Ναυτεργάτες απλήρωτοι και επιστρατευμένοι
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013 23:53

Ο Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.–Ε.Κ.Μ. Α΄ Πειραιά και Νησιών Θοδωρής Δρίτσας, καταθέτει ως
ΑΝΑΦΟΡΑ την με ημερομηνία 23 Μαΐου 2013 επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών
Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), με την οποία καταγγέλλεται μεταξύ άλλων, η μη καταβολή
δεδουλευμένων αποδοχών από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες σε ναυτεργάτες, που έχει
οδηγήσει αυτούς και τις οικογένειές τους σε τραγική κατάσταση, καθώς και η ανοχή που
επιδεικνύει η ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και οι αρμόδιες αρχές προς τις
ναυτιλιακές εταιρείες, που δεν εφαρμόζουν την εργατική νομοθεσία, αφήνοντας
απλήρωτους τους ναυτεργάτες.
«Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού» Π
ρος: - Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη
- Πολιτικά Κόμματα
- Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Αθανάσιο Μπούσιο
- Αρχηγό Λιμενικού Σώματος κ. Δημήτρη Μπαντιά
- Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος κ. Κωνσταντίνο Κουνουγέρη
- Κλαδάρχη Ναυτιλιακής Πολιτικής κ. Πετρόπουλο Παναγιώτη
- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Διευθυντή Ναυτικής Εργασίας κ. Ρεΐζη Δρόσο
- Κ.Λ.Πειραιά – Κ.Λ.Πάτρας – Κ.Λ.Κέρκυρας - Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας
- ΠΝΟ – Ναυτεργατικά Σωματεία
- Εισαγγελία Πειραιά – Εισαγγελία Πάτρας – Εισαγγελία Ηγουμενίτσας
Κοινοποίηση: Ημερήσιο Τύπο και λοιπά ΜΜΕ
Θέμα: Καταγγελία της ΠΕΝΕΝ για την μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών των
Ναυτικών
• Σε απόγνωση χιλιάδες Ναυτεργάτες από την μη καταβολή δεδουλευμένων τους αποδοχών.
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• Τεράστιες ευθύνες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου αλλά και των εισαγγελικών και
δικαστικών αρχών που εξακολουθούν να αδρανούν.
• Οι Ναυτεργάτες ταξιδεύουν και λειτουργούν τα πλοία απλήρωτοι και επιστρατευμένοι……
Σε απόγνωση και τραγική κατάσταση έχουν περιέλθει χιλιάδες Ναυτεργάτες (και οι
οικογένειές τους) οι οποίοι είναι ναυτολογημένοι και απασχολούνται στα Ε/Γ-Ο/Γ, στην
Ακτοπλοΐα αλλά και σε διάφορες Πορθμειακές γραμμές. Το θέμα αυτό έχει δημιουργήσει
τεράστια οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα.
Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται και εστιάζεται στην μεγάλη πλειοψηφία των Ακτοπλοϊκών
εταιριών οι οποίες συστηματικά καθυστερούν να καταβάλλουν τις δεδουλευμένες αποδοχές
στους Ναυτικούς που υπηρετούν στα πλοία τους.
Το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2 χρόνια, έχει πάρει
ανεξέλεγκτες διαστάσεις αφού η καθυστέρηση φτάνει και τους 7 μήνες (σε ορισμένες
περιπτώσεις δεν τους καταβάλλονται ούτε καν προκαταβολές έναντι των δεδουλευμένων
αποδοχών)
Η ΠΕΝΕΝ το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προβεί σε δεκάδες καταγγελίες για το
πρόβλημα αυτό – όπως και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις των Ναυτεργατών – προς
όλες τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες χωρίς ωστόσο να υπάρχει ως τώρα ουσιαστικό
αποτέλεσμα.
Σημειώνουμε ότι στην διάρκεια της πολυήμερης απεργίας των Ναυτεργατών 31/1/2013 έως
6/2/2013 ο Υπουργός Ν.Α είχε επανειλημμένα δεσμευθεί τόσο στην ΠΝΟ όσο και στα ΜΜΕ
ότι τα δεδουλευμένα των Ναυτεργατών θα καταβληθούν σε δύο δόσεις, 50% σε 15 μέρες και
η εξόφληση περίπου σε 1 μήνα.

