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Σφμφωνα με ςχζδιο νόμου του Υπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ κ. Χριςτου Παπουτςι που 
παρουςίαςε ςτισ 29/12/2010 ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο και με τον τίτλο «Σφςταςθ Αρχθγείου 
Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ» ςτο άρκρο 20 υπάρχει θ εξισ αναφορά: 
« Επίςθσ προσ ςυμμόρφωςθ με το άρκρο 17 τθσ οδθγίασ 2001/25/ΕΚ για το ελάχιςτο επίπεδο 
εκπαίδευςθσ των Ναυτικϊν τροποποιείται θ ςχετικι διάταξθ του νόμου ϊςτε το πιςτοποιθτικό 
ελλθνομάκειασ να απαιτείται μόνο από το προςωπικό εκείνο τα κακικοντα του οποίου 
ςχετίηονται με κζματα αςφάλειασ. Όπωσ για τθν κακοδιγθςθ και τθν παροχι βοικειασ προσ 
τουσ επιβάτεσ ςε περίπτωςθ κινδφνου». 
Είναι φανερό ότι ο αρμόδιοσ Υπουργόσ και θ κυβζρνθςθ υλοποιοφν αυτό που χρόνια ηθτοφν και 
απαιτοφν οι εφοπλιςτζσ τθσ Ακτοπλοΐασ, τθν κατάργθςθ δθλαδι του πιςτοποιθτικοφ 
Ελλθνομάκειασ. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται θ απομάκρυνςθ των Ελλινων Ναυτεργατϊν και 
θ αντικατάςταςι τουσ από χαμθλόμιςκουσ ναυτικοφσ.  
Οποιαδιποτε απόπειρα και ενζργεια που οδθγεί ςτθν κατάργθςθ του παραπάνω 
πιςτοποιθτικοφ δθμιουργεί ευνοϊκοφσ όρουσ και προχποκζςεισ για το εφοπλιςτικό κεφάλαιο για 
να ξεμπερδζψουν με το ελλθνικό ναυτεργατικό δυναμικό. 
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ςε πρϊτθ φάςθ όςοι και όποιοι κα οριςκοφν ότι δεν είναι 
προςωπικό αςφαλείασ, κα αντικαταςτακοφν με ξζνουσ χαμθλόμιςκουσ ναυτικοφσ ενϊ ςτθν 
ςυνζχεια ο αρικμόσ αυτόσ κα αυξθκεί ςθμαντικά με ςτόχο το ςφνολο του κατωτζρου 
πλθρϊματοσ να είναι ξζνοι χαμθλόμιςκοι και πικανόν κοινοτικοί. 
Η εμπειρία αλλά και θ ςτρατθγικι που ακολοφκθςε το εφοπλιςτικό κεφάλαιο ςτθν ποντοπόρο 
ναυτιλία ςε ςυνδυαςμό με τθν δουλικι ςτάςθ όλων των κυβερνιςεων απζναντι ςτισ παράλογεσ 
απαιτιςεισ τουσ δείχνουν το τι κα ςυμβεί και ςτον χϊρο τθσ Ακτοπλοΐασ. 
Από τθν ςκοπιά αυτι χρειάηεται απόλυτθ και κατθγορθματικι καταδίκθ του μζτρου που 
προωκεί θ κυβζρνθςθ και ταυτόχρονα να ενθμερωκεί το ςφνολο των Ναυτεργατϊν για τουσ 
κινδφνουσ που διαμορφϊνονται από αυτζσ τισ εξελίξεισ για το παρόν και το μζλλον των 
Ναυτεργατϊν ςτον ευαίςκθτο και κρίςιμο τομζα τθσ Ακτοπλοΐασ. 
Ο αγϊνασ είναι ο μοναδικόσ δρόμοσ που οφείλει να ακολουκιςει το ναυτεργατικό 
ςυνδικαλιςτικό κίνθμα για να υπεραςπίςει ςκεναρά τισ κζςεισ εργαςίασ αλλά και τθν 
ελλθνικότθτα τθσ Ακτοπλοΐασ που είναι εκνικι υπόκεςθ πζρα από τθν κοινωνικι τθσ διάςταςθ. 


