ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η κρίση της επιδημίας του Κορωνοϊού,
ασκήσαμε παρεμβάσεις προς την Πολιτεία και κάθε αρμόδιο Φορέα, προκειμένου
να διασφαλίσουμε την προστασία της υγείας όλων των Ελλήνων Ναυτικών και την
προάσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό καταγγείλαμε, όσες πλοιοκτήτριες εταιρείες, θεωρώντας ότι λόγω
της επιδημίας αυτής βρήκαν την ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν, προχώρησαν σε
απολύσεις και αδιαφόρησαν όχι μόνο για την αύξηση της ανεργίας του κλάδου μας
αλλά και για τα ίδια τους τα πλοία, αφού με τις παράνομες απολύσεις που έκαναν,
τα αποστέρησαν από Ναυτικούς, η υπηρεσία των οποίων σε αυτά συμβάλει
καθοριστικά στον τομέα της ομαλής τους λειτουργίας και ασφαλείας. Αξιώσαμε
συγκροτημένα και μεθοδικά την παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας για την
προστασία των απολυμένων και των εργαζομένων στα πλοία. Του ζητήσαμε, να
αποκλείσει από τα μέτρα στήριξης της Ακτοπλοϊας που ο ίδιος ανακοίνωσε, όποια
εταιρεία αρνείται να συμμορφωθεί.
Καλέσαμε τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα αντίστοιχα Λιμεναρχεία να εντείνουν τους
ελέγχους για τις συνθέσεις των πλοίων και να απαγορεύσουν τον απόπλου
οποιουδήποτε πλοίου δεν πληροί όλες τις υποχρεώσεις του.
Είναι ολοφάνερη η προσπάθεια που κάνουμε ενωμένα και μεθοδικά τα εννέα
Ναυτικά Σωματεία για την στήριξη όχι μόνο των μελών μας αλλά και των
συναδέλφων Ναυτικών κάθε ειδικότητας. Επιδιώκουμε την αποτελεσματικότητα και
όχι την δημοσιότητα και την δημιουργία εντυπώσεων ή την υλοποίηση κομματικών
ή άλλων σκοπιμοτήτων. Με την κοινή μας δράση και χωρίς φανφαρισμούς
πετύχαμε και καλύφθηκε το κενό που δημιουργήθηκε στο χώρο της ναυτεργασίας
εξ αιτίας της ανύπαρκτης παρουσίας του Γενικού Γραμματέα της ΠΝΟ για την
προάσπιση των δικαιωμάτων των Ελλήνων Ναυτικών. Αυτό γίνεται και τώρα, αφού
για μία ακόμη φορά η ΠΝΟ, δέσμια των επιλογών και της πολιτικής του Γενικού
Γραμματέα και των πρόσφατα «ένθερμων ταξικών υποστηρικτών και συμμάχων
του», αποδείχθηκε και πάλι ανύπαρκτη και σε αυτή την κρίση και δεν προχώρησε
σε οποιαδήποτε θεσμική πρωτοβουλία για την προάσπιση της υγείας και των
εργασιακών δικαιωμάτων των Ελλήνων Ναυτικών.
Στην δέσμη των προσπαθειών μας δεν αγνοούμε και τους μακροχρόνια ανέργους
συναδέλφους μας, καθώς επίσης και τις ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες που θα
επιφέρει η κρίση του Κορωνοϊού, στην προσπάθειά που κάνουν για να ξαναβρούν
δουλειά. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε στην ΠΝΟ να στηριχθούν οι άνεργοι αυτοί,
Έλληνες Ναυτικοί, μέσω του Λογαριασμού της Δωρεάς Λάτση για αναξιοπαθούντες
ναυτικούς και να διατεθεί προς τον σκοπό αυτόν το ποσό του 1.000.000 ευρώ.
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Προτείνουμε επίσης να διατεθεί επί πλέον από τον ίδιο Λογαριασμό το ποσό των
150.000 ευρώ, με την μορφή προμήθειας υγειονομικού εξοπλισμού που απαιτείται
για την στήριξη των Κρατικών Νοσοκομείων της χώρας, ως ελάχιστη έμπρακτη
αναγνώριση των επίπονων προσπαθειών που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι σε αυτά
για την θεραπεία των νοσηλευομένων συνανθρώπων μας και για την προστασία της
Δημόσιας Υγείας από την πανδημία του Κορωνοϊού. Οι Έλληνες Ναυτικοί
αποδεικνύουμε διαχρονικά την αφοσίωσή μας στην Ελληνική Πολιτεία και την
ενεργό συμπαράστασή μας στους λοιπούς εργαζόμενους της χώρας και στην
Ελληνική κοινωνία γενικότερα.
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