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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Διοίκηση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων ΝΑΤ κατωτέρων πληρωμάτων καταγγέλλει την 

αντιλαϊκή αντεργατική μνημονιακή κυβέρνηση η οποία για μια ακόμη φορά με το πρόσχημα των 

μνημονιακών δεσμεύσεων ουσιαστικά ισοπεδώνει ότι έχει απομείνει από τα δικαιώματα των σκληρά 

εργαζόμενων στην θάλασσα και τα οποία έχουν κατακτηθεί με συνεχείς αγώνες και θυσίες. 

Με την προσφιλή πλέον διαδικασία του κατεπείγοντος στις 30/3/2014 ψηφίσθηκε από την Βουλή το 

Πολυνομοσχέδιο έκτρωμα των 800 και πλέον σελίδων του Υπουργείου Οικονομικών που μεταξύ των 

άλλων θεμάτων όπου επηρεάζει διάφορα στρώματα εργαζομένων και μικροεπιχειρηματιών, στον χώρο 

της ναυτιλίας που αφορά εμάς καταργεί τον θεσμικό ρόλο των Συλλογικών Συμβάσεων στα επιβατηγά 

και οχηματαγωγά πλοία και τις αντικαθιστά με τις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, διευκολύνοντας 

το εφοπλιστικό κεφάλαιο με την αντεργατική αυτή ρύθμιση να προχωρήσει στον στόχο που έχει θέσει 

για δραστική μείωση των μισθών και επιδομάτων και των συνολικών αποδοχών των ναυτεργατών. 

Ο θεσμός των ΣΣΕ ο οποίος θεσμοθετήθηκε κάτω από σκληρές και αντίξοες συνθήκες το 1944 στην 

διάρκεια του Β΄ παγκόσμιου πολέμου στην ποντοπόρο ναυτιλία με τα πλοία εν κινήσει και με χιλιάδες 

νεκρούς συναδέλφους να καταλήγουν στον βυθό της θάλασσας από τις οβίδες και τις βόμβες του Γ΄ Ράιχ. 

Το δεύτερο σκέλος των αντεργατικών μνημονιακών ρυθμίσεων είναι ότι καταργούνται οι κοινωνικοί 

πόροι για τα ταμεία μας, μειώνεται δραστικά η κρατική επιχορήγηση στον ασφαλιστικό μας φορέα το 

ΝΑΤ με επακόλουθο τις σοβαρές επιπτώσεις που θα δημιουργηθούν στο σύνολο των κοινωνικών 

παροχών με την μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων. 

Το τρίτο θέμα που αφορά τον χώρο μας και το οποίο είναι μέσα στο Πολυνομοσχέδιο – έκτρωμα είναι ότι 

επιχειρείται στην ουσία η κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας στον χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας 

με την δρομολόγηση στην διάρκεια της απεργίας «πλοίου ασφαλείας» σε κάθε ακτοπλοϊκή γραμμή με το 

αστείο πρόσχημα του Υπουργού ναυτιλίας και Αιγαίου  κ. Μ. Βαρβιτσιώτη της κοινωνικής συνοχής  και 

κάλυψης των βασικών και βιοτικών αναγκών των νησιωτών. 

Κλείνοντας και αποδοκιμάζοντας στο σύνολό του το πολυνομοσχέδιο το οποίο αποτελεί ταφόπλακα για 

ότι έχει κατακτηθεί με πολυετείς αγώνες και θυσίες των εν ενεργεία συναδέλφων μας μέσα στα πλοία, η 

Διοίκησή μας χαιρετίζοντας την απεργιακή κινητοποίηση της ΠΝΟ και τον αγώνα των Ναυτεργατών, 

δηλώνει την πλήρη συμπαράστασή της ώστε ο αγώνας αυτός να καταφέρει να αποτρέψει τις 

καταστροφικές συνέπειες της αντιλαϊκής και αντεργατικής πολιτικής που τόσο βάναυσα και απάνθρωπα 

εφαρμόζεται από την σημερινή κυβέρνηση της τρόικας σε βάρος των μισθωτών και συνταξιούχων. 

 

Για το Δ.Σ 
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