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ΜΗΝΥΜΑ ΓΓ ΠΝΟ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
 
Συνάδελφοι Ναυτεργάτες, Ναυτεργάτισσες 
 
Η Διοίκηση της ΠΝΟ απεφάσισε την πραγματοποίηση 4ωρης στάσης εργασίας την 1η 
Μαΐου 2012 από ώρα 08.00 μέχρι 12.00 στο λιμάνι του Πειραιά, σε όλες τις κατηγορίες 
πλοίων. 
 
Αποτίουμε έτσι ελάχιστο φόρο τιμής στους ήρωες των εργατικών αγώνων που με επίπονες 
προσπάθειες, θυσίες και αγώνες πάλεψαν για την καθιέρωση, κατοχύρωση και διεύρυνση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τα οποία σήμερα αποδομούνται, συνθλίβονται και 
ισοπεδώνονται λόγω της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής.  
 
Συγχρόνως αναδεικνύουμε, προβάλουμε και διεκδικούμε λύσεις στα οξυμένα προβλήματά 
μας θέτοντας σαν πρώτο και κυρίαρχο ζήτημα την άρση του επαίσχυντου και 
αντιδημοκρατικού μέτρου της επιστράτευσης, ενός μέτρου που παραπέμπει σε άλλες 
εποχές και νοοτροπίες που έχουν καταδικαστεί στην συνείδηση των πολιτών όλων των 
χωρών του πολιτισμένου και δημοκρατικού κόσμου. 
 
Στην πρώτη σειρά των προτεραιοτήτων μας, εκτός των άλλων,  είναι και η διασφάλιση των 
θέσεων εργασίας, η προστασία των κοινωνικοασφαλιστικών μας δικαιωμάτων και η άμεση 
υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. 
 
Ειδικότερα, όσον αφορά το μείζον ζήτημα με τον Οίκο Ναύτου, η ΠΝΟ αντιτάχθηκε, 
πραγματοποιώντας και απεργιακή κινητοποίηση, στην προσπάθεια υποβάθμισης της 
παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των υπηρεσιών του προς τους εν 
ενεργεία και συνταξιούχους ναυτεργάτες και τις οικογένειές τους, επισημαίνοντας 
παράλληλα ότι η διατήρηση της αυτοτέλειάς του και η αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του αποτελούν πάγιες θέσεις της. 
 
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας απευθύνει σε όλους του Έλληνες ναυτεργάτες θερμό 
αγωνιστικό χαιρετισμό διατρανώνοντας και πάλι την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει 
και να εντείνει τον αγώνα της για την αντιμετώπιση των φλεγόντων προβλημάτων του 
κλάδου. 
 
Συνάδελφοι, 
 
Και η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τους ναυτεργάτες και γενικότερα τους εργαζόμενους και 
συνταξιούχους της χώρας αντιμέτωπους με την πρωτάκουστη, παρατεταμένη, άγρια, 
ανάλγητη επίθεση στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις κατακτήσεις τους. 
 
Αντιμέτωπους με μια πρωτοφανή οικονομική κρίση η οποία πλήττει όλους ανεξαιρέτως 
τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της χώρας, και ιδιαίτερα βέβαια τους οικονομικά 
ασθενέστερους, ενώ συγχρόνως τροφοδοτεί καθημερινά με όλο και περισσότερους 
συναδέλφους τον Μινώταυρο της ανεργίας, θέτοντάς τους στο περιθώριο και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό. 



 
Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, παρεμβάσεις και αλλεπάλληλες αγωνιστικές μας 
κινητοποιήσεις η κατάσταση διαρκώς επιδεινώνεται, οι κυβερνώντες κωφεύουν και 
αδιαφορούν συνεχίζοντας να εφαρμόζουν με την ίδια ένταση την αντιλαϊκή και βάρβαρη 
πολιτική τους με αποτέλεσμα το εισόδημα των εργαζομένων να μειώνεται δραματικά και 
να υποβαθμίζεται συνεχώς το βιοτικό τους επίπεδο. 
 
Και όλα αυτά χωρίς να φαίνεται κάποια έστω αμυδρά ανάκαμψη της οικονομίας στο 
αμέσως ορατό μέλλον, παρά τις πρωτοφανείς, πρωτόγνωρες, εξοντωτικές οικονομικές 
θυσίες και αφαιμάξεις του Ελληνικού λαού. 
 
Συνάδελφοι, 
 
Η Ομοσπονδία ενώνει τη φωνή διαμαρτυρίας της μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους 
της χώρας, διεκδικώντας ταυτόχρονα ουσιαστικές λύσεις σε κορυφαία προβλήματα των 
Ελλήνων ναυτεργατών, όπως είναι :  
 
Άμεση αντιμετώπιση της μάστιγας της ανεργίας. -Άμεση Υπογραφή Συλλογικών 
Συμβάσεων Εργασίας, μη καταστρατήγησή τους και υπεράσπισή τους, αντιπαλεύοντας τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται από την Κυβέρνηση, τους εφοπλιστές και την τρόικα για 
την κατάργησή τους -Επαναφορά των εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών 
δικαιωμάτων των ναυτεργατών, στο προ του Ν. 3845/2010 καθεστώς (αφορά το πρώτο 
Μνημόνιο) -Ίδρυση Ειδικού Ταμείου Ανεργίας Ναυτεργατών, μη κατάργηση του ΓΕΝΕ και 
υπαγωγή του στον ΟΑΕΔ. -Μη περικοπή συντάξεων, κυρίων και επικουρικών και λοιπών 
παροχών. -Αναβάθμιση ναυτικής εκπαίδευσης – μετεκπαίδευσης, με την κάλυψη των 
ελλείψεων του ΚΕΣΕΝ και βελτίωση λειτουργίας των ΑΕΝ και σε κάθε περίπτωση μη 
κατάργηση του συστήματος της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, μη καταστρατήγηση της 
κείμενης νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τις συνθέσεις των πλοίων καθώς και αυστηρή τήρηση 
των συμφωνιών που υπογράφει η ΠΝΟ με εφοπλιστές και εκπροσώπους πλοίων και 
αφορούν την στελέχωσή τους. 
 
Συνάδελφοι, 
 
Σας καλούμε να βρίσκεστε σε εγρήγορση και ετοιμότητα προκειμένου ενωμένοι και υπό τις 
οδηγίες της Διοίκησης ΠΝΟ, να συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια σε αυτή την αντιλαϊκή και 
απάνθρωπη πολιτική, η οποία έχει προσλάβει μορφή χιονοστιβάδας και στο διάβα της 
παρασύρει τους πάντες και τα πάντα και δεν αφήνει τίποτα όρθιο στην δοκιμαζόμενη 
ελληνική κοινωνία. 
 
 
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
 
 

Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς 
χαιρετισμούς 
 
 
 
Γιάννης Χαλάς  
Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ   


