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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΙΓ’
Τρίτη 24 Αυγούστου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 24 Αυγούστου 2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.25’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα ∆ιακοπής Εργασιών της Βουλής (Β’ σύνθεση) για
να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 30.7.2010
εξουσιοδότηση του Τµήµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΙΒ’ συνεδριάσεώς του, της 30ης Ιουλίου 2010, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου
νόµου: «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και
έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές»).
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από τις σύντοµες διακοπές
-και εύχοµαι να ξεκουραστήκατε λίγο και εσείς όπως και οι συνεργάτες µας υπάλληλοι της Βουλής- θα ξεκινήσουµε µε τις διαδικασίες του Β’ Θερινού Τµήµατος.
Εύχοµαι µια παραγωγική διαδικασία µε ουσιαστικό διάλογο.

Άλλωστε, όπως γνωρίζετε και εσείς, στο Τµήµα αυτό θα συζητηθούν νοµοσχέδια για ιδιαίτερα σηµαντικά θέµατα πάνω από όλα,
που αφορούν την ανάπτυξη της χώρας, τον πρωτογενή τοµέα.
Θα έχουµε ελπίζω την ευκαιρία να συζητήσουµε και το νέο αναπτυξιακό νόµο, όπως και θέµατα δικαιοσύνης.
Και εύχοµαι για όλους αυτούς τους λόγους µια ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση και διαδικασία και παραγωγικές αποφάσεις.
Θα ήθελα, πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη, να ξεκινήσω µε µια γνωστοποίηση προς το Τµήµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς γνωστοποιεί µε επιστολή του στις
19 Αυγούστου προς εµένα ότι ο Βουλευτής Χανίων κ. Χρήστος
Μαρκογιαννάκης τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας ∆ηµοκρατίας. Μας παρακαλεί για τα κατά τον Κανονισµό
της Βουλής από µέρους µας σχετικά.
Η επιστολή κατατίθεται στα Πρακτικά.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επίσης, θέλω να ανακοινώσω προς το Τµήµα ότι οι Υπουργοί Πολιτισµού και Τουρισµού, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού». Είναι, επίσης ένα ιδιαίτερα σηµαντικός τοµέας. Είναι ένα νοµοσχέδιο, που εξεπονείτο επί καιρό και ρυθµίζει διάφορα σηµαντικά θέµατα.
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.

Τέλος, ανακοινώνω προς το Τµήµα ότι ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων διεβίβασε στη
Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»:
1. Μήνυση κατά της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Έγκληση κατά του τέως Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας κ.
Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΙΓ’ - 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία
µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Και για το πρώτο και για το δεύτερο νοµοσχέδιο η ∆ιάσκεψη
των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 28ης Ιουλίου του
2010 τη συζήτηση των νοµοσχεδίων σε δύο συνεδριάσεις για το
καθένα.
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών κατά του ∆ιεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος
και των τριών πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε, επίσης, στη συνεδρίαση της 28ης Ιουλίου 2010 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε
µια συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι επανερχόµαστε στο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Εκτέλεση περιηγητικών πλοών από πλοία
µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα».
Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε, όπως είπα, στη συνεδρίαση της 28ης Ιουλίου 2010 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε
δύο συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή µας συνεδρίαση το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί επί
της αρχής.
Ο αρµόδιος Υφυπουργός, πριν ξεκινήσει η συζήτηση, θέλει να
κάνει µια νοµοτεχνική βελτίωση.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο και αµέσως µετά θα διανείµετε τη νοµοτεχνική αυτή βελτίωση στους συναδέλφους Βουλευτές και γραπτώς.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μία νοµοτεχνική βελτίωση θα ήθελα να κάνω. Στο άρθρο 1 παράγραφος 1β’ στην όγδοη γραµµή, η φράση «τουλάχιστον δώδεκα ώρες» αντικαθίσταται από τη φράση «τουλάχιστον οκτώ
ώρες».
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία. Κόβετε τέσσερις ώρες. Θα τις µοιράσετε τώρα γραπτά για να γίνει κατανοητό
περί τίνος πρόκειται στους συναδέλφους Βουλευτές.
Κατά τη συζήτηση του σηµερινού νοµοσχεδίου, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Χαλβατζής Σπύρος ορίζει ως ειδικό αγορητή το Βουλευτή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας τον κ. Καραθανασόπουλο
Νίκο.
Επίσης, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΛΑΟΣ, ο κ. Μαυρουδής Βορίδης, ορίζει κατά τη συζήτηση του
νοµοσχεδίου αυτού ως ειδικό αγορητή το Βουλευτή κ. Κολοκοτρώνη Άγγελο και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Γεωρ-
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γιάδη Σπυρίδωνα–Άδωνι.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, ορίζει κατά τη
συζήτηση του νοµοσχεδίου αυτού Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
το Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεόδωρο ∆ρίτσα.
