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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π.Ε.Π.Ε.Ν. 2019
Ομιλία Προέδρου
Cpt.Mανώλη Τσικαλάκη
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεώς μας, θέλω να σας
ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και τιμάτε με την
παρουσία σας την ετήσια Γενική μας Συνέλευση
Θέλουμε επίσης να σας ευχαριστήσουμε θερμά που συμμετέχετε στο
συλλογικό όργανο των Ελλήνων Πλοιάρχων, υποστηρίζετε τους αγώνες
του και ενθαρρύνετε με τη στήριξή σας τις προσπάθειές μας.
Διαβεβαιώνοντάς σας ότι συνεχίζουμε ανεξάρτητα, όχι κατευθυνόμενοι
από οιονδήποτε και χωρίς «χρωματισμούς» να διεκδικούμε τα δίκαια
αιτήματα του Έλληνα Πλοιάρχου, του Έλληνα Αξιωματικού, του Έλληνα
Ναυτικού, για το καλό του κλάδου μας αλλά και της Ελληνικής
Ναυτιλίας γενικότερα.
Το μήνυμα που θα βγει από την σημερινή μας Γενική Συνέλευση, όπως
και στις προηγούμενες άλλωστε, θα είναι αντάξιο του κλάδου μας, του
του ήθους, του ύφους και του χαρακτήρα του Έλληνα Πλοιάρχου.
Η Ένωση Πλοιάρχων είναι διαχρονικά ενεργό και δημιουργικό μέρος
της κοινωνίας. Οι Έλληνες Πλοίαρχοι είμαστε ο βασικός μοχλός
ανάπτυξης της Ελληνικής Ναυτιλίας και της οικονομίας της χώρας. Η
Ένωση μας ήταν και θα παραμείνει το επαγγελματικό λιμάνι όλων των
Ελλήνων Πλοιάρχων, από την είσοδό τους στις ΑΕΝ μέχρι την
ολοκλήρωση της ενεργής επαγγελματικής τους δράσης.
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
ακολουθώντας τη μακρόχρονη παράδοση της Ενώσεώς μας και λίγο
πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής μας
Συνέλευσης, παρακαλώ ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς τους
στην Ελληνική Ναυτιλία και σεβασμό στο πρόσωπό τους, να τηρήσουμε
ενός λεπτού σιγή, για τους συναδέλφους ναυτικούς, αλλά και για όλους
εκείνους τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν στη θάλασσα.
Αιωνία να είναι η ανάπαυσή τους - Βρίσκονται πάντα στις καρδιές μας
και έχουν μια θέση στη μνήμη μας.
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Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ενώσεώς μας, η Διοίκηση θα σας
ενημερώσει για τον Απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, αλλά και
τον προγραμματισμό δράσης για τη χρονιά που διανύουμε, ζητώντας να
τα εγκρίνετε με την ψήφο σας. Δεν θα σας κουράσω όμως με την
ανάγνωσή τους, τα έχετε ήδη στα χέρια σας.
Αγαπητοί Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν απο το 2010 με την επιβολή στη
χώρα μας των διαφόρων γνωστών οικονομικών περιορισμών, είχαν σαν
αποτέλεσμα την συρρίκνωση του εισοδήματος του Έλληνα ναυτικού,
γεγονός που μας υποχρέωσε ως θεσμό και συνδικαλιστικό φορέα σε
άμυνα, ανασύνταξη και σώφρονα αγώνα.
Μας ενεργοποίησαν, ώστε σε πρώτη φάση να αντισταθούμε, να
συσπειρωθούμε, να αντιδράσουμε, να αγωνιστούμε και να
διεκδικήσουμε όχι κάτι περισσότερο από αυτά που κέρδισαν για εμάς
ανά τους αιώνες οι προκάτοχοί μας ναυτικοί με θέληση για ευημερία,
με σκληρή δουλειά, κάτω από αντίξοες συνθήκες μακριά από την
οικογένειά τους.
