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                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Μετά από απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο καθ’ ενός  

από τα Σωματεία μας τιμάμε την Εργατική Πρωτομαγιά με δράση, 

αγώνα και σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο, με εικοσιτετράωρη 

Πανελλαδική Απεργία στις 6 Μαΐου 2021 από 00.01΄ έως την 

24.00΄ σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. 

Τα Σωματεία μας συνεχίζουν τους αγώνες μαζί με όλα τα 

Πρωτοβάθμια Ναυτεργατικά Σωματεία, όπως κάναμε με τις 

απεργιακές κινητοποιήσεις στις 26 Νοεμβρίου 2020 και στις 23 – 

25 Φεβρουαρίου 2021 και διεκδικούμε: 

- Την έναρξη των διαπραγματεύσεων και την ανανέωση των 

Συλλογικών Συμβάσεων Ναυτικής Εργασίας σε όλες τις κατηγορίες 

πλοίων. 

- Την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας της υγείας 

των Ναυτεργατών και τον εμβολιασμό τους κατά προτεραιότητα 

για την προφύλαξή τους από τον covid 19. 

- Την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της στήριξης 

των Ναυτεργατών εν μέσω μάλιστα της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Την άμεση καταβολή του ειδικού επιδόματος των 534 ευρώ χωρίς 

άλλες καθυστερήσεις. 

- Την κατάργηση του Ν.4150/2013 που επιτρέπει στα Ε/Γ πλοία να 

ταξιδεύουν με κουτσουρεμένες οργανικές συνθέσεις 

αδιαφορώντας για την Ασφάλεια των επιβατών, των πληρωμάτων 

και των πλοίων και να μην καταστρατηγούνται οι θερινές 

συνθέσεις των πλοίων της Ακτοπλοΐας. 

- Την κατάργηση των αντεργατικών και αντισυνδικαλιστικών 

διατάξεων του Ν. 4714/2020. 

- Την κατάργηση του Νόμου 4770/2021 ο οποίος με τα συμβολικά 

πρόστιμα που θεσπίζει, ανοίγει τον δρόμο, για να παραβιάζονται 

οι ώρες εργασίας και ανάπαυσης των Ναυτεργατών. 
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- Την συνέχιση της ταχείας εκκαθάρισης κάθε αίτησης για κύρια 

και επικουρική σύνταξη και καταβολή εφάπαξ στους δικαιούχους 

Ναυτεργάτες και στις οικογένειές τους. 

- Την έναρξη διαλόγου για το Φορολογικό των Ναυτεργατών. 

- Την Στήριξη και την Αναβάθμιση της Δημόσιας Ναυτικής 

Εκπαίδευσης. 

Οι Ναυτεργάτες κάθε ειδικότητας τιμάμε όσους πάλεψαν και 

μάτωσαν για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Συνεχίζουμε τον 

αγώνα ενωμένοι και αποφασισμένοι. 

Ζήτω η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ! 

 

Πειραιάς 21 Απριλίου 2021 

 

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 

  Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. Πάσης Τάξεως 

 

  Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Μ.Ε.Κ. Ε.Ν. 

 

  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν. 

 

  Πανελλήνια Ένωση Αρχιθαλαμηπόλων-Θαλαμηπόλων Ε.Ν. 

 

  Πανελλήνια Ένωση Φροντιστών Ε.Ν. 

 

  Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Τροφοδοσίας Ε.Ν. 

 

  Πανελλήνια Ένωση Πρακτικών Πλοιάρχων & Κυβερνητών Ε.Ν. 

 

  Πανελλήνια Ένωση Ναυτών M/S, Π/Κ & Ο/Γ Μικρών Αποστάσεων Ε.Ν 


