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ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

3/10/2017. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
    ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ-ΣΕΣ, 
 
  Στις 5 και 6 Οκτώβρη καλείστε να δώσετε –µε την ψήφο Σας- λύση στον 
«Γρίφο» και στα Αδιέξοδα που δηµιούργησε το προεδρείο του ΠΣΕΕΠ 
προκηρύσσοντας απεργίες Αυγουστιάτικα µε αφορµή την αναστολή 
εφαρµογής του κανονισµού λειτουργίας που συνέταξε η ΕΛΠΕ Ρ/Κ λιµένος 
Νότου. 
  Ως γνωστόν: 

• Ο ΓΡΙΦΟΣ περιλαµβάνει τα ερωτήµατα: 
- Για ποιους λόγους επανέρχεται το προεδρείο µε το ίδιο θέµα;  
- Πρόκειται για θέµα εγωισµού και µόνον ή υπάρχει πιθανή εµπλοκή τυχόν 
εφοπλιστικών συµφερόντων; 
- Υποκρύπτεται κάποια πολιτική σκοπιµότητα; Υπάρχει κάποιος που να µπορεί 
να την αποκλείσει (πόσο µάλλον που η ∆ΑΚΕ ΕΛΠΕ καταθέτει δικιά της 
πρόταση στο Γενικό Συµβούλιο); 

• ΤΑ Α∆ΙΕΞΟ∆Α δηµιουργήθηκαν από τον πρόσφατο/αξιοπερίεργο 
τρόπο νόησης της ασφάλειας των εργαζόµενων εκ µέρους του 
Προεδρείου. 

  Είναι γνωστό ότι Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ είναι κοινός παρονοµαστής τόσο της 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ όσο και των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ αλλά µε διαφορετική 
προσέγγιση. 
Οι µεν για Κέρδη ή Υπερκέρδη, οι δε για την ζωή τους και για τις οικογένειές 
τους. Αυτό που πρέπει να υπάρχει είναι ο κοινός τόπος και η κοινή 
συνισταµένη των δύο αυτών αντίρροπων συνιστωσών.  
  Σίγουρα, όµως, Η Ασφάλεια δεν τίθεται εν αµφιβόλω από κανένα 
αποτέλεσµα ψηφοφορίας. 
Η Ασφάλεια ήταν, είναι και θα είναι πάντα το ζητούµενο για τους 
εργαζόµενους. 
Αλλά Ασφάλεια δεν είναι ΟΥΤΕ το εφηµεριδάκι ΟΥΤΕ, όµως, το περιτύλιγµα 
που παρουσιάζεται στην συγκεκριµένη χρονική στιγµή ως ΑΛΛΟΘΙ ή δίοδο 
διαφυγής των κρατούντων του ΝΟΤΟΥ στην επιθυµία της ΕΝΙΑΙΑΣ για 
επαναστατική γυµναστική. 
  Για την ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ δεν υπάρχουν ούτε γρίφοι 
ούτε αδιέξοδα. 
Τοποθετείται ξεκάθαρα, χωρίς συµβιβασµούς και επιδίωξη ισορροπιών, στην 
ουσία του θέµατος: 

• ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ για τα Ρ/Κ λιµένος. 
• ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ που εξισώνουν επιχειρηµατικά 

συµφέροντα µε τα συµφέροντα των εργαζοµένων στα ΕΛΠΕ, γιατί εκ 
φύσεως δεν µπορούν ποτέ να ταυτιστούν. 

• ΟΧΙ (στα) ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ στις πλάτες των εργαζόµενων. 
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  Κυρίαρχο θέµα θα έπρεπε να είναι η Groupana. ένα θέµα που αφορά 
πραγµατικά τους εργαζόµενους. Αλλά ΦΕΥ αυτή δεν έχει έδρα την 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ούτε τον ΠΕΙΡΑΙΑ, ούτε πολιτικές προεκτάσεις ιδίως για 
πολιτικούς φορείς που πρεσβεύουν/επιδιώκουν την ελευθερία-ασυδοσία της 
αγοράς. 
  Εάν η όλη στάση του Προεδρείου δεν είναι έντεχνος αντιπερισπασµός, ώστε 
να ασχολούµεθα ΟΛΟΙ µε τα Ρ/Κ, είναι σίγουρα λάθος χειρισµός η θέση του: 
να ασχοληθούµε µε το θέµα  Groupana τελευταία στιγµή, γιατί τότε –
δυστυχώς- θα είναι η ώρα της Groupana –να έχει το πάνω χέρι- και όχι των 
εργαζοµένων. 
        
                                                                                              Χανιώτης Θανάσης.  

 

ΣΥΝ/ΝΑ:  1. Άρθρο από το e-Nautilia (28/12/2012) µε θέµα: Στον «αέρα» 800         
                       ναυτικοί σε ρυµουλκά 
                   2. Από Shipping TV (24 Σεπτεµβρίου 2017) µε θέµα: Σ.Ν.    
                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Θα αποσυρθούν 350 πλοία και ρυµουλκά –    
                       χάνονται  2.000 θέσεις  ναυτικών   
                  3.  Άρθρο από το e-Nautilia (20/09/2017) µε θέµα: Απάντηση του   
                       Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής στο  
                       δηµοσίευµα για  τα Ρυµουλκά Λιµένα 

 
 
 

      
Στον »αέρα» 800 ναυτικοί σε ρυµουλκά 
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 28/12/2012 

 

Στον «αέρα» βρίσκονται περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας ναυτικών σε ρυµουλκά και 
µεγάλος αριθµός υπαλλήλων γραφείων τεσσάρων κοινοπραξιών ρυµουλκών, που 
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οδηγούνται σε αφανισµό από µια αιφνιδιαστική απόφαση- τελεσίγραφο των ΕΛ.ΠΕ 
Θεσσαλονίκης. 

Ειδικότερα, τα ΕΛΠΕ ζητάνε, ξαφνικά, από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα ναυαγοσωστικά, που 
εξυπηρετούν τα πλοία στις εγκαταστάσεις τους στην Θεσσαλονίκη να πληρούν συγκεκριµένες 
προδιαγραφές, µε αποτέλεσµα να κλείνουν οι «πόρτες» των εγκαταστάσεων για το 90% των 
ελληνικών ρυµουλκών και να δηµιουργείται ένα µονοπωλιακό καθεστώς για τα ρυµουλκά της 
Κοινοπραξίας Βερνίκου- Ζούρου!. 

Το εκπληκτικό είναι ότι µε τον Κανονισµό, που τα ΕΛΠΕ επιδιώκουν να τεθεί σε εφαρµογή 
αποκτούν το δικαίωµα να περνάνε από «ψιλό κόσκινο» ακόµα και τα πληρώµατα των 
ρυµουλκών µε διαδικασίες, πολύ κοντινές στο… φακέλωµα. 

Μάλιστα, αντιπρόσωπος των ΕΛΠΕ (!) θα κάνει έλεγχο της πιστοποίησης του πληρώµατος…. 

«Τα πιστοποιητικά του κάθε ρυµουλκού, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε τα χαρακτηριστικά 
του, η εµπειρία του κυβερνήτη, η λίστα πληρώµατος και κάθε αλλαγή των παραπάνω θα 
πρέπει να κοινοποιούνται στα ΕΛΠΕ.  
Επίσης θα ελέγχεται η γενική κατάσταση του ρυµουλκού, των κανονιών και του κυκλώµατος 
πυρόσβεσης και η γενική εικόνα του πληρώµατος όποτε κρίνεται αναγκαίο. (…) Επισηµαίνεται 
δε ότι όποτε κρίνεται αναγκαίο θα γίνεται τακτικός έλεγχος και πιστοποίησης της επάρκειας 
των ρυµουλκών/ πληρώµατος από αντιπρόσωπο των Ελληνικών Πετρελαίων», αναφέρει, 
χαρακτηριστικά, η εξοργιστική ρύθµιση. 

Ήδη, τα πληρώµατα ρυµουλκών 4 κοινοπραξιών (Μεγαλόχαρη Θεσσαλονίκης και Πειραιά, 
Gigilinis και Λυµπουσάκης) έχουν ζητήσει εγγράφως από την Πανελλήνια Ένωση 
Πληρωµάτων Ρυµουλκών & Ναυαγοσωστικών να ξεκινήσουν απεργιακές κινητοποιήσεις για 
να ανακληθούν οι προδιαγραφές, που θέτουν τα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης. 

Κύκλοι της αγοράς έλεγαν ότι τα ΕΛΠΕ προχωράνε σε αυτές τις απαιτήσεις, µε πρόσχηµα την 
ασφάλεια, επιδιώκοντας να λειτουργήσουν ταυτόχρονα του αγωγούς πετρελαιοειδών της 
Θεσσαλονίκης, που δεν επιτρέπεται σήµερα λόγω περιβαλλοντικού κινδύνου για τον 
Θερµαϊκό. 

Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες, το πρώτο αίτηµα για αλλαγή των όρων περί µη 
ταυτόχρονης λειτουργίας των αγωγών και των όρων µη ταυτόχρονης φορτοεκφόρτωσης από 
τα δεξαµενόπλοια τέθηκε τον Ιανουάριο του 2012 αλλά ο τότε λιµενάρχης Θεσσαλονίκης 
πρότεινε την απόρριψή του τονίζοντας µε συγκεκριµένα επιχειρήµατα στη γραπτή απάντησή 
του ότι η ικανοποίηση του αιτήµατος θα αυξήσει τους κινδύνους ατυχήµατος µε πιθανές 
απροσδιόριστες συνέπειες και στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

•Μετά την ανασύσταση του υπουργείου Ναυτιλίας και την ανάληψη της διακυβέρνησης από 
την τρικοµµατική κυβέρνηση Σαµαρά η ΕΛΠΕ επανήλθε, µε νέο αίτηµα, τον Αύγουστο του 
2012. 

Στο µεταξύ άλλαξε και ο Κεντρικός Λιµενάρχης Θεσσαλονίκης, ο οποίος εµφανίζεται να 
«αδειάζει» τον προκάτοχό του και µόλις 3 µήνες µετά την ανάληψη των καθηκόντων του, το 
Νοέµβριο, χωρίς να λάβει υπόψη του την γραπτώς εκφρασθείσα θέση του προηγούµενου 
λιµενάρχη εισηγείται στο Αρχηγείο ΛΣ να γίνει δεκτή η τροποποίηση, που προτείνουν τα ΕΛΠ, 
µε ορισµένες παρατηρήσεις προφανώς διαβλέποντας τους κινδύνους που υπάρχουν. 

Ωστόσο, εάν γίνει δεκτό αυτό και προχωρήσει η τροποποίηση του Κανονισµού τότε, 
σύµφωνα µε πληροφορίες, σε όλη την Ελλάδα µόνο 6 ρυµουλκά θα µπορούν να 
δραστηριοποιηθούν στον χώρο των ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης.  

Τα 5 διαχειρίζεται η Κοινοπραξία Ρυµουλκών Ναυαγοσωστικών Θεσσαλονίκης Βερνίκος 
Ζούρος ενώ το έκτο ρυµουλκό ανήκει στην εταιρεία «Καραπιπέρης» 
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Όλα τα άλλα οδηγούνται σε οικονοµικό «στραγγαλισµό» µε άµεσο κίνδυνο για 700- 800 
θέσεις εργασίας ναυτεργατών και µεγάλο αριθµό υπαλλήλων γραφείων. 

 

  

 

Σ.Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Θα αποσυρθούν 
350 πλοία και ρυµουλκά – χάνονται 
2.000 θέσεις ναυτικών 
 

 24 Σεπτεµβρίου 2017  
 

 

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Ποιοι εφοπλιστές ευνοούνται και ποιοι πλήττονται 
Σύγκρουση συµφερόντων και κυκλώµατα προκαλούν αναταράξεις στη ναυτιλία 

Θα αποσυρθούν 350 πλοία και ρυµουλκά – χάνονται 2.000 θέσεις ναυτικών 

Εκτινάσσεται το κόστος στα µικρά σκάφη από την κατάργηση της Επιθεώρησης Εµπορικών Πλοίων 

Τα απόνερα από τη βύθιση του πλοίου “Αγία Ζώνη ΙΙ” δεν περιορίστηκαν µόνο στην ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής του 
Σαρωνικού, αλλά προκαλούν τεράστιες αναταράξεις που θα επηρεάσουν άµεσα τον στόλο της ελληνικής ναυτιλίας που 
δραστηριοποιείται κυρίως στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Ταυτόγχρονα όµως αναδεικνύονται και οι επιχειρηµατικές συγκρούσεις 
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στο χώρο των ρυµουλκών και των πλοίων ανεφοδιασµού καυσίµων, ένας πόλεµος 
Πρόκειται για ένα “υπόγειο πόλεµο” που βρίσκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους µήνες και απειλεί να θέσει εκτός ναυσιπλοίας 
περί τα 350 πλοία και σκάφη διαφόρων τύπων και κατηγοριών και να απωλεσθούν πάνω από 2.000 θέσεις Ελλήνων 
ναυτικών. 
Η επιχειρηµατολογία που αναπτύσσεται τις τελευταίες ηµέρες – που συνήθως επαναλαµβάνεται κάθε φορά που στην 
Ελλάδα γίνεται κάποιο σοβαρό ναυτικό ατύχηµα – και η πολιτική ένταση και οι αντεγκλήσεις που ακολουθούν, οδηγεί σε 
µέτρα που σαφώς αλλάζει το τοπίο της εφοπλιστικής επιχειρηµατικής δράσης. Μετά το ναυάγιο του “Εξπρές Σαµίνα” που 
έγινε στις 26 Σεπτεµβρίου 2000 που πνίγηκαν 80 άτοµα ελήφθησαν µέτρα µερικά από τα οποία ήταν η µείωση της ηλικίας 
των επιβατηγών πλοίων από τα 35 στα 30 έτη και η προσπάθεια εκχώρησης της έκδοσης πιστοποιητικών αξιοπλοίας από 
τον κλάδο επιθεώρησης εµπορικών πλοίων του υπουργείου Ναυτιλίας στους Νηογνώµονες. Από το πρώτο µέτρο 
αποµακρύνθηκαν πάνω από 40 πλοία από τις εσωτερικές ακτοπλοϊκές γραµµές, ενώ το δεύτερο δεν ψηφίστηκε ποτέ γιατί 
υπήρξαν αντιδράσεις. Αλλά και το πρώτο µέτρο για τα όρια ηλικίας που θεσπίστηκε αντικαταστάθηκε από την επικύρωση της 
Συνθήκης της Στοκχόλµης που δεν θέτει όρια ηλικίας των ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων, όµως βάζει αυστηρές 
προυποθέσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας του χωρίς όριο λειτουργίας. 
Τώρα, µετά τη βύθιση του “Αγία Ζώνη ΙΙ” προωθούνται πάλι µέτρα για τον περιορισµό της επιθεώρησης εµπορικών πλοίων 
του υπουργείου Ναυτιλίας σε δευτερογενή έλεγχο των πιστοποιητικών αξιοπλοίας που θα εκδίδουν µόνο οι Νηογνώµονες. 
Αυτό όµως θα αυξήσει σηµαντικά τις δαπάνες για την έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοίας σε ένα ιδιαίτερα µεγάλο ελληνικό 
αλιευτικό στόλο, στα χιλιάδες σκάφη αναψυχής και στα µικρά πλοία και πλοιάρια που κινούνται µέσα στον ελλαδικό 
θαλάσσιο χώρο. Το κόστος όµως έκδοσης των πιστοποιητικών αξιοπλοίας από τους Νηογνώµονες είναι απαγορευτικό που 
επιβαρύνει υπέρµετρα την εκµετάλλευση των σκαφών και των µικρών πλοίων. Το αποτέλεσµα θα είναι ένας µεγάλος 
αριθµός πλοίων και σκαφών να αποσυρθεί. 
Αξίζει να επισηµανθεί ότι αν απαγορευθεί στα µονού κέλυφους µικρά δεξαµενόπλοια να εκτελούν πλόες τότε θα αποσυρθούν 
γύρω στα 80 µικρά δεξαµενόπλοια που σήµερα απασχολούν µόνο αυτά 1.000 άτοµα. Να υπενθυµίσουµε ότι πλοία µέχρι 
3.000 κόρων απασχολούν τουλάχιστον από 11 µέχρι 14 Έλληνες ναυτικούς, ενώ τα ποντοπόρα πλοία άνω των 3.000 κόρων 
είναι υποχρεωµένα να απασχολούν µόνο 5 Έλληνες ναυτικούς! 
Το κόστος εκµετάλλευσης των µικρών υπερήλικων δεξαµενοπλοίων είναι µεγάλο καθώς και η αδυναµία αντικατάστασης τους 
λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης υποχρεώνουν αρκετούς πλοιοκτήτες να αποσυρθούν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα του 
εφοπλιστή Τάκη Λεονάρδου, οποίος διέθετε 25 τέτοια µικρά δεξαµενόπλοια τα οποία υποχρεώθηκε να πωλήσει να µπει στην 
ποντοπόρο ναυτιλία µε ένα πλοίο. Σήµερα, διπλού κέλυφους δεξαµενόπλοια ανεφοδιασµού διαθέτει η εταιρία του Σ. 
Καρνέση, τα ΕΛΠΕ και η Aegean Oil που ίδρυσε ο ∆. Μελισσανίδης. Βέβαια, τρεις – τέσσερις µικροί πλοιοκτήτες βρίσκονται 
σε διαδικασία επιχορήγησης από το “πακέτο Γιούνκερ” αλλά τα πλοία που θα κατασκευσθούν δυστυχώς σε ναυπηγεία του 
εξωτερικού δυστυχώς δεν θα καλύψουν τον αριθµό των πλοίων που υποχρεωτικά θα αποσυρθούν. 
Όσον αφορά στα ρυµουλκά και στο πρόβληµα που δηµιουργήθηκε από τον 
Κανονισµό που εξέδωσαν τα ΕΛΠΕ και υποχρεώνει τις εταιρίες που συναλλάσσονται 
µαζί τους να διαθέτουν ρυµουλκά ηλικίας κάτω των 20 ετών και δύναµη εκτόξευσης 
2.500 κυβικών νερού από την 1η Ιανουαρίου του 2018 θα υποχρεώσει στην απόσυρση 
πάνω από 250 ρυµουλκά από τα οποία τα µισά δραστηριοποιούνται στο λιµάνι του 
Πειραιά. Από την απόφαση αυτή ευνοείται µόνο η εταιρία του Νίκου Ζούρου που 
διαθέτει τέσσερα σύγρονα ρυµουλκά και των Γιάννη Παναγιωτάκη, Αναστάσιου 
Μιχάλαρου και Παύλου Ξηραδάκη που διαθέτουν άλλα τέσσερα ρυµουλκά. 
Επισηµαίνεται ότι ο Ν. Ζούρος εγκαταστάθηκε στον Πειραιά από τη Θεσσαλονίκη που 
είχε την έδρα των επιχειρήσεων του. 
Έτσι αν εφαρµοσθεί ο Κανονισµός θα µείνουν εκτός αγοράς οι εταιρίες του Κώστα 
Λυµπουσάκη, της οικογένειας Καραπιπέρη, Σπανόπουλου, Θ Βαµβακάρη ( πρόκειται 
για τον γιο του ρεµπέτη Μάρκου Βαµβακάρη), που διαθέτουν πάνω από 100 
ρυµουλκά. Αν προστεθούν σε αυτούς και οι µικρότεροι πλοιοκτήτες ρυµουλκών το 
πρόβληµα είναι ακόµα µεγαλύτερο. 

Το σχετικό άρθρο της µετεξέλιξης του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων 

1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.), οι Λιµενικές Αρχές καθώς και τα Τοπικά Κλιµάκια 
Επιθεώρησης Πλοίων δεν ασκούν καθήκοντα και αρµοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στους Εξουσιοδοτηµένους από το 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αναγνωρισµένους Οργανισµούς (Νηογνώµονες), σύµφωνα µε την εκάστοτε 
κείµενη νοµοθεσία.  

2. Ο Κ.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωµα να διενεργεί επιθεωρήσεις στους Εξουσιοδοτηµένους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής Αναγνωρισµένους Οργανισµούς (Νηογνώµονες), σύµφωνα µε τα εκάστοτε οριζόµενα στην αντίστοιχη 
πρότυπη συµφωνία.  

3. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, παύει η έκδοση των προβλεπόµενων από την εθνική και τη διεθνή νοµοθεσία 
πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον Κ.Ε.Π., τις Λιµενικές Αρχές καθώς και τα Τοπικά Κλιµάκια Επιθεώρησης 
Πλοίων. Τα ήδη εκδοθέντα και ευρισκόµενα σε ισχύ πιστοποιητικά εξακολουθούν να ισχύουν, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης ή 
ετήσιας θεώρησής τους, αλλά όχι πέραν τριµήνου από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Οι Εξουσιοδοτηµένοι από το 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αναγνωρισµένοι Οργανισµοί (Νηογνώµονες) δύνανται να επανεκδίδουν για τα 
ελληνικά πλοία τα πιστοποιητικά που εµπίπτουν στο πεδίο εξουσιοδότησής τους, βάσει των σε ισχύ πιστοποιητικών που 
έχουν εκδοθεί από τον Κ.Ε.Π., τις Λιµενικές Αρχές και τα Τοπικά Κλιµάκια Επιθεώρησης Πλοίων, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης 
ή ετήσιας θεώρησής τους.  

