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Προς τον
κ. Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πειραιώς
Αξιότιμε κύριε Προϊστάμενε,
Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας κατά την σημερινή συνεδρίασή
της προέβη σε λεπτομερή εξέταση της όλης κατάστασης σχετικά με την
καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών στα πληρώματα των πλοίων
της επιβατηγού ναυτιλίας, η οποία και έχει προσλάβει τεράστιες και απαράδεκτες
διαστάσεις και ομόφωνα απεφάσισε να προσφύγει και ενώπιόν Σας και να σας
γνωστοποιήσει τα παρακάτω:
Από διετίας και πλέον η εργοδοτική πλευρά εκμεταλλευόμενη προφανώς την όλη
πολιτικοοικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Χώρα μας, συνεπεία
των «μνημονίων» κοκ, αρνείται να εκπληρώσει την έναντι των εργαζομένων της
βασική, πρωταρχική και κύρια υποχρέωση της καταβολής του αντιτίμου της
προσφερόμενης εργασίας τους, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν ναυτεργάτες
στους οποίους και οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές πέντε και έξι μηνών με
όλες τις εντεύθεν δυσμενείς και απάνθρωπες επιπτώσεις τόσον στους ιδίους τους
εργαζομένους όσο και στις οικογένειες τους οι οποίοι και πράγματι έχουν περιέλθει
σε σημείο απόγνωσης και εξαθλίωσης.
Οι αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες και καταγγελίες και τα κάθε μορφής έγγραφα της
Ομοσπονδίας μας και των επί μέρους σωματείων - μελών μας προς την εργοδοσία
και τους εμπλεκομένους φορείς, το αρμόδιο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας &
Αιγαίου και τις Υπηρεσίες για την τακτοποίηση του πρωτοφανούς και κατάπτυστου
αυτού προβλήματος, το οποίο όχι μόνον δεν τιμά αλλά βαρύνει νομικά και ηθικά
και αυτούς που το δημιούργησαν αλλά βεβαίως και αυτούς που καλύπτουν ή/και
υποθάλπουν την από κάθε άποψη απαράδεκτη αυτή κατάσταση, συνάντησαν
δυστυχώς «ώτα μη ακουόντων».
Η Ομοσπονδία μας κινούμενη πάντοτε στα πλαίσια του καλόπιστου διαλόγου
πολλές φορές ανέδειξε το σοβαρότατο αυτό κοινωνικό πρόβλημα με πληθώρα
παρεμβάσεων και υπομνημάτων της και δυστυχώς, παρά τις κατά καιρούς
δεσμεύσεις και υποσχέσεις της εργοδοτικής πλευράς, εντούτοις οι υποσχέσεις αυτές
παραμένουν χωρίς αντίκρυσμα και το όλο θέμα διαιωνίζεται και εντείνεται μέρα
με την ημέρα και έχει φθάσει πλέον στο απροχώρητο και ήδη από μακρού έχει

υπερβεί τις αντοχές των μαστιζόμενων και δεινοπαθούντων συναδέλφων μας και
των οικογενειών τους.
Μετά δε και την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια μας προς τον ίδιο τον Υπουργό
Εμπορικής Ναυτιλίας & Αιγαίου και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλίας με το από 28-5-2013 έγγραφο - προειδοποίηση μας με το οποίο ζητήσαμε
την πλήρη τακτοποίηση των αποδοχών των πληρωμάτων των εταιριών εκείνων
που εξακολουθούν να οφείλουν τα δεδουλευμένα στους συναδέλφους μας μέχρι και
την Τετάρτη 5-6-2013 άλλως θα προβαίναμε σε συνδικαλιστική παρέμβαση στα
πλοία μέχρις ότου εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, την Τετάρτη, 5 Ιουνίου
2013, η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας, κινούμενη μέσα στα συνταγματικά και με
διεθνείς συμβάσεις περιχαρακωμένα συνδικαλιστικά δικαιώματα της και σε
εκτέλεση των έναντι εργαζομένων μελών μας πρωταρχικού και ιδιαίτερου και
καθήκοντός μας για την προστασία και διασφάλιση των εργασιακών τους
δικαιωμάτων, προέβη σε συνδικαλιστική παρέμβαση στους χώρους δουλειάς
ζητώντας την εφαρμογή του νόμου και την καταβολή των οφειλομένων αποδοχών.
Αποτέλεσμα της συνδικαλιστικής αυτής παρέμβασής μας στην οποία οι ίδιοι οι
υπαίτιοι - εργοδότες μας εξανάγκασαν να προβούμε ήταν ορισμένες εκ των
εταιριών να καταβάλουν το σημαντικό μέρος των οφειλομένων άλλες δε κατέβαλαν
μέρος και υποσχέθηκαν εγγράφως να εξοφλήσουν τα υπόλοιπα εντός τακτού
χρονικού διαστήματος και άλλες προτίμησαν την συνέχιση την σε βάρος των
εργαζομένων παρανομίας τους αρνούμενοι να καταβάλουν έστω και το παραμικρό.
Δυστυχώς δε την όλη αυτή αρνητική στάση και ποινικώς κολάσιμη συμπεριφορά
της εργοδοσίας ενίσχυσε η παρουσία εκπροσώπων της Εισαγγελικής Αρχής και
της Λιμενικής Αρχής οι οποίοι αντί να ασκήσουν ως ώφειλαν τα εν στενή εννοία
υπηρεσιακά τους καθήκοντα εναντίον των πράγματι παρανομούντων και υπέρ των
πράγματι αδικουμένων, προτίμησαν, δυστυχώς, επαναλαμβάνουμε, την τακτική
ασκήσεως εκφοβισμού σε βάρος των συναδέλφων μας εργαζομένων και
συνδικαλιστών επισείοντας την απειλή της πολιτικής επιστράτευσης και ποινικής
δίωξης τοποθετούμενοι κατά τρόπο «παράδοξο» ως προς το κύρος και την
δεσμευτικότητα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και του νόμου περί
καταβολής δεδουλευμένων, στοιχεία τα οποία ούτε η εργοδοτική πλευρά τόλμησε
ποτέ να αμφισβητήσει, και εμφανιζόμενοι έτσι ως «αυτόκλητοι προστάτες» της
τελευταίας αυτής πλευράς .
Κύριε Προϊστάμενε,
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας Σας αναφέρει πάντα τα ανωτέρω και Σας
καλεί όπως στα πλαίσια των καθηκόντων σας όπως προβείτε σε κάθε νόμιμη
ενέργεια προκειμένου οι αρμόδιοι φορείς να επέμβουν ουσιαστικά και αποφασιστικά
για να εφαρμοστεί ο νόμος και η εργατική νομοθεσία ώστε να εξαλειφθεί
οριστικά το κατά τα άνω απαράδεκτο, αλλά και προσβλητικό για την ίδια την
ελληνική κοινωνία, φαινόμενο σε βάρος Ελλήνων εργαζομένων.

Περαιώνοντας, είμαστε υποχρεωμένοι να σας τονίσουμε αλλά και να σας
επισημάνουμε ότι εάν συνεχιστεί η ανεπίτρεπτη αυτή κατάσταση η οποία και
οδηγεί στην ψυχική και σωματική εξαθλίωση και ταλαιπωρία των εργαζομένων
είναι πλέον ή βέβαιον ότι θα έχει και άμεσες και αρνητικές επιπτώσεις σε αυτήν
την ίδια την ασφάλεια των επιβαινόντων και των πλοίων.
Μετά τιμής
Με εντολή Διοίκησης

Γιάννης Χαλάς
Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ

