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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας συνήλθε έκτακτα σήμερα
με αφορμή το επιχειρούμενο «εν κρυπτώ και παραβύστω» πλήρες
ξεπούλημα και ουσιαστική κατάργηση του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ και μάλιστα
με διαδικασίες ντροπής, που θυμίζουν άλλες εποχές, τις οποίες και όλοι οι
Έλληνες προσπαθούμε να ξεχάσουμε.
Πιο συγκεκριμένα με γραπτή εντολή «εξαιρετικώς επείγουσα» και ημερομηνία
13-2-2014 του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ εντέλλονται οι « ..επιτροπές παραλαβής
να αρχίσουν την διαδικασία παραλαβής, από τις αντίστοιχες επιτροπές
παράδοσης των κτιρίων από Παρασκευή 14.2.2014 και να έχει
ολοκληρωθεί την Δευτέρα 17.2.14…»
Και όλα αυτά στα πλαίσια του νέου Νόμου περί ΕΟΠΥΥ, που ναι μεν
ψηφίστηκε στη Βουλή το βράδυ της 11ης Φεβρουαρίου 2014, πλην όμως
μέχρι και τώρα δεν έχει δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της
Κυβέρνησης ώστε να αποκτήσει την απαιτούμενη από την νομοθεσία
τυπική και ουσιαστική δύναμη για την εφαρμογή του.
Και το χειρότερο είναι ότι οι επιτροπές αυτές, παράδοσης παραλαβής, συστάθηκαν με εντολή του κ. Προέδρου του ΕΟΠΠΥ με
ημερομηνία 17-1-2014, ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων
ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του «σχεδίου νόμου» και
όχι βέβαια σε εκτέλεση ψηφισθέντος και δημοσιευθέντος Νόμου.
Τέτοιες μεθοδεύσεις, οι οποίες και αποτελούν πράγματι ντροπή για ένα
ευνομούμενο κράτος, καταδεικνύουν δυστυχώς ότι η κυβέρνηση υπακούει πιστά
στις εκάστοτε εντολές της ΤΡΟΪΚΑΣ και των οργανωμένων συμφερόντων.
Οι όποιες όμως μνημονιακές και λοιπές σκοπιμότητες δεν μπορούν
σε καμία περίπτωση να αποτελούν το άλλοθι για να στερούν από τους
Έλληνες ναυτεργάτες τις στοιχειώδεις και ανθρώπινες υπηρεσίες
υγείας, για τις οποίες και έχουν υποστεί πλείστες όσες στερήσεις και
θυσίες.
Θα πρέπει να αντιληφθούν επιτέλους οι αρμόδιοι ότι η κατάσταση έχει φθάσει
στο απροχώρητο και ότι ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα οι ναυτεργάτες δεν
αντέχουν άλλα βάρη στις πλάτες τους.
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Οι Έλληνες Ναυτεργάτες όχι μόνον αντιδρούν και δεν δέχονται την
επιχειρούμενη παραλαβή και παράδοση αλλά προτάσσουν τα στήθη τους για την
διαφύλαξη του ΟΙΚΟΥ τους, ο οποίος και αποτελεί δική τους περιουσία, που
αποκτήθηκε με πολύ ιδρώτα και πολύ αλμύρα.
Ήδη σήμερα τα μέλη της Διοίκησης της ΠΝΟ με δεκάδες ναυτεργάτες
επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΗ και απαίτησαν την άμεση
σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα δήλωσαν ότι δεν θα
επιτρέψουν το ξεπούλημα και την απεμπόληση της περιουσίας τους.
Τέλος καλούνται όλοι Έλληνες ναυτεργάτες εν ενεργεία και συνταξιούχοι να
δώσουν, μαζί με τα μέλη της Διοίκησης της ΠΝΟ, δυναμικά το παρόν τους έξω
από τα γραφεία του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΗ το πρωί της Δευτέρας 17-2-2014.

