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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Δηζάγεηαη ζήκεξα ζηελ Βνπιή γηα ζπδήηεζε ην ζρέδην λόκνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ θακπνηάδ ζηνλ 

ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο θαη εηδηθόηεξα γηα ηα θξνπαδηεξόπινηα πνπ θέξνπλ ζεκαία εθηόο θνηλόηεηαο. 

Όπσο είλαη γλσζηό ην θακπνηάδ γηα ηα θξνπαδηεξόπινηα θνηλνηηθήο ζεκαίαο απειεπζεξώζεθε ην 1999 ελώ γηα 

ηελ  Αθηνπινΐα ην 2002. 

Σήκεξα νινθιεξώλεηαη κηα δηαδηθαζία γηα ηελ νπνία είρακε από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 επηζεκάλεη 

όηη εζληθά, ζηξαηεγηθά, ακπληηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ε απειεπζέξσζε απηή ζα έρεη δπζκελείο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ ρώξα, ηελ νηθνλνκία, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ζύλδεζε ησλ λεζηώλ καο. 

Σνβαξέο επηπηώζεηο είρε θαη έρεη ζηελ απαζρόιεζε ησλ Διιήλσλ Ναπηηθώλ κε ηελ απώιεηα ρηιηάδσλ ζέζεσλ 

λαπηηθήο εξγαζίαο θαη ηελ όμπλζε ησλ λαπηεξγαηηθώλ πξνβιεκάησλ. 

Η νινθιήξσζε απηήο ηεο θαηάπηπζηεο θαη επαίζρπληεο απειεπζέξσζεο γίλεηαη  γηα λα εμππεξεηεζνύλ από 

ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ αξκόδηα Υπνπξγό θπξία Λνύθα Καηζέιε ζπκθέξνληα ησλ πνιπεζληθώλ ηεο 

θξνπαδηέξαο νη νπνίεο έρνπλ βάιεη ζηόρν ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ Μεζόγεην θαη ηελ ρώξα καο. 

Απηά αθξηβώο ηα επηρεηξεκαηηθά θαη εθνπιηζηηθά ζπκθέξνληα πξνσζεί ην ζρέδην λόκνπ ην νπνίν θαηαηέζεθε 

ζηελ Βνπιή θαη αλακέλεηαη λα ςεθηζζεί ηηο επόκελεο εκέξεο. 

Τν λνκνζρέδην απηό ζα είλαη ηαθόπιαθα γηα ηνπο εθαηνληάδεο Έιιελεο Ναπηεξγάηεο πνπ απαζρνινύληαη ζηα 

ειιεληθά θξνπαδηεξόπινηα όπσο ζα είλαη θαη ην ηέινο γηα ηελ ειιεληθή ζεκαία ζηελ θξνπαδηεξόπινην 

λαπηηιία. Τν πξόβιεκα απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ θξνπαδηεξόπινηνπ ZENITH από πιεπξάο 

θπβέξλεζεο δεκηνπξγεί κηα εθξεθηηθή θαηάζηαζε πνπ νδεγεί ζηελ όμπλζε ηεο αλεξγίαο θαη ζηνλ βίαην δησγκό 

ησλ Διιήλσλ Ναπηεξγαηώλ. 

Όκσο νη εμειίμεηο απηέο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ησλ Διιήλσλ Ναπηεξγαηώλ ζε όιεο ηηο 

θαηεγνξίεο πινίσλ. Ήδε νη αληίζηνηρεο εθνπιηζηηθέο νξγαλώζεηο πξνθιεηηθά αμηώλνπλ θαη απαηηνύλ ηελ ιήςε 

αλάινγσλ κέηξσλ πνπ ζα εμππεξεηνύλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεώλ ηνπο. 

Η Υπνπξγόο θπξία Λνύθα Καηζέιε ζηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηελ Γηνίθεζε ηεο ΠΝΟ (26 Μάε 

2010) ππνζρέζεθε όηη ζην ζρέδην λόκνπ πνπ ζα θαηαζέζεη ζηελ Βνπιή ζα ιάβεη ππ’ όςε ηελ ζέζε ηεο 

Οκνζπνλδίαο λα επαλδξώλνληαη ηα πινία απηά θαη κε έλα αξηζκό Διιήλσλ Ναπηεξγαηώλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ 

θαησηέξσλ πιεξσκάησλ πνπ έρνπλ πνιύ πςειή αλεξγία, κε πιήξε δηθαηώκαηα (εθαξκνγή ειιεληθήο ΣΣΔ, 

αζθάιηζε ζην ΝΑΤ, ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηώκαηα θ.ιπ) 

Φαίλεηαη όηη ζηελ πνξεία θαη απηή ε ππόζρεζε πήγε ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ θαη ππεξίζρπζε ε 

επηρεηξεκαηηθή αμίσζε γηα εμαζθάιηζε όξσλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ πιήξε αζπδνζία. Η επηρεηξεκαηηθή απηή 

αμίσζε έγηλε απνιύησο ζεβαζηή από ηελ αξκόδηα Υπνπξγό θαη ηελ θπβέξλεζε!!! 

Καινύκε ηνπο Ναπηεξγάηεο ζε αγσληζηηθή εηνηκόηεηα γηα λα αληηκεησπηζζεί ε εθνπιηζηηθή θαη θπβεξλεηηθή 

επίζεζε γηα λα δνζνύλ επηηέινπο ιύζεηο ζηα νμπκέλα θαη ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα. 
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