ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ναυτεργάτες
Όλοι στην µάχη της 24ωρης απεργίας στις 24 Σεπτέµβρη 2019
ΠΕΝΕΝ: Σχέδιο, οργάνωση, διεκδικητικό πλαίσιο για την ανατροπή
του αντεργατικού µνηµονιακού πλαισίου
Μπροστά οι ανάγκες, τα δικαιώµατα και οι δίκαιες εργατικές διεκδικήσεις
Έναρξη απεργίας 24/9/2019 ώρα 6.00 π.µ - Λήξη 25/9/2019 ώρα 6.00 π.µ
Στην σηµερινή συνεδρίαση της ∆ιοίκησης της ΠΝΟ αποφασίστηκε η συµµετοχή των Ναυτεργατών στην 24ωρη
απεργία για τις 24/9/2019 η οποία εξελίσσεται πλέον σε Πανελλαδική Πανεργατική απεργία µε την συµµετοχή
των εργαζοµένων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Την σύγκληση της Ε.Ε της ΠΝΟ ζήτησε µε αίτηµά της η
ΠΕΝΕΝ.
Ήδη σχετική απόφαση έχουν λάβει η Α∆Ε∆Υ, τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας - Πειραιά και µεγάλος αριθµός άλλων
δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Η απεργία αυτή έχει κρίσιµο και αποφασιστικό χαρακτήρα αφού σε αυτή το διακύβευµα είναι εάν θα υλοποιηθεί
η νέα αντεργατική επίθεση της κυβέρνησης της Ν.∆ στις ΣΣΕ, τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα και
ελευθερίες των εργαζοµένων.
Η νέα αντιλαϊκή και αντεργατική επίθεση κυβέρνησης - κεφαλαίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, βάζοντας στο
στόχαστρο τις ΣΣΕ (ρήτρα εξαίρεσης) σε επιχειρήσεις µε οικονοµικά προβλήµατα, συνιστά αποφασιστικό
χτύπηµα στην επεκτασιµότητά τους, απαξιώνει την ΟΜΕ∆ (διαιτησία), διαµορφώνει ειδικές οικονοµικές ζώνες,
ενισχύει τις ενώσεις προσώπων οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε µια τεράστια βιοµηχανία που οδηγεί στην
επικράτηση των επιχειρησιακών συµβάσεων έναντι των κλαδικών.
Πρόκειται για µια συντονισµένη επίθεση κυβέρνησης - κεφαλαίου η οποία στοχεύει να τσακίσει ακόµη
περισσότερο µισθούς και µεροκάµατα, να απαξιώσει τον θεσµό των κλαδικών ΣΣΕ, να ποδοπατήσει τα
εργατικά δικαιώµατα, να συντρίψει τους µισθούς.
Επίσης µε το "ηλεκτρονικό µητρώο" και την "ηλεκτρονική ψηφοφορία" θέλουν να βάλουν χέρι στα
συνδικάτα, να τα ελέγξουν, να τα υποτάξουν και να τα µετατρέψουν σε όργανα στην υπηρεσία του
κεφαλαίου και της εργοδοσίας.
Πρόκειται για πολιτική που πατάει στο έδαφος της αντιλαϊκής και αντεργατικής πολιτικής που εφάρµοσε ο
ΣΥΡΙΖΑ και η οποία βαθαίνει και διευρύνει το αντεργατικό οπλοστάσιο µε σκοπό να ελαχιστοποιήσει τις
εργατικές αντιστάσεις, να εκµηδενίσει τον αγωνιστικό χαρακτήρα των συνδικάτων, να διαµορφώσει ακόµη
πιο προκλητικό το έδαφος για την πολιτική της ανάπτυξης, των επενδύσεων και του φιλικού
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος έτσι ώστε το κεφάλαιο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την
κερδοφορία του.
Πρόκειται για µια σκληρή ταξική πολιτική της οποίας οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές τόσο άµεσα όσο
και µακροπρόθεσµα για τα εργατικά δικαιώµατα και συµφέροντα.
Στις συνθήκες αυτές οι εργαζόµενοι και τα συνδικάτα πρέπει να βγουν αποφασιστικά, µαζικά και
αγωνιστικά στην αντεπίθεση.
Το πρώτο βήµα είναι να ορθώσουν αγωνιστικά και µαχητικά το ανάστηµά τους ώστε να µην ευοδωθούν οι
σχεδιασµοί κυβέρνησης - κεφαλαίου.
Από την σκοπιά αυτή η οργάνωση, η προετοιµασία και η συµµετοχή στην 24ωρη Πανελλαδική - Πανεργατική
απεργία αποκτάει βαρύνουσα και αποφασιστική σηµασία.
Η µαζική συµµετοχή στην απεργία και στις συγκεντρώσεις - διαδηλώσεις µπορεί να είναι το πρώτο βήµα σε µια
κατεύθυνση σύγκρουσης µε τις αντιλαϊκές αυτές πολιτικές.
Πιστεύουµε βαθύτατα ότι από τώρα πρέπει να υπάρχει ένας εργατικός σχεδιασµός ο ορίζοντας του οποίου δεν
θα είναι η αποτροπή µόνο του συγκεκριµένου τερατουργήµατος που επιχειρεί η κυβέρνηση.
Μπροστά µας πρέπει από πλευράς σχεδίου, πάλης, αγωνιστικής και απεργιακής δράσης να µπει το σύνολο
των εργατικών διεκδικήσεων. Η επιτυχία των αιτηµάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να
διεκδικήσουµε µια ζωή µε δικαιώµατα στην δουλειά, στις ΣΣΕ, στην µόνιµη απασχόληση, στην λήψη
αποτελεσµατικών µέτρων για την ανεργία, την επισφαλή εργασία.
Να διεκδικήσουµε το σταµάτηµα των ιδιωτικοποιήσεων, των πλειστηριασµών και της λεηλασίας της λαϊκής εργατικής περιουσίας.
Να συγκρουστούµε µε την πολιτική του αυταρχισµού, της καταστολής, της αστυνοµοκρατίας στην αντιµετώπιση
των λαϊκών και εργατικών διεκδικήσεων.

Οι Ναυτεργάτες έχοντας ως παρακαταθήκη την πείρα από όλους τους προηγούµενους µαζικούς και πετυχηµένους
αγώνες πρέπει να πρωτοστατήσουν στην προσπάθεια για την ανασύσταση και αντεπίθεση του αγωνιστικού
συνδικαλιστικού κινήµατος.
Παλεύουµε για:
•
•
•
•
•

Υπογραφή ικανοποιητικών ΣΣΕ µε ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.
Σεβασµό και πιστή εφαρµογή των εργασιακών δικαιωµάτων σε όλα τα πλοία (ΣΣΕ - Ναυτική
νοµοθεσία).
Αντιµετώπιση της ανεργίας µε την κατάργηση όλων των νοµοθετικών ρυθµίσεων που καταργούν ή
µειώνουν τις οργανικές συνθέσεις και διαµορφώνουν συνθήκες εργασιακής γαλέρας.
Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόµων που έχουν οδηγήσει συντάξεις - επικουρικές και εφάπαξ
στην απαξίωση.
Εκδηµοκρατισµό του ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος και της ναυτικής νοµοθεσίας.
Όλοι στην µάχη για την επιτυχία της απεργίας.
Στις 24 Σεπτέµβρη είµαστε όλοι απεργοί!!!
Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς
Η ∆ιοίκηση της ΠΕΝΕΝ