Θα ξεκινήσουµε τη συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου
µε τον εισηγητή της Πλειοψηφίας, τον κ. Νικόλαο Ζωίδη.
Ορίστε, κύριε Ζωίδη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ευχηθώ µε τη σειρά µου ευόδωση των εργασιών του δευτέρου Τµήµατος της Βουλής µας,
δεδοµένου ότι εγώ είµαι στο πρώτο και στο τρίτο Τµήµα και σήµερα είµαι κατ’ εξαίρεση στο Βήµα από κεκτηµένη ταχύτητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κλάδος της κρουαζιέρας είναι
ο ταχύτερα αναπτυσσόµενος κλάδος στον τουριστικό τοµέα σήµερα. Ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής κρουαζιέρας αγγίζει το 12% µε έντονη αυξητική τάση. Μόνο το 2009,
χρονιά διεθνούς κρίσης, ταξίδεψαν µε κρουαζιερόπλοια δεκατρία εκατοµµύρια τουρίστες, τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες περισσότεροι από ό,τι το 2008, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία
του Συνδέσµου Εταιρειών Κρουαζιεροπλοίων των Ηνωµένων Πολιτειών και Νήσων Καραϊβικής.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι παραγγελίες για νέες κατασκευές
κρουαζιεροπλοίων να ανέρχονται στα 17,5 δισεκατοµµύρια δολάρια και αφορούν την παράδοση εννέα νεότευκτων πλοίων το
2010 και αυτά µέχρι στιγµής.
Στην Ευρώπη, η µεγαλύτερη σε παραγωγή αγορά είναι η αγγλική που έχει ξεπεράσει το ένα εκατοµµύριο ετησίως και ακολουθούν η γερµανική µε εξακόσιες σαράντα χιλιάδες, η ιταλική
µε πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες, η ισπανική µε τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες και η γαλλική µε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες
τουρίστες.
Στην Ελλάδα, οι ισχύουσες µέχρι τώρα απαγορεύσεις µε το
άρθρο 165 του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου, µε σκοπό
την προστασία του ελληνόκτητου και υπό ελληνική σηµαία κρουαζιερόπλοιου, δυστυχώς, οδήγησαν στη συρρίκνωση του κλάδου. Έχουµε πια στην Ελλάδα τη µοναδική εταιρεία µε ελληνική
σηµαία κυπριακών συµφερόντων, τη γνωστή εταιρεία «LOUIS».
∆ηλαδή, η αυστηρά ελληνόκτητη κρουαζιέρα δεν υφίσταται
πλέον. Άρα, σήµερα δεν υπάρχει πια το αντικείµενο που προστάτευαν οι περιορισµοί, οι οποίοι ίσχυαν µέχρι σήµερα και
στους οποίους αναφέρθηκα προηγουµένως.
Η άρση της απαγόρευσης εκτέλεσης των κυκλικών περιηγητικών ταξιδιών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα από πλοία που φέρουν
σηµαίες τρίτων χωρών και δεν καλύπτονται από τις ρυθµίσεις του
Κανονισµού 3577/92 για την εφαρµογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας στις θαλάσσιες µεταφορές στο εσωτερικό των
κρατών-µελών, το γνωστό καµποτάζ, θα ωφελήσει την ανάπτυξη
του θαλάσσιου τουρισµού στη χώρα µας, αλλά και τις συνδεόµενες µε τη θαλάσσια κρουαζιέρα ελληνικές επιχειρήσεις.
Το καµποτάζ, η πλήρης απαγόρευση στο χώρο της κρουαζιέρας για πλοία µε σηµαία άλλων χωρών, κατά διεθνή πρωτοτυπία,
αποτελεί το βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη
της βιοµηχανίας της κρουαζιέρας στη χώρας µας, καθώς το 80%
των κρουαζιεροπλοίων δεν έχουν σηµαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή του ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου. Σ’ αυτό το 80% σήµερα,
το καµποτάζ απαγορεύει να πραγµατοποιήσουν κρουαζιέρα, δηλαδή κυκλική διαδροµή από και προς ελληνικό λιµάνι.
Οι τουρίστες της κρουαζιέρας, κατά κοινή παραδοχή, είναι
τουρίστες πρώτης ποιότητας: αυτούς, δηλαδή, που χρειάζεται
να κερδίσει ξανά η χώρα µας. Μεταξύ των µεσογειακών χωρών,
η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε επισκεψιµότητα. Παρά
ταύτα, η πλήρης απαγόρευση που ισχύει σήµερα οδήγησε στη
συρρίκνωση του κλάδου της κρουαζιέρας, µε αποτέλεσµα τη γιγάντωση της σχετικής δραστηριότητας στις γειτονικές χώρες, οι
οποίες έχοντας µετατρέψει τα λιµάνια τους σε αφετήριους λιµένες κρουαζιεροπλοίων, τα λεγόµενα home ports, απολαµβάνουν
πολλαπλασιαστικά οφέλη από την τροφοδοσία, την πρακτόρευση, τις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, τα αεροδρόµια, τα ξενοδοχεία και δεκάδες άλλους τοµείς που ωφελούνται άµεσα ή
έµµεσα.
