Υπουργείο Ναυτιλίας:
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Στηνυιοθέτηση νέων διατάξεων "με στόχο να διασφαλιστεί επιπλέον η ναυτική εργασία και τα
δικαιώματα των ναυτικών", όπως αναφέρει, προχώρησε το υπουργείο Ναυτιλίας.
Σύμφωναμε σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου, διαμορφώνονται στο εξής διαδικασίες
ανασύστασης του ναυτολογίου του πλοίου, σε περίπτωση απώλειας αυτού, δεδομένης της
ιδιαίτερης σημασίας του ως ναυτιλιακού εγγράφου, ενώ καθορίζονται οι σχετικοί όροι, ώστε να
διασφαλίζεται κατ' εύρυθμο τρόπο η διακρίβωση των έννομων σχέσεων που συνδέουν τα
ενδιαφερόμενα μέρη μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και της διοίκησης.
Σημειώνεταιότι στο ναυτολόγιο που αποτελεί επίσημο ναυτιλιακό έγγραφο, καταχωρούνται όλοι
ναυτικοί, οι συμβάσεις εργασίας τους, καθώς και η λύση αυτών.
Επίσηςεπεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Κανονισμού για την εφαρμογή
απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που
εγκρίθηκε με την ΚΥΑ υπ' αριθμόν 3522.2/08/2013 (Β΄ 1671), με βάση τις οποίες απαιτείται
καταβολή των μισθών των ναυτικών σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Κατάτον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι όλοι οι ναυτικοί που απασχολούνται με σχέση ναυτικής
εργασίας θα αμείβονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών στους οποίους είναι δικαιούχοι,
περιορίζοντας φαινόμενα μη καταβολής αποδοχών ναυτικών.
Έτσικαθίσταται αποτελεσματικότερος ο έλεγχος από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.
Επίσηςαποσαφηνίζονται τα θέματα αναδρομικότητας των συλλογικών συμβάσεων στη ναυτική
εργασία, και συγκεκριμένα ότι, κατά την αληθή έννοια της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 5 του
α.ν. 3276/ 1944 (Α' 24), και την αληθή βούληση του νοµοθέτη, η απόφαση του υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία κυρώνεται συλλογική σύμβαση ναυτικής
εργασίας σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο, ισχύει αναδρομικά από τον χρόνο που
προσδιορίζεται στην οικεία συλλογική σύμβαση ως χρόνος έναρξης ισχύος αυτής, ανεξαρτήτως

του χρόνου σύναψης ή/και κύρωσής της από τον υπουργό.
Επιτυγχάνεταιέτσι τόσο η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ναυτικών όσο και η απρόσκοπτη
υλοποίηση της βούλησης των συμβαλλόμενων οργανώσεων των πλοιοκτητών και των ναυτικών,
στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων στη ναυτική εργασία, που συνάπτουν με ελεύθερες
διαπραγματεύσεις οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων στη ναυτιλία.
Τέλος, προσδιορίσθηκε με τρόπο σαφή και πάντα με την επιφύλαξη ρύθμισης του θέματος από
την οικεία για την κατηγορία του πλοίου συλλογική σύμβαση ναυτικής εργασίας που έχει εφαρμογή
στο ναυτικό, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ναυτικών σχετικά με την εύρυθμη καταβολή των
επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα σε δικαιούχους ναυτικούς που εργάζονται με
σχέση ναυτικής εργασίας στα πλοία.
Πηγή: ΑΜΠΕ
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

