ΨΗΦΙΣΜΑ
της

Η

συγκέντρωση των

απεργούντων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ
συμπαρισταμένων,

6-5-2016

ναυτεργατών

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

και

Σωματείων Εργαζομένων ΝΑΤ,

μελών

της

των μελών

των

-

Εστίας Ναυτικών,

Οίκου Ναύτου και των συνταξιουχικών ενώσεων ΠΟΣΣΑΕΝ, ΠΕΣΠΕΝ,
ΠΕΣΜΕΝ, ΠΕΣΝΑΤ, ΠΕΣΡΡΑΕΝ, Πανελλήνιου Σύνδεσμου Συνταξιούχων
Κατ. Πληρωμάτων ΝΑΤ, που συνήλθε σήμερα στις 6 Μαίου 2016, στο χώρο
του Λιμένα Πειραιά (Πύλη 3), αφού ενημερώθηκε για τα αιτήματα και την
εξέλιξη της 4ήμερης Πανελλαδικής απεργίας του κλάδου που προκήρυξε
η ΠΝΟ και ξεκίνησε σήμερα στις 06.00 το πρωί, ΕΓΚΡΙΝΕΙ το παρακάτω
Ψήφισμα.
-

Η

συγκέντρωση ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ θερμό εγκάρδιο συναδελφικό και

αγωνιστικό χαιρετισμό

προς όλους τους Έλληνες ναυτεργάτες και

ναυτεργάτισσες,

και

όπου

αν

ευρίσκονται,

και τους

ΚΑΛΕΙ να

παραμείνουν συσπειρωμένοι γύρω από την ηγεσία τους με ορθωμένο το
ανάστημα και ακμαίο το αγωνιστικό τους φρόνημα για την επιτυχία της
νεας απεργιακής κινητοποίησης του κλάδου που μόλις άρχισε.
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-

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ στους λοιπούς

Έλληνες

εργαζομένους

που αγωνίζονται για την διασφάλιση της

κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας τους και την διεύρυνση των εργασιακών
τους

δικαιωμάτων τους, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, των

συνθηκών εργασίας και αμοιβής και παράλληλα διακηρύσσει την ομόθυμη
συμπαράστασή της

προς τους λαούς που αγωνίζονται για ελευθερία,

ανεξαρτησία και κοινωνική και οικονομική τους πρόοδο,
-

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καταβαράθρωση και αποσάθρωση των όποιων

δικαιωμάτων των εργαζομένων έχουν απομείνει, ύστερα από την βάρβαρη
και ανάλγητη πολιτική των Μνημονίων και των σχετικών Εφαρμοστικών
Νόμων, που κατ’ επιταγή της Τρόικα

και του Κουαρτέτου υιοθετήθηκαν

από όλες τις Κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα την ισοπέδωση των
κατακτήσεων

κατάφεραν

να

κερδίσουν με πολύ μόχθο

και

όσων
συνεχή

αγώνα.
-

ΠΑΛΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΚΑΙ

ΜΗ

ΨΗΦΙΣΗ

ΤΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΚΤΟΝΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ και την
κατάργηση ΟΛΩΝ

των μνημονίων

και

για την

επαναφορά

των

συνθηκών εργασίας στο προ της Τρόικας καθεστώς.
-

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ την ακολουθούμενη πολιτική της Κυβέρνησης στις

εργασιακές σχέσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο χώρο της ναυτικής εργασίας
αλλά και την αποδόμηση του κράτους πρόνοιας, με αποτέλεσμα τον
στραγγαλισμό των ναυτεργατών και την περιθωριοποίηση μεγάλου τμήματος
αυτών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, και των οικογενειών τους.
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ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΖΕΙ
ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ
ΟΧΙ
• Στην διάλυση του ΝΑΤ
• Στην κατεδάφιση του ΚΕΑΝ και των ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝ
• Στον ευτελισμό των συντάξεων
• Στην αποψίλωση των οργανικών συνθέσεων των επιβατηγών πλοίων
• Στην οξυνόμενη και διογκούμενη συνεχώς ανεργίαςτου κλάδου
• Στην μαύρη ανασφάλιστη εργασία
• Στην συνεχή παραβίαση των όρων εργασίας

. Στην συνεχή

υποβάθμιση των κοινωνικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων και
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εν ενεργεία και των συνταξιούχων
ναυτεργατών και των μελών των οικογενειών τους
• Στην προσπάθεια εξάρθρωσης και εκμηδενισμού των κεκτημένων του
κλάδου
• Στην ανάλγητη αδιαφορία των υπευθύνων και του Κράτους

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΝΑ ΕΠΙΔΟΘΕΙ:
1. κ. Πρόεδρον της Βουλής των Ελλήνων
2. Πολιτικά Κόμματα
3. Υπουργούς α) Οικονομικών
β) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αιγαίου
4. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
5. Οίκο Ναύτου
6. Ταμεία Προνοίας Αξιωματικών Ε.Ν. & Κατωτέρων Πληρωμάτων Ε.Ν.
7. Εστία Ναυτικών - ΕΛΟΕΝ
8. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
9. Εργατικό Κέντρο Πειραιά
10. Οργανώσεις Δύναμης ΠΝΟ
11. Οργανώσεις Συνταξιούχων Ναυτεργατών
12. Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο

δ)

