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Προς την
Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία

Κύριοι,
Αναφερόμενοι στο υπό διαμόρφωση Π.Δ.243, έχουμε τα
ακόλουθα σχόλια :
Είναι πασιφανές πλέον πως αντικειμενικός σκοπός του ΥΝΑ
είναι να συγκεντρώσει στο θαλασσινό επάγγελμα μεγάλο αριθμό
αξιωματικών πολλαπλών ταχυτήτων.
Δίνοντας την δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί ανεξάρτητα με
την ποιοτική μόρφωση και προέλευση, να προχωρά στις βαθμίδες
των Ελλήνων αξιωματικών.
Με τον τρόπο αυτό απαξιώνονται οι ΑΕΝ, οι οποίες εξισώνονται
με Ναυτικά Λύκεια από τα οποία θα προάγονται γρηγορότερα από
τους αποφοίτους των ΑΕΝ.
Σχετικά με την πρόταση προαγωγής αποφοίτων ΕΠΑΛ σε
Πλοιάρχους και Μηχανικούς Β΄ τάξης προαγωγή θα πρέπει να
αφορά μόνο τις ΑΕΝ ενώ το πτυχίο ΕΠΑΛ να είναι κριτήριο για την
εισαγωγή τους στις ΑΕΝ.Δεν μπορούμε να πάμε πισω,εχοντας
αξιωματικούς δυο ταχυτητων.Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ δεν έχουν ούτε
πρόκειται ποτέ αποκτήσουν τις γνώσεις των αποφοίτων των ΑΕΝ.
Μη ξεχνάμε πως πλέον μιλάμε για ένα Διεθνές, άκρως απαιτητικό
ναυτιλιακό περιβάλλον όπου μόνο όσοι έχουν πραγματικές γνώσεις
θα μπορέσουν ν' ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις. Δεν μπορούμε να
επιτρέψουμε το μέλλον της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας να
διακυβεύεται από ανθρώπους πενιχρής μόρφωσης που δεν
προέρχονται από ΑΕΝ.

Πρέπει άμεσα να σταματήσει η λειτουργία των ΕΠΑΛ να είναι
άλλη έκτος από αυτή του εφαλτηρίου για τις ΑΕΝ. Ούτε καν
ανθυποπλοίαρχοι και τρίτοι μηχανικοί δεν πρέπει να βγαίνουν από
εκεί.
Ένα άλλο σοβαρό θέμα είναι η πρόταση να μεταπηδούν
συνταξιούχοι αξιωματικοί του Π.Ν στο Ε.Ν. Διαφωνούμε με την
πρόταση αυτή δεδομένου ότι η εκπαίδευση καθώς και οι συνθήκες
εργασίας στο Πολεμικό Ναυτικό και στο Λιμενικό Σώμα είναι εντελώς
διαφορετικές από αυτές του Εμπορικού Ναυτικού.
Δεν έχουν κανένα κοινό σημείο οι γνώσεις των αξιωματικών του
Ε.Ν με αυτών του Π.Ν.
Οι απαιτήσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού στίβου είναι τέτοιες που
ένας απόστρατος του Π.Ν δεν μπορεί ν’ ανταπεξέλθει. Δεν μπορεί σε
καμιά περίπτωση να υπάρξει ισοτίμηση διπλωμάτων και γνώσεων.
Στην περίπτωση που κάποιος σκεφτεί οι απόστρατοι του Π.Ν να
ξεκινήσουν από το σημείο έναρξης της καριέρας ενός αξιωματικού
του Ε.Ν και πάλι δεν γίνεται γιατί είναι θέμα νοοτροπίας που ο
αξιωματικός του Π.Ν έχει αποκτήσει όλα του τα χρονιά και δεν
μπορεί να την αποβάλλει σε μια μεγάλη ηλικία που τυχόν οδηγηθεί
προς το πραγματικό θαλασσινό επάγγελμα.
Ο απόστρατος του Π.Ν ποτέ δεν θα μπορέσει αποκτήσει τη
νοοτροπία αλλά ούτε και να μάθει τις ιδιαιτερότητες του θαλασσινού
επαγγέλματος, πόσο μάλλον να μάθει να φορτοεκφορτώνει πλοία με
ασφάλεια και ν΄ανταπεξέρχεται στους Διεθνείς, Εθνικούς και
τοπικούς, κανονισμούς.
Σαν να μην έφτανε αυτή η παράλογη αξίωση να παίρνουν
διπλώματα Ε.Ν. οι απόστρατοι του Π.Ν, τώρα επιθυμεί το Υπουργείο
να γεμίσουμε χαμηλόμισθους ανέργους, λόγω υπερπροσφοράς,
δίνοντας ακόμα και στους πρακτικούς τη δυνατότητα απόκτησης
διπλωμάτων Β’ τάξεως.
Πέραν τούτου, πιστεύουμε πως πρέπει άμεσα να σταματήσει
αυτή η μεθόδευση, η οποία σίγουρα δεν είναι προς όφελος των
Ελλήνων ναυτικών, αλλά οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον
ευτελισμό του επαγγέλματος και στη δημιουργία στρατιών ανέργων
και περιορισμένων γνώσεων αξιωματικών.

Παράλληλα η υπόσχεση του Υπουργείου για απόκτηση
διπλώματος με υπηρεσία σε εξωκοινοτικά πλοία, μετατίθεται για την
1-1-17, εγκλωβίζοντας έτσι για άλλα δυόμιση χρόνια τους Έλληνες
αξιωματικούς χωρίς να έχουν τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε
εξωκοινοτικά πλοία διαχειριζόμενα στην Ελλάδα.
Σας παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας.

Για την Π.Ε.Π.Ε.Ν.
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