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Συνάδελφοι, 
Οι Διοικήσεις των Συνδικαλιστικών μας Οργανώσεων συνεχίζοντας τον αγώνα και την κοινή μας 
δράση ενάντια στο αντεργατικό σχέδιο νόμου της τρικομματικής κυβέρνησης (Ν.Δ – ΠΑΣΟΚ – 
ΔΗΜΑΡ) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου κλιμακώνουν τους αγώνες τους με νέες 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις την Τρίτη 16/4/2013 μέρα που εισάγεται για ψήφιση στην 
ολομέλεια της Βουλής το κυβερνητικό αυτό έκτρωμα. 
Σε όλο αυτό το διάστημα οι συνδικαλιστικές μας οργανώσεις ανέπτυξαν έναν πολύπλευρο 
αγώνα έχοντας κεντρικό στόχο να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου το οποίο διαλύει το θεσμικό 
πλαίσιο των Ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, υπονομεύει  τις θέσεις εργασίας των Ναυτεργατών 
στην Ακτοπλοΐα και ευρύτερα στην επιβατηγό Ναυτιλία, καταργεί τον θεσμό των ΣΣΕ στην 
ποντοπόρο ναυτιλία και δημιουργεί τους όρους αυτό να επεκταθεί και στις άλλες κατηγορίες 
πλοίων, φαλκιδεύει το 10μηνο δρομολόγησης και επάνδρωσης των Ακτοπλοϊκών πλοίων, 
χαρατσώνει το επιβατηγό κοινό και τους χρήστες των Ακτοπλοϊκών πλοίων, ενισχύει και 
διευρύνει τα προνόμια του εφοπλιστικού κεφαλαίου και παραδίδει το ευαίσθητο κοινωνικό 
αγαθό των Ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στην αδίστακτη εκμετάλλευση και κερδοφορία των 
εφοπλιστών. 
Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε την τρικομματική κυβέρνηση, τους Βουλευτές, τους 
Περιφερειάρχες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, διάφορα επιμελητήρια των νησιών και άλλους 
παράγοντες που συνταγμένοι με την κυβερνητική πολιτική προωθούν τροπολογία στο σχέδιο 
νόμου με την οποία επιχειρείται η κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας με την 
δρομολόγηση πλοίων ασφαλείας στην διάρκεια των απεργιακών αγώνων των Ναυτεργατών 
στον χώρο για τα Ακτοπλοϊκά πλοία. 
Ταυτόχρονα με τις προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και διατάξεις δημιουργεί ένα νέο 
θεσμικό πλαίσιο το οποίο διευκολύνει την παράδοση των μεγάλων και μικρών λιμανιών στα 
μεγάλα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα (είτε με την μορφή μακροχρόνιων παραχωρήσεων 
είτε με την συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών των εταιριών) με αποτέλεσμα στο εξής το 
μοντέλο των λιμανιών να μην υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας, της εθνικής οικονομίας της 
ανάπτυξης και της προόδου  των νησιών μας. 
Επίσης με την προτεινόμενη μετατροπή της πλοηγικής υπηρεσίας σε Α.Ε την οδηγεί στην 
ιδιωτικοποίηση με αποτέλεσμα να διαγράφονται σοβαροί κίνδυνοι για την ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας, των λιμανιών και της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα. Ο δημόσιος πλούτος και τα 
δημόσια αγαθά ξεπουλιούνται στα μεγάλα ντόπια και ξένα οικονομικά συμφέροντα αντί 
πινακίου φακής. 



Τέλος η περιβόητη αναδιοργάνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας όπως αυτή προωθείται 
εξοστρακίζει τον δημόσιο υπάλληλο από το ΥΝΑ – ένα Υπουργείο κατ’ εξοχήν οικονομικό, 
παραγωγικό  και αναπτυξιακό – και το μεταμορφώνει σε ένα στρατιωτικό γκέτο που θα 
υπηρετεί ακόμη περισσότερο τους εφοπλιστικούς και επιχειρηματικούς σχεδιασμούς και τις 
πολιτικές που εξυπηρετούν τα οικονομικά τους συμφέροντα. 
Στο σύνολό του το Πολυνομοσχέδιο αυτό συνάντησε την απόλυτη αντίθεση και αποδοκιμασία 
όλων των εργαζομένων στον χώρο της Ναυτιλίας που επί σειρά μηνών ανέπτυξαν διάφορες 
αγωνιστικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση απόκρουσης και ακύρωσης των 
βασικών πολιτικών επιλογών και κατευθύνσεων που αυτό περιέχει. 
Ο ταξικός χαρακτήρας του σχεδίου νόμου αποδείχνεται και επιβεβαιώνεται και από το γεγονός 
ότι οι μόνοι που το στήριξαν ως τώρα ήταν το εφοπλιστικό κεφάλαιο και οι οργανώσεις του 
καθώς και μεμονωμένα πρόσωπα τα οποία υπηρετούν  την μνημονιακή κυβέρνηση και την 
αντιλαϊκή της πολιτική.  
Συνάδελφοι, 
Ο αγώνας ενάντια στην βάρβαρη και αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική θα συνεχισθεί και θα 
ενταθεί το επόμενο διάστημα αφού αναμένεται νέο μπαράζ αντεργατικών μέτρων από την 
υποταγμένη στην τρόικα τρικομματική κυβέρνηση η οποία αποδείχνεται αδίστακτη στο να 
καταστρέφει τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων που κερδήθηκαν με 
πολύχρονους σκληρούς αγώνες τις τελευταίες δεκαετίες. 
Στο πλαίσιο αυτό το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να οργανώσει ακόμη πιο δυναμικά και 
αποφασιστικά τους αγώνες του. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση οι συνδικαλιστικές μας οργανώσεις θα δώσουν ενωτικά και 
αγωνιστικά το παρόν τους οργανώνοντας και συντονίζοντας την πάλη των εργαζομένων στον 
χώρο της Ναυτιλίας και σε όλη την χώρα. 
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