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24ωρη Παμπειραϊκή απεργία  
σε όλες τις κατηγορίες πλοίων 1η Μάη 2020 

Έναρξη ώρα 00.01     -     Λήξη ώρα 24.00 
Συνάδελφοι, 
Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ στα πλαίσια της απόφασης του Ε.Κ.Πειραιά συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που αυτό προκήρυξε για 
την 1η Μάη 2020. Η απεργία αφορά τους Ναυτεργάτες των πλοίων που θα βρίσκονται σε όλη την γεωγραφική έκταση και 
περιοχή του Πειραιά. 
Η 1η Μάη αποτελεί για την εργατική τάξη και το αγωνιστικό ταξικό κίνημά της κορυφαίο ορόσημο και διαχρονικά συμβολίζει 
την ανειρήνευτη ταξική πάλη, την αλληλεγγύη για τα εργατικά δικαιώματα και συμφέροντα, τον αγώνα ενάντια στο σάπιο 
σύστημα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. 
Η εργατική Πρωτομαγιά είναι συνυφασμένη με τις διεκδικήσεις, τα αιτήματα που διαμορφώνονται από την επικαιρότητα και 
τις εξελίξεις σε κάθε χώρα. 
Από αυτή την σκοπιά η εργατική τάξη και το κίνημά της, τα συνδικάτα, πρέπει και οφείλουν όπως και στο παρελθόν κάτω από 
πολύ πιο αντίξοες συνθήκες διωγμών, φυλακίσεων, εξοριών και γενικευμένης καταστολής, σήκωσαν ψηλά την σημαία των 
αξιών της εργατικής πάλης και της Πρωτομαγιάς, έτσι και σήμερα σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης οφείλουν να βάλουν 
μπροστά τα εργατικά δικαιώματα και, τηρώντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας, να 
βγουν αποφασιστικά στους δρόμους της πάλης, να προετοιμάσουν, να  οργανώσουν την επιτυχία της απεργίας και αυτήν των 
δημόσιων συγκεντρώσεων - διαδηλώσεων. 
Η υγειονομική κρίση στην χώρα μας αναδεικνύει όχι μόνο τα τραγικά κενά και τις ανεπάρκειες του δημόσιου συστήματος 
υγείας που οι κυβερνητικές αστικές πολιτικές διαχρονικά το αποδιοργάνωσαν και το υποβάθμισαν με την ελλιπέστατη 
χρηματοδότηση, την έλλειψη προσωπικού και του αναγκαίου ιατρικού εξοπλισμού και υποδομών αλλά και σήμερα η 
ασκούμενη κυβερνητική πολιτική έχει ήδη δρομολογήσει μια νέα επίθεση στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα και στις 
ελευθερίες όπως είναι η απρόσκοπτη συνδικαλιστική δράση.... 
Επίσης τις οικονομικές επιπτώσεις από αυτή την κρίση σήμερα και αύριο καλούνται να πληρώσουν τις συνέπειες οι 
εργαζόμενοι. 
Δείγματα γραφής αυτής της πολιτικής είναι ευδιάκριτα σε όλους τους τομείς. Μαζική ανεργία, γενικευμένες απολύσεις, 
επιδόματα φτώχειας, γιγάντωση των επισφαλών μορφών απασχόλησης, απλήρωτη και μαύρη ανασφάλιστη εργασία, δραστικός 
περιορισμός στα συνδικαλιστικά δικαιώματα. 
Η εικόνα αυτή εκφράζεται και στον χώρο της Ναυτιλίας που η κυβέρνηση με την πολιτική και τα μέτρα που πήρε και θα πάρει 
δείχνει ξεκάθαρα τίνος συμφέροντα υπηρετεί, αφού από την μια παρέχει πλήθος προνομίων - διευκολύνσεων και ενισχύσεων 
στο εφοπλιστικό κεφάλαιο ενώ τους Ναυτεργάτες τους αφήνει άνεργους και απροστάτευτους και αυτοί που εργάζονται σε 
πλοία βιώνουν ένα καθεστώς ανασφάλειας με υπονομευμένα τα δικαιώματά τους και στις συνθήκες αυτές η εφοπλιστική 
τρομοκρατία και αυθαιρεσία ενισχύονται ακόμη περισσότερο. 
Στις συνθήκες αυτές η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ προβάλει αποφασιστικά το παρακάτω διεκδικητικό πλαίσιο:  
- Στήριξη όλων των ανέργων που έχουν απολυθεί από δρομολογημένα πλοία ή από αυτά που επρόκειτο να ξεκινήσουν για όσο 
διάστημα διαρκεί η κρίση με επίδομα που να αντιστοιχεί στον βασικό μισθό της ΣΣΕ για τους νεοεισερχόμενους στην 
Ακτοπλοΐα. 
- Κάλυψη όλων των μακροχρόνια άνεργων Ναυτεργατών με κατάργηση των προϋποθέσεων που ισχύουν σήμερα (με 
υπουργικές αποφάσεις - Π.Δ - νόμους), ουσιαστική αύξηση στο επίδομα ανεργίας και επιμήκυνση του χρόνου κάλυψής τους 
έως να βρουν δουλειά. 
- Στα πλοία που ταξιδεύουν δρομολογημένα σε όλες τις γραμμές να εφαρμοστεί η θερινή οργανική σύνθεση. 
- Πλήρη κάλυψη όλων των άνεργων και δωρεάν ιατρική - νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη, τόσο των ίδιων όσο και 
των οικογενειών τους. 
- Ενίσχυση των μέτρων και των ελέγχων σε όλα τα πλοία στην εφαρμογή των κατευθύνσεων για την προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας των Ναυτεργατών. 
- Απαρέγκλιτη εφαρμογή των ΣΣΕ και του σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων των Ναυτεργατών. 
Το διεκδικητικό αυτό πλαίσιο αφορά την αντιμετώπιση των Ναυτεργατικών προβλημάτων που βρίσκονται στην επικαιρότητα 
που διαμορφώνει η παρούσα υγειονομική κρίση. 

Στην ατζέντα της ΠΕΝΕΝ βρίσκονται σταθερά και με συνέπεια όλα τα κεντρικά προβλήματα που μαστίζουν τους 
Ναυτεργάτες και τα οποία συνοπτικά αφορούν: 
 Την υπογραφή και ανανέωση όλων των ΣΣΕ για το 2020 
 Την αντιμετώπιση των κοινωνικοασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών προβλημάτων τόσο των εν ενεργεία όσο και των 

απόμαχων της θάλασσας 
 Την  αντιμετώπιση της ανεργίας και την λήψη μέτρων για την απασχόληση των Ναυτεργατών 

 

ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ  
ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ 

 

ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙΚΑ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ  
ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2020 

 

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ 