Η Ένωσή μας από την πρώτη στιγμή είχε ξεκάθαρες θέσεις. Διεκδικούμε
την επαναφορά όσων αφαιρέθηκαν αυθαίρετα, μέσα από δαιδαλώδεις
αποφάσεις, διαδικασίες και απαράδεκτους νόμους, που έχουν ως
αποτέλεσμα την υφαρπαγή του εισοδήματός μας, την υποβάθμιση της
ναυτικής εκπαίδευσης και του επαγγέλματός μας.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σταθερή απασχόληση σε ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, δημόσια
αναβαθμισμένη δωρεάν ναυτική εκπαίδευση, αξιοπρεπής απομαχία και
κοινωνική καταξίωση είναι οι άξονες στους οποίους διαχρονικά
κινούμαστε και για τους οποίους πάντα θα αγωνιζόμαστε.

Συνάδελφοι,
Aναγνωρίζοντας ότι η ελληνική ναυτιλία έχει πολύπλευρο χαρακτήρα
και είναι συνδεδεμένη με τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στη
χώρα μας, όλοι εμείς στην Διοίκηση της Ενώσεώς μας, που μας
εμπιστευθήκατε να προασπίσουμε τα συμφέροντά σας και να
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αναδείξουμε τα μεγάλα και οξύτατα προβλήματα του κλάδου μας,
αγωνιζόμαστε καθημερινά και προσπαθούμε με συνεχείς παρεμβάσεις
να επαναφέρουμε στην επικαιρότητα χρόνια προβλήματα του κλάδου
μας που παρέμεναν ανεπίλυτα, αλλά και πολλά νεότερα που
συσσωρεύονται μαζί με τα προηγούμενα.
Στο χρονικό διάστημα που έχουμε αναλάβει την εκπροσώπηση του
Έλληνα Πλοιάρχου, του Έλληνα Αξιωματικού, του Έλληνα Ναυτικού,
καταφέραμε με τη στήριξή σας, με συλλογική προσπάθεια και καλή
πρόθεση να βρεθούν λύσεις και να κάνουμε κοινωνούς των
προβλημάτων του κλάδου μας όσο το δυνατόν περισσότερους από τους
εμπλεκόμενους φορείς.
Καταφέραμε με προτάσεις, αντιπροτάσεις, ήθος και επίπεδο
αλληλοκατανόησης, να επιλύσουμε σημαντικά θεσμικά θέματα.
Οι προσπάθειές μας στράφηκαν εξ’ αρχής στην τροποποίηση του νόμου
για ευνοϊκότερο υπολογισμό των συντάξεων για τους συνταξιούχους
συναδέλφους και την άμεση εκκαθάριση αφενός όλων των εκκρεμών
συντάξεων, κύριων και επικουρικών και την καταβολή των εφάπαξ
αφετέρου χωρίς άλλες καθυστερήσεις και κωλύματα, ιδιαίτερα για τους
συναδέλφους που προσπάθησαν να επιβιώσουν με προσωρινές
συντάξεις τα τελευταία δύο χρόνια.
Επίσης, πασχίζουμε για τους παλαιότερους συνταξιούχους
συναδέλφους μας, για τους οποίους είναι άδικη, απαράδεκτη και
αντισυνταγματική η μείωση των συντάξεων τους, που με τον σκληρό και
άνισο εργασιακό τους αγώνα προσέφεραν τα μέγιστα στην
μεταπολεμική στήριξη και ανάπτυξη της χώρας μας.
Παρά τις δυσκολίες της εποχής και τη δεινή θέση που έχουν περιέλθει
πολλοί επαγγελματίες και κλάδοι στη χώρα μας, καταφέραμε με
υπομονή και πείσμα να υπογραφεί η Σ.Σ.Ε. στην Ακτοπλοΐα και στα
Πορθμεία, με αύξηση και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.
Δίνουμε αγώνα και για το ασφαλιστικό των ναυτικών μας, αδυνατούμε
να κατανοήσουμε την αδικία που έχουν υποστεί οι συνάδελφοί μας και
εργαζόμαστε με σταθερότητα και υπομονή για την επίλυση και αυτού
του τεράστιου θέματος. Στη δική μας απλή λογική, η τόνωση της
ελληνικής ναυτιλίας με λαμπρούς νέους, μορφωμένους και
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ευσυνείδητους επαγγελματίες, συνδέεται αναπόφευκτα και με τη
βελτίωση των φορολογικών ρυθμίσεων (σχετικά έχουμε καταθέσει στο
ΥΝΑΝ ειδική έρευνα), την ενίσχυση των ασφαλιστικών παροχών και την
εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας.
