ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Με

μεγάλη έκπληξη και αγανάκτηση διαβάσαμε στην νέα Πράξη

Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε την 1η Μαΐου 2020, στις
σχετικές διατάξεις της οποίας που αφορούν τη ναυτιλία όχι μόνο δεν
διαβάσαμε το αυτονόητο για όλους τους Έλληνες Ναυτικούς, δηλαδή την
άμεση έναρξη και εφαρμογή των θερινών συνθέσεων, αλλά απεναντίας
διαβάσαμε για την παράταση των μειωμένων αυτών οργανικών
συνθέσεων μέχρι και τις 31-5-2020. Αλλά και το χειρότερο διαβάσαμε
για την κατ’ εξουσιοδότηση (!!)στον Υπουργό Ναυτιλίας αποκλειστική
δυνατότητα παράτασης των μειωμένων αυτών συνθέσεων μέχρι και τα
τέλη Νοεμβρίου !!
Από την πρώτη στιγμή διαφωνήσαμε κάθετα με την ρύθμιση αυτή όχι
μόνο για λόγους αρχής, αφού ήμασταν και παραμένουμε σθεναρά
αντίθετοι με το νόμο 4150/2013, για τις μειωμένες χειμερινές συνθέσεις
ζητώντας σε όλους τους τόνους την άμεση κατάργησή του, αλλά και για
το ότι σφραγίστηκε με τον πιο απαράδεκτο τρόπο, δηλαδή με μια Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου ο χρόνος αναγκαστικής ανεργίας όλων των
συναδέλφων μας, που είχαν απολυθεί τον Νοέμβριο του 2019,
μέχρι και τις 31-5-2020, η οποία μπορεί να παραταθεί περισσότερο
κατά την απόλυτη και μοναδική κρίση του Υπουργού Ναυτιλίας, ο
οποίος ανάγεται, πλέον, ως ο μοναδικός κριτής και εκτελεστής του
δικαιώματος των Ελλήνων Ναυτικών στην εργασία και μάλιστα ανήμερα
της Εργατικής Πρωτομαγιάς !!!
Και ενώ όλοι δικαιολογημένα αναμέναμε ότι μετά από τις 30/4/2020
θα ξανάρχιζαν την εργασία τους, έρχεται η κατά τα άνω νέα ρύθμιση

2

με την οποία και απειλούνται απροκάλυπτα οι συνάδελφοί μας αυτοί
για ακόμα επί πλέον μήνες ανεργίας !!
Αυτή λοιπόν κ. Υπουργέ της Ναυτιλίας είναι η επιστροφή στην
κανονικότητα και η στήριξη των ανέργων ναυτικών μας, την οποία
ευαγγελίζεστε με τις ρυθμίσεις αυτές;
Μήπως την εισήγησή σας αυτή στο Υπουργικό Συμβούλιο και
τον κ. Πρωθυπουργό σας την υπαγόρευαν οι ίδιοι οι εφοπλιστές;
Δεν

τους

φτάνουν

οι

πλουσιοπάροχες

ενισχύσεις

και

χρηματοδοτήσεις τις οποίες με το «τσουβάλι» στην κυριολεξία
τους δώσατε τόσο αφειδώς ;
Φαίνεται ότι οι επιδοτήσεις τις οποίες χωρίς δεύτερη σκέψη δώσατε
στους εφοπλιστές αφορούσαν παρά τις όποιες κυβερνητικές
εξαγγελίες αποκλειστικά τη διατήρηση της κερδοφορίας τους και όχι
των θέσεων εργασίας ειδικά σε μια δύσκολη συγκυρία σαν αυτή που
βιώνει όχι μόνο η χώρα μας, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης.
Καταγγέλλουμε απερίφραστα την απαράδεκτη αυτή ρύθμιση και
εσάς προσωπικά κ. Υπουργέ για αυτή σας την στάση.
Και σας προειδοποιούμε. Όπως επίσης προειδοποιούμε και τους
διάφορους υπηρεσιακούς και μη συμβούλους σας.
Μην τολμήσετε να υλοποιήσετε την κατά τα άνω νέα ρύθμιση.
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Αξιώνουμε, να ξεκαθαρίσετε άμεσα την θέση σας και να μην αφήσετε
περιθώρια σε όσους επιμένουν, να κερδοσκοπούν σε βάρος της ναυτικής
οικογένειας εκμεταλλευόμενοι την πανδημία του κορωνοϊού.
Να είστε βέβαιοι ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Θα μας
βρείτε απέναντί σας.
Σας το έχουμε ξαναπεί, κύριε Υπουργέ, και σας το υπενθυμίζουμε
πάλι: Είστε Υπουργός και για τους Ναυτικούς και όχι μόνο για τους
εφοπλιστές και πλοιοκτήτες.
Τα σωματεία μας συνεχίζουν δυναμικά και δίνουν ενωμένα τον αγώνα
για την στήριξη των συναδέλφων μας όλων των ναυτικών ειδικοτήτων. Η
προσπάθειά μας αυτή ξεκίνησε πριν από την εμφάνιση της ασθένειας του
κορωνοϊού. Βάλαμε φρένο στον κατήφορο της απαξίωσης, που είχε
οδηγήσει την ΠΝΟ, την Ομοσπονδία μας, ο Γενικός της Γραμματέας
Ιωάννης Χαλάς.
Βγήκαμε μπροστά, δυναμικά και διεκδικούμε ανυποχώρητα το δικαίωμα
στην εργασία όλων των Ελλήνων Ναυτικών σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων.
Επιβεβαιώνουμε καθημερινά με την παρουσία μας και με την φωνή
μας την συλλογικότητα και την ενότητα μας.
Οι

ημέρες της

αφωνίας και

της στείρας

συνθηματολογίας έχουν

τελειώσει για μας.
Οι μεθοδεύσεις ορισμένων γνωστών «παραγοντίσκων» της ακτοπλοΐας
με την βολική ανοχή του ευρισκόμενου στην μακαριότητα του Γεν.
Γραμματέα της ΠΝΟ και η μέχρι τώρα ξύλινη γλώσσα των «ταξικών
δυνάμεων» έχουν φτάσει στο τέρμα τους.

4

Όσο και αν προσπαθούν δεν βρίσκουν υποστηρικτές. Προσκρούουν σε
τοίχο. Καμμιά σοβαρή φωνή δεν τους στηρίζει.
Η Ναυτική Οικογένεια και η Κοινωνία τους έχει γυρίσει οριστικά και
αμετάκλητα την πλάτη.
Πειραιάς 4-5-2020
ΤΑ ΕΝΝΕΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΠΝΟ
Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Αρχιθαλαμηπόλων- Θαλαμηπόλων Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Μ.Ε.Κ. Ε.Ν.
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Φροντιστών Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Πρακτικών Πλοιάρχων & Κυβερνητών
πάσης τάξεως Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Τροφοδοσίας Ε.Ν.
Πανελλήνια Ένωση Ναυτών M/S, Πετρελαιοκίνητων & Ο/Γ
μικρών αποστάσεων Ε.Ν.