Ο Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.–Ε.Κ.Μ. Α΄ Πειραιά και Νησιών Θοδωρής Δρίτσας, καταθέτει ως
ΑΝΑΦΟΡΑ την με ημερομηνία 23 Μαΐου 2013 επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών
Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), με την οποία καταγγέλλεται μεταξύ άλλων, η μη καταβολή
δεδουλευμένων αποδοχών από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες σε ναυτεργάτες, που έχει
οδηγήσει αυτούς και τις οικογένειές τους σε τραγική κατάσταση, καθώς και η ανοχή που
επιδεικνύει η ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και οι αρμόδιες αρχές προς τις
ναυτιλιακές εταιρείες, που δεν εφαρμόζουν την εργατική νομοθεσία, αφήνοντας
απλήρωτους τους ναυτεργάτες.
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Προς: - Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη - Πολιτικά
Κόμματα - Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Αθανάσιο Μπούσιο Αρχηγό Λιμενικού Σώματος κ. Δημήτρη Μπαντιά - Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος κ.
Κωνσταντίνο Κουνουγέρη - Κλαδάρχη Ναυτιλιακής Πολιτικής κ. Πετρόπουλο Παναγιώτη Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Διευθυντή Ναυτικής Εργασίας κ. Ρεΐζη Δρόσο Κ.Λ.Πειραιά – Κ.Λ.Πάτρας – Κ.Λ.Κέρκυρας - Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας - ΠΝΟ –
Ναυτεργατικά Σωματεία - Εισαγγελία Πειραιά – Εισαγγελία Πάτρας – Εισαγγελία
Ηγουμενίτσας Κοινοποίηση: Ημερήσιο Τύπο και λοιπά ΜΜΕ
Θέμα: Καταγγελία της ΠΕΝΕΝ για την μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών των
Ναυτικών

• Σε απόγνωση χιλιάδες Ναυτεργάτες από την μη καταβολή δεδουλευμένων τους
αποδοχών.

• Τεράστιες ευθύνες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου αλλά και των εισαγγελικών και
δικαστικών αρχών που εξακολουθούν να αδρανούν.

• Οι Ναυτεργάτες ταξιδεύουν και λειτουργούν τα πλοία απλήρωτοι και
επιστρατευμένοι……

Σε απόγνωση και τραγική κατάσταση έχουν περιέλθει χιλιάδες Ναυτεργάτες (και οι
οικογένειές τους) οι οποίοι είναι ναυτολογημένοι και απασχολούνται στα Ε/Γ-Ο/Γ, στην
Ακτοπλοΐα αλλά και σε διάφορες Πορθμειακές γραμμές. Το θέμα αυτό έχει δημιουργήσει
τεράστια οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα.

Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται και εστιάζεται στην μεγάλη πλειοψηφία των Ακτοπλοϊκών
εταιριών οι οποίες συστηματικά καθυστερούν να καταβάλλουν τις δεδουλευμένες αποδοχές
στους Ναυτικούς που υπηρετούν στα πλοία τους.

Το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2 χρόνια, έχει πάρει
ανεξέλεγκτες διαστάσεις αφού η καθυστέρηση φτάνει και τους 7 μήνες (σε ορισμένες
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Η ΠΕΝΕΝ το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προβεί σε δεκάδες καταγγελίες για το
πρόβλημα αυτό – όπως και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις των Ναυτεργατών – προς
όλες τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες χωρίς ωστόσο να υπάρχει ως τώρα ουσιαστικό
αποτέλεσμα.

Σημειώνουμε ότι στην διάρκεια της πολυήμερης απεργίας των Ναυτεργατών 31/1/2013 έως
6/2/2013 ο Υπουργός Ν.Α είχε επανειλημμένα δεσμευθεί τόσο στην ΠΝΟ όσο και στα ΜΜΕ
ότι τα δεδουλευμένα των Ναυτεργατών θα καταβληθούν σε δύο δόσεις, 50% σε 15 μέρες και
η εξόφληση περίπου σε 1 μήνα.
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