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Θέμα :

Νομοθετική Κάλυψη των Πλοιάρχων από επιβαλλόμενα πρόστιμα των

Λιμενικών Αρχών στην Ακτοπλοϊα .
Κύριε Υπουργέ ,
Δια της παρούσης επιστολής θέλουμε να σας εκφράσουμε την αγανάκτηση και
την απογοήτευση του συνόλου των μελών της Ένωσής μας για τη συνεχιζόμενη
στοχοποίηση των Πλοιάρχων, κυρίως από τα περιφερειακά λιμεναρχεία, τα οποία
λειτουργούν βάσει του δόγματος: «Για όλα φταίει ο Πλοίαρχος.»
Είναι αξιοσημείωτη η εμμονή τους να εγκαλούν τους Πλοιάρχους σε απολογία, η
οποία στην ουσία δεν λαμβάνεται ποτέ υπόψη, επιβάλλοντάς τους πρόστιμα τα οποία
είναι πρωτίστως υποτιμητικά για το έργο και την προσφορά των Πλοιάρχων στη σύνδεση
της Ηπειρωτικής χώρας με τα νησιά μας , ακροβατώντας και διακινδυνεύοντας πολλές
φορές στα «απίθανα» λιμάνια μας και δευτερευόντως τα πρόστιμα αυτά είναι άδικα και
εξοντωτικά για έναν εργαζόμενο, όπως είναι ο Πλοίαρχος.

Τα Λιμεναρχεία αδιαφορούν για την ορθή εφαρμογή του νόμου και
εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ξεπερασμένες και καταδικασμένες πρακτικές παρά τις
επανειλημμένες οχλήσεις από την Ένωσή μας προς το ΥΕΝΑΝΠ.
Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να υπάρχει δίκαιη και ανθρώπινη αντιμετώπιση του
κάθε περιστατικού ξεχωριστά. Δεν ζητάμε να είναι ο Πλοίαρχος ανεξέλεγκτος
παραπτώματος, αλλά να υπάρχει λογική και υπεύθυνη τεκμηρίωση των κατηγοριών, οι
οποίες βάσει νομοθεσίας να απευθύνονται στον πλοιοκτήτη, στον διαχειριστή του πλοίου
και βεβαίως και στον πλοίαρχο, ανάλογα με τον τομέα ευθύνης ενός εκάστου.
Επί του ανωτέρω θέματος σας επισυνάπτουμε σχετική επιστολή υπογεγραμμένη
από μεγάλο αριθμό Πλοιάρχων της Ακτοπλοϊας.
Σας γνωρίζουμε επίσης, πως συνεχιζόμενης της άδικης αυτής συμπεριφοράς από
τις κατά τόπους Λιμενικές αρχές, η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν.
(Πάσης Τάξεως) προκειμένου να προστατέψει τα μέλη της, θα προβεί σε οποιαδήποτε
δράση κριθεί απαραίτητη.
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