισλ ΝΑΤ,
Πξνζσπηθνύ Οίθνπ Ναύηε, Εξγαδνκέλσλ Εζηίαο Ναπηηθώλ, Πνιηηηθώλ Υπαιιήισλ ΓΕΝΕ,
ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Δεκόζηαο Ναπηηθήο Εθπαίδεπζεο (ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ), ησλ Ελώζεσλ
Σπληαμηνύρσλ ΝΑΤ, ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Πινεγώλ θαη ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο
Υπαιιήισλ Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο.
Η ζύζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο ΠΝΟ θαη ζε ηδηαίηεξα ζεηηθό θιίκα θαη
όινη νη εθπξόζσπνη ησλ θνξέσλ εμέθξαζαλ ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζηνλ αγώλα ηεο
νηθνγέλεηαο ηεο λαπηηιίαο.
Κνηλή ππήξμε ε δηαπίζησζε όηη ε επίζεζε πνπ δέρνληαη νη λαπηεξγάηεο, ελ ελεξγεία θαη
ζπληαμηνύρνη, αιιά θαη νη πνιηηηθνί ππάιιεινη Οξγαληζκώλ πνπ επνπηεύνληαη από ην
ΥΠΑΑΝ θαη όινη νη κηζζσηνί θαη νη ζπληαμηνύρνη ηεο ρώξαο είλαη πξσηνθαλήο, θαηαηγηζηηθή
θαη νινκέησπε θαη αλ δελ ππάξμεη εληαία, ζπληνληζκέλε θαη απνθαζηζηηθή αληίδξαζε ζα
ζπκπαξαζύξεη ηα πάληα ζηνλ ρώξν ηεο λαπηηιίαο.
Ιδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ζηελ πξαμηθνπεκαηηθή απόθαζε γηα έληαμε ηνπ Οίθνπ Ναύηε ζηνλ
Εζληθό Οξγαληζκό Παξνρήο Υπεξεζηώλ Υγείαο (ΕΟΠΥΥ) θαη όινη ζπκθώλεζαλ όηη αλ απηό
πινπνηεζεί ζα νδεγήζεη ζε θαηαθόξπθε ππνβάζκηζε ηεο παξερόκελεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο
πεξίζαιςεο.
Απαίηεζε όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη ησλ ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρσλ
λαπηεξγαηώλ είλαη ε άκεζε θαηάξγεζε ηνπ Ν. 4052 (άξζξν 13 παξ. 17) πνπ πξνβιέπεη ηελ
έληαμε ηνπ Οίθνπ Ναύηε ζηνλ ΕΟΠΥΥ θαη ε δηαηήξεζε ηεο απηνηέιεηάο ηνπ θαη ε αλαβάζκηζε
ησλ παξερόκελσλ παξνρώλ.
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Εηδηθή θαη εθηελήο αλαθνξά έγηλε ζηελ ζύζθεςε θαη γηα ηε κάζηηγα ηεο αλεξγίαο πνπ πιήηηεη
ζπλερώο όιν θαη πεξηζζόηεξνπο ζπλαδέιθνπο, ζηηο πξσηνθαλείο, αιιεπάιιειεο θαη ρσξίο
ηέινο πεξηθνπέο ζηηο ζπληάμεηο (θύξηεο θαη επηθνπξηθέο) ησλ απόκαρσλ ηνπ θύκαηνο πνπ
ηείλνπλ λα κεηαηξαπνύλ πιένλ ζε απιά θηινδσξήκαηα, ζηελ θαηαζηξαηήγεζε θαη κε
εθαξκνγή ησλ ΣΣΕ αιιά θαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη από ηελ πιεπξά ηεο
Κπβέξλεζεο θαη ηεο ηξόηθαο γηα ηελ θαηάξγεζή ηνπο θαη πξσηίζησο ε κε ππνγξαθή
Σπιινγηθώλ Σπκβάζεσλ Εξγαζίαο θαζώο επίζεο θαη ζηα ππόινηπα κείδνλνο ζεκαζίαο θαη
πξώηεο πξνηεξαηόηεηαο δεηήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηε λαπηεξγαζία θαη ηα νπνία
πξνζιακβάλνπλ κνξθή ρηνλνζηηβάδαο.
Κνηλή ππήξμε επίζεο ε δηαπίζησζε όηη νη λαπηεξγάηεο, ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρνη θαη
εξγαδόκελνη ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο ηεο λαπηηιίαο είλαη ζπγθνηλσλνύληα δνρεία θαη ε
ύπαξμε ηνπ ελόο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνπ άιινπ, αθνύ ρσξίο Έιιελεο
λαπηεξγάηεο δελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξμεη ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία θαη επνκέλσο θαλέλαο
θνξέαο ηεο.
Οη Έιιελεο λαπηεξγάηεο είλαη απνθαζηζκέλνη λα δώζνπλ ηνλ αγώλα ππέξ πάλησλ γηα ηελ
πξνάζπηζε ησλ απηνλόεησλ εξγαζηαθώλ θαη θνηλσληθναζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ ηνπο,
πνπ θαηαπαηνύληαη θαη ζπλζιίβνληαη θαηά ηξόπν πξσηνθαλή θαη ρσξίο πξνεγνύκελν ζηελ
ηζηνξία ηνπ λαπηεξγαηηθνύ θηλήκαηνο ηεο ρώξαο θαη ηελ επαλαθνξά ησλ πξαγκάησλ, ζε ό,ηη
αθνξά ηα εξγαζηαθά θαη θνηλσληθναζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα ησλ λαπηεξγαηώλ, ζην πξν ηνπ
Ν. 3845/2010 θαζεζηώο.
Τέινο, απνθαζίζηεθε ηελ πξνζερή Πέκπηε 15 Μαξηίνπ 2012 θαη ώξα 10.30 λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην Μέγαξν ΠΝΟ, Κνινθνηξώλε 132 (Πεηξαηάο) θαη λέα θνηλή ζύζθεςε
ησλ παξαπάλσ θνξέσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηνλ ζπληνληζκό ησλ παξαπέξα ελεξγεηώλ
πνπ ζα θνξπθσζνύλ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απεξγηαθώλ θηλεηνπνηήζεσλ πνπ ζα
απνθαζίζεη εληόο ησλ πξνζερώλ εκεξώλ ε ΠΝΟ.