4. Το δεύτερο εδάφιο της υποπαρ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 9 του β.δ. 542/1968 (Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 5 του π.δ. 175/1988 (Α` 77), καθώς και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του β.δ. 542/1968 καταργούνται.  
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5. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει τα ίδια θέµατα µε διαφορετικό τρόπο 
καταργείται. 

 
 

 
Απάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
& Νησιωτικής Πολιτικής στο 
δηµοσίευµα για τα Ρυµουλκά Λιµένα 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 20/09/2017 

 
Με αφορµή δηµοσίευµα της ιστοσελίδας protothema.gr το Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής διευκρινίζει ότι στις 16 Ιουνίου 2017, τα ΕΛΠΕ αποφάσισαν να 
αλλάξουν τις προδιαγραφές των ρυµουλκών (Ρ/Κ) που συνεργάζονται µαζί τους. Το γεγονός 
ότι έδιναν µόλις 1,5 µήνα περιθώριο στους ιδιοκτήτες των ρυµουλκών λιµένα, για να 
προσαρµοστούν στις αλλαγές, προκάλεσε µεγάλη κοινωνική αντίδραση. 

Η Πανελλήνια Ένωση Πληρωµάτων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ) εξήγγειλε 
4ωρες στάσεις εργασίας και   

επαναλαµβανόµενες 24ωρες απεργίες σε όλα τα λιµάνια της χώρας, ζητώντας «οι νέες 
προδιαγραφές να είναι ρεαλιστικές και να µην προκαλούν εργασιακή αναστάτωση, µε τη 
δηµιουργία ολιγοπωλίων και όλες τις επακόλουθες συνέπειες για τις θέσεις εργασίας.» Και 
αυτό γιατί θα έπρεπε να αποκλειστεί τµήµα των επιχειρηµατιών από τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα και µάλιστα χωρίς οι επιχειρηµατίες να έχουν την ευχέρεια προσαρµογής. 

Μετά την εξαγγελία της απεργίας και κατόπιν αιτήµατος των θιγοµένων πλευρών, ο 
Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουµπλής, συγκάλεσε 
σύσκεψη όλων των ενδιαφεροµένων πλευρών, στη διάρκεια της οποίας προτάθηκε να δοθεί 
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µεγαλύτερη παράταση. Έτσι ο κ. Κουρουµπλής πρότεινε στα ΕΛΠΕ να 
θέσουν σε ισχύ τις νέες προδιαγραφές, από τις 30 Ιουνίου 2018. Με τον 
τρόπο αυτό οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες θα µπορούσαν να κάνουν 
τις απαραίτητες µετατροπές στα σκάφη τους ή και να αγοράσουν νέα 
σκάφη, σε χρόνο εύλογο για τέτοιες κινήσεις. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα δηµιουργούνταν στρεβλώσεις στην αγορά (ολιγοπώλιο), 
µεγάλη κοινωνική αναταραχή, µε απεργίες και απώλειες θέσεων 
εργασίας, καθώς και προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία του κλάδου. 
Το γεγονός ότι τα ΕΛΠΕ αποδέχτηκαν την πρόταση του Υπουργείου 
σηµαίνει ότι αναγνώρισαν πως χρειάζεται κάποιος εύλογος χρόνος για 
τις αλλαγές που ζητούσαν. 

Σε κάθε περίπτωση, µε πρωτοβουλία του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Παναγιώτη Κουρουµπλή έχει συσταθεί Οµάδα Εργασίας για την αναµόρφωση του θεσµικού 
πλαισίου για τη λειτουργία των Ρ/Κ Λιµένα, µε στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, τη 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισµό του στόλου 
των Ρυµουλκών. Η Οµάδα Εργασίας αξιολογεί το πλαίσιο λειτουργίας των Ρ/Κ Λιµένα που 
ισχύει στα µεγαλύτερα λιµάνια του κόσµου, ώστε να διαµορφώσει τις δικές της προτάσεις. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το σηµερινό θεσµικό πλαίσιο των Ρ/Κ λιµένα είναι ηλικίας 24 ετών. 

 


