ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα προγραμματισμένη συνάντηση των
εκπροσώπων των σωματείων μας με τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, κατά την οποία και
συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα

που απασχολούν έντονα

την περίοδο αυτή τους ναυτικούς όλων των ειδικοτήτων και
συγκεκριμένα:
1) Την νέα, πρόσφατη,
παρατάθηκαν οι

νομοθετική ρύθμιση με

μειωμένες – χειμερινές

την οποία

συνθέσεις των

πληρωμάτων στα Ακτοπλοϊκά πλοία και για τον μήνα Μάϊο και
χορηγήθηκε η εξουσιοδότηση στον ΥΝΑΝΠ, σύμφωνα με την
οποία μπορεί, να παρατείνει τις

μειωμένες αυτές

οργανικές

συνθέσεις έως και το τέλος Νοεμβρίου.
Διατυπώσαμε την πλήρη αντίθεσή μας για τις ρυθμίσεις αυτές, με
τις οποίες όχι μόνον επιτείνεται το πρόβλημα της ανεργίας των
συναδέλφων μας ναυτικών με

όλες τις

εντεθέν δυσμενείς

επιπτώσεις σε βάρος των ιδίων και των οικογενειών τους
αλλά επιπρόσθετα δημιουργούνται και πλείστα όσο προβλήματα
στην ασφάλεια των δρομολογίων και των επιβατών.
Ξεκαθαρίσαμε στον
πρόκειται

να

κ. Υπουργό

ότι

ανεχθούν άλλο αυτή

τα

σωματεία

μας δεν

την κατάσταση και

του

ζητήσαμε την άμεση εφαρμογή των θερινών συνθέσεων.

2)

Τονίσαμε

επίσης την αναγκαιότητα που υπάρχει, ώστε να

υπογραφεί η νέα ΣΣΕ του 2020 Ακτοπλοΐας και ΜεσογειακώνΤουριστικών χωρίς άλλη καθυστέρηση ώστε να αποφευχθούν οι
«καθιερωμένες» και τετριμμένες τα τελευταία έτη απεργιακές ή μη
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κινητοποιήσεις παντός είδους και …. σκοπιμοτήτων …….εν μέσω
θέρους πολύ

περισσότερο

εφέτος

με

την

επικρατούσα

κατάσταση εξαιτίας του κορονοϊού.
3) Επιπρόσθετα θέσαμε και το πρόβλημα της μη εξόφλησης των
δεδουλευμένων μισθών των πληρωμάτων από όσες εταιρείες
οφείλουν, πράγμα παντελώς απαράδεκτο και απαιτήσαμε την
άμεση πληρωμή των συναδέλφων μας.
4) Ζητήσαμε επίσης να προχωρήσει στην παροχή διευκρινήσεων
για ρυθμίσεις της τελευταίας Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις, για τα πλοία
που δεν έχουν εκκινήσει τις δρομολογιακές τους υποχρεώσεις.
5) Τέλος θέσαμε και τα προβλήματα των σπουδαστών του ΚΕΣΕΝ
τα οποία και οξύνθηκαν εξ αιτίας της πολύμηνης διακοπής της
λειτουργίας του.
Ο κ. Υπουργός κατόπιν των παραπάνω θέσεων – αιτημάτων
μας μας δήλωσε ότι:

-

Δεν θα κάνει χρήση της δυνατότητας που έχει για την

παράταση των χειμερινών συνθέσεων και ότι από την 1η Ιουνίου
επανέρχονται οι θερινές οργανικές συνθέσεις στα Ακτοπλοϊκά.

-

Θα μεσολαβήσει άμεσα στα πλαίσια που του παρέχει ο

νόμος ώστε να αρχίσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις για την
υπογραφή της ΣΣΕ Ακτοπλοΐας και Μεσογειακών-Τουριστικών για
το 2020. Το ίδιο θα πράξει και για την καταβολή των
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καθυστερούμενων μισθών στους ναυτικούς, από όσες εταιρείες
έχουν τέτοιες οφειλές.

-

Τις επόμενες μέρες υλοποιείται και για το ΚΕΣΕΝ η εξ

αποστάσεως διδασκαλία. Οι Πλοίαρχοι, οι Μηχανικοί και οι
Θαλαμηπόλοι που φοιτούν σήμερα σε αυτό, θα μπορέσουν έτσι να
ολοκληρώσουν τον κύκλο των σπουδών τους.

-

Όσα

πλοία

δεν

έχουν

ξεκινήσει

τις

δρομολογιακές

υποχρεώσεις που είχαν για τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο,
υποχρεώνονται να ανοίξουν

χωρίς

καμία

καθυστέρηση

ναυτολόγιο.
Κάναμε ξεκάθαρο στον κ. Υπουργό ότι δεν εφησυχάζουμε και δεν
παραμένουμε στις δηλώσεις του, αλλά είμαστε σε διαρκή
επαγρύπνηση έως αυτές γίνουν πράξη.
Τυχόν μη υλοποίηση τους και καθυστερήσεις ή πισωγυρίσματα
μας εξαναγκάζουν

και

πλέον

αντιδράσεις

δυναμικές

μας

οδηγούν
και

να προχωρήσουμε σε
βεβαίως

απεργιακές

κινητοποιήσεις μέχρι την οριστική επίλυση τους.
Εν όψει όλων των παραπάνω καλούμε και τα υπόλοιπα σωματεία
της ΠΝΟ, να αναλογιστούν την κρισιμότητα των καιρών και να
συστρατευθούν μαζί μας στις προσπάθειες και στον αγώνα που
δίνουμε για όλους τους συναδέλφους μας Έλληνες ναυτικούς και
να μην επιλέγουν την πολιτική της ιδεολογικής ή κομματικής
περιχαράκωσης την οποία βάζουν πιο πάνω από τα πραγματικά
και φλέγοντα προβλήματα των συναδέλφων μας Ναυτικών.
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Τα προβλήματα των συναδέλφων μας δεν έχουν χρώμα ή
πολιτικές χροιές. Είναι προβλήματα και απαιτούν λύσεις.
Εμείς αυτό επιδιώκουμε. Και αν χρειαστεί ΝΑΙ βεβαίως και
θα το διεκδικήσουμε δυναμικά. Ελάτε λοιπόν συνάδελφοι
μας και εσείς μαζί μας.
Μια φωνή. Μια γροθιά. Ένας αγώνας
Πειραιάς 12-5-2020
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