ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πειραιάς 12-3-2020

Με την υπευθυνότητα µε την οποία κινούµεθα στα πλαίσια της
συνδικαλιστικής µας δραστηριότητας, σας ενηµερώνουµε ότι ήδη
ζητήσαµε από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την
άµεση λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου για την στήριξη όλων των
συναδέλφων ναυτικών από τις συνέπειες, που θα επέλθουν στη δουλειά
τους λόγω του Κορωνοϊού και της εφαρµογής των µέτρων για την
αποφυγή της περαιτέρω εξάπλωσης του.
Στην ενέργεια αυτή προβήκαµε µε την από 12-3-2020 επισυναπτόµενη
επιστολή µας καθώς και µε συναντήσεις µε τους εµπλεκόµενους Φορείς
και το Υπουργείο Υγείας.
∆εν εφησυχάζουµε και θα παρεµβαίνουµε, όπως και όποτε απαιτείται.
«Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,
Θέτουµε υπ’όψη σας ζητήµατα που µετά βεβαιότητας θα αντιµετωπίσουν
όχι µόνο µέλη των σωµατείων µας αλλά και συνάδελφοί µας των λοιπών
ειδικοτήτων, εξαιτίας των ανατροπών που θα επέλθουν στον εργασιακό
προγραµµατισµό τους λόγω της εφαρµογής των µέτρων για την
αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης του Κορωνοϊού.
Συγκεκριµένα και µε αφορµή το χθεσινό ∆ιάγγελµα του κ.Πρωθυπουργού
από το οποίο, µεταξύ άλλων, κατέστη σαφής η πρόθεση της Κυβέρνησης
για στήριξη του Ιδιωτικού Τοµέα και των εργαζοµένων σε αυτόν, σας
επισηµαίνουµε ότι θα πρέπει απαραίτητα να τύχουν της σχετικής
µέριµνας και οι Έλληνες ναυτικοί.
Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν περιστατικά όπως αυτό που συνέβη σε
συνάδελφό µας, που νοσηλεύεται υποχρεωτικά στο νοσοκοµείο
Καβάλας, παρά το ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί το σύµπτωµα του Κορονοϊου
σε αυτόν. Ανάλογα επίσης µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών
εξετάσεων θα αποφασισθεί εάν για τους επιβάτες και το πλήρωµα του
πλοίουθα ακολουθηθεί το πρωτόκολλο που προβλέπεται από τον ΕΟ∆Υ
για την περίπτωση αυτή.
Ανεξάρτητα απο το αποτέλεσµα που θα έχει η υπόθεση αυτή, καθίσταται
«ηλίου φαεινότερο» ότι θα υπάρξουν συµπτώµατα σε ναυτικούς κατά τον
χρόνο της υπηρεσίας τους στα πλοία. Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα και
µάλιστα νοµοθετική, ώστε οι συνάδελφοι µας και οι συνυπηρετούντες µε
αυτούς να τύχουν προστασίας όπως και οι εργαζόµενοι σε χερσαία
επαγγέλµατα. Εάν δηλαδή εξαναγκασθούν λόγω του Κορωνοϊου να
χάσουν τη δουλειά τους, θα πρέπει να καλυφθούν οικονοµικά για την
απρόβλεπτη απώλεια αυτή.

Στο πλαίσιο µάλιστα αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψη και κάθε
ιδιαιτερότητα του ναυτικού επαγγέλµατος σε σχέση µε τους µισθωτούς
στην ξηρά. Ενδεικτικά σας αναφέρουµε ως παράδειγµα την περίπτωση
συναδέλφων µας, οι οποίοι ήδη έχουν συµφωνήσει µε πλοιοκτήτριες
εταιρείες, για να εργασθούν σε πλοία που ξεκινούν δροµολόγια τον
Απρίλιο. Για την περίπτωση κατά την οποία η παγκόσµια αυτή κρίση
συνεχισθεί, είναι σχεδόν βέβαιον ότι τα περισσότερα από τα πλοία αυτά
δεν θα πραγµατοποιήσουν την επιχειρηµατική τους δράση. Κατά
συνέπεια οι συνάδελφοι µας ναυτικοί που είχανσυµφωνήσει να
εργαστούν σε αυτά, θα βρεθούν χωρίς δουλειά, µε ότι αυτό συνεπάγεται
για τις οικογένειές τους.
Θεωρούµε ότι δεν είναι σκόπιµο να µπούµε σε περεταίρω
περιπτωσιολογική ανάλυση. Είναι όµως ξεκάθαρο ότι επιβάλλεται να
προστατευθούν από την Πολιτεία οι ναυτικοί από τις απρόβλεπτες αυτές
εξελίξεις.
Κλείνοντας σας επισηµαίνουµε την ανάγκη για την εντατικοποίηση των
ελέγχων ως προς την τήρηση όλων των υγειονοµικών κανόνων στα
λιµάνια και σε όλους τους σταθµούς επιβατών των γραµµών εσωτερικού
και εξωτερικού, ζήτηµα το οποίο και εσείς ορθά έχετε επισηµάνει.
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