Αγωνιούμε για την ελληνική σημαία, την προσέλκυση των νέων στο
ναυτικό επάγγελμα, αλλά και την παραμονή σε αυτό των υπαρχόντων
ναυτικών.
Η συλλογική μας προσπάθεια και η συμμετοχή μας στο ΣΝΕ βελτίωσε το
επίπεδο της ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Πιστεύουμε στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση, στην αναβαθμισμένη
δημόσια ναυτική εκπαίδευση. Δεν μπορεί η χώρα μας να γίνει ουραγός
στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη και στην τεχνολογική και οικονομική
ενδυνάμωση των στελεχών μας που επανδρώνουν την παγκόσμια
ναυτιλία.
Παρ’ όλα αυτά, με δικές μας καταλυτικές παρεμβάσεις και προτάσεις
πετύχαμε την σίτιση των σπουδαστών των ΑΕΝ, συμβάλαμε στην
αναβάθμιση του εξοπλισμού και των επισκευών των ΑΕΝ. Επανήλθαν οι
καταργηθείσες επιτέλους θέσεις των ναυτοδιδασκάλων. Πιστεύουμε
ότι με τις μικρές αυξήσεις που καταφέραμε να δοθούν θα ικανοποιηθεί
ένα μέρος από τα δίκαια και μακροχρόνια αιτήματά των υπαρχόντων
ναυτοδιδασκάλων. Θα πρέπει όμως να δοθούν, περισσότερα κίνητρα,
κυρίως οικονομικά, για την προσέγγιση και νέων, εκπαιδευμένων και
καταξιωμένων με θέληση για διδασκαλία και διάθεση για την μετάδοση
γνώσεων και εμπειριών ζωής στους σπουδαστές.

Καταφέραμε να καταλαμβάνει και Πλοίαρχος θέση στην ιεραρχία της
ΔΝΕ, που ήταν ένα από τα πάγια αιτήματά μας. Με τον τρόπο αυτόν
τιμάται ο Έλληνας πλοίαρχος και αναβαθμίζεται η ναυτική εκπαίδευση.
Πιστεύουμε σε αυτή τη θέση και θα την υποστηρίξουμε με όλες μας τις
δυνάμεις.
Με το ίδιο ενδιαφέρον αγκαλιάσαμε και το Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., που αποτελεί
στην ουσία τις μεταπτυχιακές μας σπουδές. Με τις προσπάθειες των
συναδέλφων καθηγητών διαφαίνονται ήδη τα πρώτα σημάδια
ανάκαμψης στην λειτουργία του και στους σκοπούς που υπηρετεί.
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Στα πεπραγμένα του, σημειώνω ότι έχουν θετική ανταπόκριση και
μεγάλη συμμετοχή οι διάφορες χρηστικές ημερίδες και τα
επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργάνωσε και συνεχίζει να διοργανώνει
με την στήριξη της Ενώσεώς μας και αφορούν τα καθημερινά
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο πλοίο και στο λιμάνι, όπως: η
Ευστάθεια πλοίων, Πιστοποιητικά, Επιθεωρήσεις κ.λ.π.
Συμμετέχουμε στην Επιτροπή του ΕΦΚΑ και στο Συμβούλιο του Ν.Α.Τ.
και μέσα από αυτά τα συλλογικά όργανα διεκδικούμε θέματα που
αφορούν τον κλάδο μας, αλλά και την περιουσία του Ν.Α.Τ., που είναι
μια ακόμη πάγια θέση της Ενώσεώς μας. Καταφέραμε να επιτευχθεί η
συμφωνία, οι συνάδελφοι των γραφείων να μπορούν να ασφαλίζονται
στο Ν.Α.Τ, έτσι ώστε εκτός από τους συναδέλφους, να βγαίνει
ωφελημένο και οικονομικά ενισχυμένο και το Ν.Α.Τ.
