19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΜΕ ΤΑ
ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και ώρα 11.00 π.μ. ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
Συνάδελφοι Ναυτεργάτες , εν ενεργεία και συνταξιούχοι.
Στη συνέχεια των μέχρι τώρα

συσκέψεων μας, ανακοινώσεων και

δελτίων τύπου, τα οποία και εκδόθηκαν από την Ομοσπονδία μας
σχετικά με τις απεργιακές
ασφαλιστικό, σας

κινητοποιήσεις και εκδηλώσεως ενάντια στο

υπενθυμίζουμε, και

σας

όλοι, μαζί με τα μέλη των οικογενειών

καλούμε, να

σας

παρευρίσκεσθε

στην προγραμματισμένη

συγκέντρωσή μας στις
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΣΤΟ
ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ)

ΚΑΙ

ΤΗΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.
Η 48ωρη Πανελλαδική απεργία μας, που ξεκινάει αρχίζει αύριο Τέταρτη 20
Ιανουαρίου 2016,

και ώρα 0,6.00 το πρωί, είναι μια πρώτη δυναμική

αντίδραση μας στην επερχόμενη λαίλαπα του τρίτου μνημονίου.
Η διάλυση του ΝΑΤ,η κατεδάφιση του ΚΕΑΝ, η αποψίλωση των οργανικών
συνθέσεων των επιβατηγών πλοίων, ο ευτελισμός των συντάξεων, η
οξυνόμενη και διογκούμενη συνεχώς ανεργία του κλάδου, η μαύρη
ανασφάλιστη εργασία, η συνεχής παραβίαση των όρων εργασίας, η συνεχής
υποβάθμιση των κοινωνικών – ασφαλιστικών

δικαιωμάτων και της

2

ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης

των

εν

ενεργεία

και

συνταξιούχων

ναυτεργατών και των οικογενειών τους, η προσπάθεια εξάρθρωσης και
εκμηδενισμού των κεκτημένων του κλάδου και η σιωπηρή ανοχή και
αδιαφορία των Υπευθύνων και του Κράτους, δεν μπορούσαν να μείνουν
αναπάντητα.
Η επερχομένη νέα χιονοστιβάδα των αντεργατικών μέτρων και πολιτικών δεν
αφήνουν περιθώρια για άλλες επιλογές
Συνάδελφοι,
ΟΙ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ ΝΕΟ.
ΑΠΛΑ ΟΡΘΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΤΩΝ
ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΟΥΑΡΤΕΤΟΥ, οι οποίες και ευθέως σκοπεύουν στην ενίσχυση της
επιχειρηματικής ισχύος σε βάρος της εργασίας.
Η ΠΝΟ ενώνει την φωνή της και τις δυνάμεις της με το σύνολο των
λοιπών εργαζομένων και συνταξιούχων όλης της Χώρας και βροντοφωνάζει:
ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ ΥΨΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ.
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ
ΟΛΟΙ ΣΑΝ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ .
Με εντολή Διοίκησης
Γιάννης Χαλάς
Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ

