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«Ν. Σαντορινιός:Σε καθεστώς παράλυσης ο Οίκος Ναύτου. Σημαντικές οι συνέπειες για
τους Έλληνες ναυτικούς»
Ερώτηση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας σχετικά με τα
λειτουργικά προβλήματα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα ο Οίκος Ναύτου και για
τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην απόδοση των επιδομάτων των ναυτικών,
κατέθεσε ο αρμόδιος Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ και
30 ακόμη βουλευτές του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Όπως υπογραμμίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, οι εν ενεργεία ναυτικοί και συνταξιούχοι του
κλάδου βιώνουν μια πρωτόγνωρη, και πέρα από κάθε φαντασία, κατάσταση μεγάλης
ταλαιπωρίας και αδικαιολόγητων καθυστερήσεων,σε σχέση με την απόδοση των
επιδομάτων τους, εξαιτίας των αλλαγών που προσπάθησε το Υπουργείο Ναυτιλίας να
επιφέρει στη Διοίκηση του ΟίκουΝαύτου, ενός από τους βασικούς φορείς κοινωνικής
στήριξης της ναυτεργασίας.

Συγκεκριμένα, με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
{ΦΕΚ 797/29-9-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ)} συντελέστηκε η αντικατάσταση όλων των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου, που όμως, αν και ήδη μετράμε σχεδόν 30
ημερολογιακές μέρες μετά τη δημοσίευσή της απόφασης, το νέο ΔΣ του Οργανισμού δεν
έχει συνεδριάσει καμία φορά, ενώ ούτε ο Πρόεδρος, ούτε ο Αντιπρόεδρος έχουν υπογράψει
τις εκκρεμείς υποθέσεις του Φορέα.

Σύμφωνα με την Ερώτηση που κατέθεσε ο Νεκτάριος Σαντορινιός, αποτέλεσμα αυτής της
διοικητικής παράλυσης που ο Οίκος Ναύτου βρίσκεται, μέσα σε συνθήκες κιόλας βαθιάς
κρίσης για το επάγγελμα των ναυτικών, είναι η αναστολή απόδοσης νέων επιδομάτων
αναπηρίας (παραπληγίας- τετραπληγίας, «Οίκοι Περίθαλψης»), που έχουν εγκριθεί από την
υγειονομική επιτροπή και των οποίων η έγκριση απαιτεί σύγκληση ΔΣ του Φορέα, σε πάνω
από 180 ναυτικούς. Τα ίδια, δε, κωλύματα φαίνεται να αντιμετωπίζουν και οι ήδη δικαιούχοι
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σχετικών επιδομάτων, των οποίων η πίστωση στους λογαριασμούς τους κινδυνεύει να μην
λάβει χώρα στο τέλος αυτού του μήνα. Ενώ,παρά τα όσα κατά καιρούς βαρυσήμαντα έχει
εξαγγείλει το Υπουργείο σχετικά με το ενδιαφέρον του για τους ναυτεργάτες και παρά τις
σχετικές ρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί στις πολυάριθμες ΠΝΠ της Κυβέρνησης, στο
πλαίσιο της πανδημίας, πάνω από 1000 ναυτικοί δεν έχουν λάβει ακόμη τα επιδόματα
αναστολής εργασίας, αφού η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και πάλι απαιτεί την
υπογραφή του Προεδρεύοντος του Οργανισμού ή του αναπληρωτή, Αντιπροέδρου, τη
σύγκληση ΔΣ και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού φορέα.

Είναι πλέον ξεκάθαρο, σημειώνεται στην ερώτηση, ότι οι ατυχείς επιλογές του
Υπουργείου Ναυτιλίας δυσχεραίνουν τη συνέχιση του έργου του Οίκου Ναύτου και το
Υπουργείο πρέπει να απαντήσει γιατί παρά τη δημοσίευση του ΦΕΚ ορισμού των νέων
μελών του ΔΣ, ο Φορέας ακόμη δεν έχει Πρόεδρο και Συμβούλιο. Πεταιτέρω, είναι καθήκον
του Υπουργείου να απαντήσει τους Έλληνες ναυτικούς σχετικά με το τι προτίθεται να κάνει
ως προς την αρνητικά διαμορφούμενη κατάσταση στον Οίκο Ναύτου καιπως εγγυάται την
ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και την απόδοση των, σε καθυστέρηση, επιδομάτων.

Τέλος, τονίζοντας οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ τη σημασία που η ελληνική ναυτιλία και
το έμψυχο δυναμικό της διαδραματίζουν για την εθνική Οικονομία και την ενίσχυση της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας του τομέα, καλούν τον Υπουργό Ναυτιλίας να αναγνωρίσει
έμπρακτα την αξία των Ελλήνων ναυτικών, προστατεύοντας την ναυτεργασία,
οχυρώνοντας τα δικαιώματα τους και υλοποιώντας κοινωνικές πολιτικές για τον κλάδο,
αρχής γενομένης από την εξομάλυνση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στον Οίκο
Ναύτου.
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