Επιπλέον, με αυτή την τροποποίηση πετύχαμε, οι συνάδελφοι να
μπορούν να ανανεώνουν τα Διπλώματά τους - χωρίς τον κίνδυνο να τα
χάσουν. Το ίδιο διεκδικούμε και για τους συνταξιούχους συναδέλφους
που εργάζονται στο γραφείο, να μπορούν να συνεχίσουν να
ασφαλίζονται στο ΝΑΤ, προς όφελος και πάλι, εκτός τους συναδέλφους
και του ΝΑΤ.
Πετύχαμε κάτι που θα δώσει και άλλες, μεγαλύτερες δυνατότητες και
προοπτικές στους σπουδαστές των Α.Ε.Ν.
Πιο συγκεκριμένα, οι Δόκιμοί μας θα μπορούν πλέον να εξαγοράζουν
το εκπαιδευτικό τους μπάρκο, πληρώνοντας σε 12 μηνιαίες δόσεις και η
θεώρηση της υπηρεσίας τους (Desaltso) θα γίνεται μέσα σε χρονικό
διάστημα 36 μηνών! Αυτό αφορά όλους τους Ναυτικούς και όχι μόνο
τους Δόκιμους.
Συμμετέχουμε επίσης,στα Πειθαρχικά Συμβούλια Α’ και Β’ βαθμού, στο
ΑΣΝΑ και την Επιτροπή του ΥΝΑ για τα λιμάνια. Οι εισηγήσεις μας στην
εν λόγω Επιτροπή που προέρχονται από την βοήθεια των συναδέλφων
Πλοιάρχων, που είναι οι κατεξοχήν χρήστες των λιμανιών και οι οποίοι
με τις γνώσεις, την πείρα και τη ναυτοσύνη τους διαχειρίζονται
εξαιρετικά δύσκολές καταστάσεις, έχουν σαν αποτέλεσμα σε πρώτη
φάση τις αναγκαίες επικείμενες επισκευές και βελτιώσεις σε αρκετά
λιμάνια της χώρας μας.
Επιτέλους, πρέπει να αλλάξει, να αναθεωρηθεί η απαράδεκτη και
απαρχαιωμένη νομοθεσία που βλέπει παντού, μόνο ευθύνη Πλοιάρχου.
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Θα πρέπει να επιμεριστούν οι ευθύνες, να μετακυλήσουν κυρίως σε
αυτούς που δημιούργησαν το ατύχημα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο
πλοίαρχος με το λιγότερο δυνατόν κόστος!
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η φωνή της Π.Ε.Π.Ε.Ν. είναι πλέον παντού, η συμμετοχή του Έλληνα
Πλοιάρχου, του Έλληνα Αξιωματικού ακούγεται σε όλα τα κυβερνητικά
και συνδικαλιστικά επιτελεία και είναι υπολογίσιμη!
Γιατί εσείς με τη συμμετοχή σας και τις τεράστιες γνώσεις και
συμβουλές σας, μας δώσατε τη δύναμη να ανέβουμε πιο ψηλά και να
διεκδικήσουμε το αυτονόητο…. Αυτό που προσδιορίζει τον σημερινό
Πλοίαρχο, Έλληνα Ναυτικό.
Προσπαθούμε να κρατήσουμε το επάγγελμά μας σε υψηλά επίπεδα, να
προβάλλουμε τα αιτήματά μας και να διορθώνουμε όσες αδικίες μας
επιβάλλονται. Δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε άμεσα κατορθωτό, θα
συνεχίσουμε όμως να αγωνιούμε και να αγωνιζόμαστε για το μέλλον
του κλάδου μας, την πρόοδο των ναυτικών μας και της Ναυτιλίας μας.
Σας θέλουμε μαζί μας, παλαιούς και νέους πλοιάρχους. Η ισχύς μόνο εν
τη ενώσει επιτυγχάνεται! Η Ένωσή μας δεν μπορεί να προχωρήσει μόνη
της. Χρειάζεται το έμψυχο υλικό της, τα μέλη της. Σας θέλουμε κοντά
μας.
Εύχομαι ολόψυχα, από καρδιάς, στους απανταχού Έλληνες πλοιάρχους
και τους ναυτικούς μας, απάνεμες θάλασσες, γαλήνιες σκέψεις, υγεία,
ευτυχία και προκοπή!
Ο Άγιος Νικόλαος να είναι πάντα κοντά τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.

