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Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας η οποία συνήλθε

σήμερα αφού εξέτασε την

όλη γενική κατάσταση στο χώρο της ναυτικής εργασίας και αφού διαπίστωσε ότι δυστυχώς
συνεχίζεται η χιονοστιβάδα

των αντεργατικών μέτρων και πολιτικών με τις συνεχείς μειώσεις στις

συνθέσεις των πληρωμάτων και την ανεργία να αυξάνεται στα ύψη έχοντας φθάσει σε δραματικά
επίπεδα, τα οποία και δυστυχώς συνεχώς διογκώνονται,
-

Καταγγέλλει

με

τον

πλέον

δριμύ τρόπο

απεφάσισε τα ακόλουθα:

τα σε

βάρος

των

ναυτεργατών

συνεχώς

κλιμακούμενα δυσμενή μέτρα,, με τα οποία επιδιώκεται η άλωση και ισοπέδωση του κλάδου των
Ελλήνων Ναυτεργατών και

η κατεδάφιση

των

εργασιακών, κοινωνικών και

ασφαλιστικών τους

δικαιωμάτων.
-

Η αρμόδια Αγωνιστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας να συνέλθει άμεσα για την διαμόρφωση

και διατύπωση συγκεκριμένου κλιμακούμενου αγωνιστικού προγράμματος, προκειμένου η Διοίκηση να
καθορίσει τις

περαιτέρω μορφές αγώνα της για την

εξάλειψη του απαράδεκτου και κοινωνικά

κατακριτέου φαινόμενου της ανεργίας των Ελλήνων ναυτεργατών.
Δεν μπορεί να γίνει από κανένα ανεκτό και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία της Κυβέρνησης να
είμαστε η πρώτη ναυτιλιακή χώρα και ταυτόχρονα να έχουμε το μεγαλύτερο ,ποσοστό ανεργίας των
ναυτεργατών.
-

Προειδοποιεί και δηλώνει ότι ο αγώνας όχι μόνον δεν τελείωσε και δεν κάμπτεται αλλά

αντίθετα συνεχώς γιγαντώνεται προς κάθε κατεύθυνση και ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα
συνεχίσει τον πολύμορφο αγώνα της για την προάσπιση των όσων με κόπους και αγώνες μέχρι
σήμερα έχουν κατακτηθεί και τα οποία βάναυσα καταπατούνται και θυσιάζονται στο βωμό των
μνημονίων και των σκοπιμοτήτων.
-

Διατρανώνει για άλλη φορά

ότι ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΗ είναι και θα παραμείνει ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΗ

και ΑΠΑΙΤΕΙ την επαναφορά όλων των παροχών του στους Έλληνες Ναυτεργάτες, εν ενεργεία και
συνταξιούχους, στο προ των μνημονίων καθεστώς λειτουργίας του .
-

Καλεί όλους τους ναυτικούς, εν ενεργεία και μη, να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα για

να ανταποκριθούν στα καλέσματα της Ομοσπονδίας
Με την ευκαιρία αυτή, καλούμε αύριο 18-02-2014 όλους τους ναυτεργάτες – εν ενεργεία και
συνταξιούχους – να προσέλθουν στον Οίκο Ναύτη στον Πειραιά και περί ώρα 07.30 προκειμένου να
υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας.
Με εντολή Διοίκησης
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