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Ερώτηση Π. Κουρουμπλή με θέμα
“καταστρατήγηση της νομοθεσίας για τη θερινή
σύνθεση πληρωμάτων”
2021/04/23 05:43 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ερώτηση με θέμα την καταστρατήγηση της νομοθεσίας περί της θερινής οργανικής
σύνθεσης των πληρωμάτων κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Παναγιώτης Κουρουμπλής και 23 ακόμη βουλευτές του κόμματος.
Ο κ. Κουρουμπλής επισημαίνει ότι στις 7 Απριλίου, οι διοικήσεις 13 Ναυτεργατικών
Σωματείων κατήγγειλαν την καταστρατήγηση της νομοθεσίας για τις θερινές
οργανικές συνθέσεις των Ε/Γ-Ο/Γ Ακτοπλοϊκών πλοίων που διαπιστώθηκε ότι
παραβιάστηκαν στα πλοία της ναυτιλιακής εταιρείας ΑΝΕΚ LINES.
Από 1ης Απριλίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, όπως είχε δηλώσει και
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα ίσχυε απαρέγκλιτα η νομοθεσία
για την θερινή οργανική σύνθεση.
Όπως σημειώνεται, «αυτό όχι απλά δεν ίσχυσε, όπως καταγγέλλουν τα Σωματεία,
αλλά με παράνομο τρόπο σφραγίστηκαν οι καμπίνες, σε μια προσπάθεια να
διατηρηθεί η χειμερινή οργανική σύνθεση. Με αυτό τον τρόπο παρατείνεται ακόμα
περισσότερο η μεγάλη ανεργία του ναυτεργατικού κλάδου, δημιουργείται κακό
προηγούμενο για να επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα και πάνω απ’ όλα
δημιουργούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια των επιβατών και των πλοίων.
Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθ’ όλη την διάρκεια της

πανδημίας παρέχει κίνητρα στηρίζοντας με δημόσιο χρήμα τις ακτοπλοϊκές
εταιρείες, τις απαλλάσσει από το ΦΠΑ, και καταργεί τις ασφαλιστικές τους εισφορές
προς τα ναυτεργατικά ταμεία, ενώ αυξάνει κατά 40% τις επιδοτήσεις για την
εκτέλεση των δρομολογίων στις άγονες γραμμές, με αποτέλεσμα να
στηρίζονται οι εφοπλιστές και οι ακτοπλόοι, αλλά αυτοί με την σειρά τους να μην
στηρίζουν τους ναυτεργάτες.
Κατόπιν αυτών ο κ. Κουρουμπλής ερωτά τον υπουργό κ. Γιάννη Πλακιωτάκη αν έχει
ελέγξει το υπουργείο Ναυτιλίας τις καταγγελίες των 13 Ναυτεργατικών Σωματείων
και αν ναι τι αποτέλεσμα είχε ο έλεγχος;
Επίσης ερωτά αν το υπουργείο σκοπεύει να τηρήσει απαρέγκλιτα τη θερινή οργανική
σύνθεση πληρωμάτων, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει».