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Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία του 2008, αποβιβάστηκε στην
Ιταλία το 40% των επιβατών κρουαζιέρας -και αναφέροµαι στη
Μεσόγειο- ενώ στην Ελλάδα µόνο το 6,5%. ∆ηλαδή, από το σύνολο των άµεσων δαπανών κρουαζιέρας η Ιταλία εισέπραξε το
30,4%, ενώ η Ελλάδα του καµποτάζ µόνο το 3,3%.
Αυτήν ακριβώς την κατάσταση σκοπούµε να ανατρέψουµε µε
το αποψινό νοµοσχέδιο και δεν θα αναφερθώ στις κυβερνητικές
διεργασίες που οδήγησαν στο να φέρει η Κυβέρνηση το σηµερινό σχέδιο νόµου στη Βουλή.
Οι αρµόδιοι φορείς και συγκεκριµένα το Ναυτικό Επιµελητήριο
Ελλάδας, το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδας και η Κεντρική
Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας, δηλαδή οι θεσµοθετηµένοι σύµβουλοι της πολιτείας σε θέµατα παραγωγής, ανάπτυξης και υπηρεσιών, εκτιµούν ότι το ελάχιστο ετήσιο όφελος που θα
προέκυπτε για τη χώρα µε την άρση του καµποτάζ υπερβαίνει το
ποσό του 1,16 δισεκατοµµυρίων ευρώ και δηµιουργεί τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Βεβαίως, αναφέροµαι στο σύνολο των απασχολουµένων στο χώρο της
κρουαζιέρας: των συναφών, δηλαδή, δραστηριοτήτων προς την
κρουαζιέρα, όπως αυτές που ανέφερα προηγουµένως. Επιστηµονική δε µελέτη αποδεικνύει ότι κάθε δαπάνη 1 εκατοµµυρίου
ευρώ από τον κλάδο της κρουαζιέρας δηµιουργεί πολλαπλάσια
επιχειρηµατική παραγωγή 2,7 εκατοµµυρίων ευρώ και είκοσι δύο
νέες θέσεις εργασίας.
Αυτά δεν είναι συµπεράσµατα που προέκυψαν από µία κυβερνητική προσπάθεια να ισχυροποιήσει την πολιτική της θέση περί
της άρσης του καµποτάζ. Αυτά είναι συµπεράσµατα µελέτης των
Επιµελητηρίων –όπως ανέφερα προηγουµένως- που µέχρι στιγµής τουλάχιστον, ενώ έχουν ανακοινωθεί σε κοινή ανακοίνωση
των τριών επιµελητηρίων, δεν έχουν διαψευστεί.
Άρα, προκύπτει αναµφισβήτητα η αναγκαιότητα να αλλάξει
ένα καθεστώς που µέχρι στιγµής µόνο ζηµία κάνει στην προσπάθεια που η χώρα µας πρέπει να καταβάλει για να µεγιστοποιήσει τα οικονοµικά οφέλη στους δύο µεγάλους τοµείς της
οικονοµίας µας που είναι η ναυτιλία και ο τουρισµός, οι οποίοι
«παντρεύονται» στο επίπεδο της κρουαζιέρας, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονοµία, όχι πλέον µόνο της χώρας µας,
αλλά αν επικεντρώσουµε τα οικονοµικά οφέλη σε συγκεκριµένες
γεωγραφικά περιοχές, µε την επιβίωση αυτών των περιοχών.
Αναφέροµαι στα νησιά, σε παράκτιες περιοχές, σε χώρους όπου
είναι έκδηλο το ενδιαφέρον διεθνώς για την προσέλκυση επισκεπτών µε τη διαδικασία της κρουαζιέρας.
Για το λόγο, λοιπόν, αυτό, για την επεξεργασία του θεσµικού
πλαισίου, το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας συνέστησε ειδική επιτροπή, η οποία εξέδωσε πόρισµα
για την άρση των απαγορεύσεων και τη θεσµοθέτηση νέου πλαισίου, το οποίο έτυχε ευρύτατης αποδοχής από τους εκπροσώπους όλων σχεδόν των φορέων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Το πόρισµα αυτό έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας από την Επιτροπή για το θαλάσσιο τουρισµό µε τη συµµετοχή όλων των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων. Αναλυτικά θα µιλήσουµε
αύριο το πρωί για τις επιµέρους διατάξεις.
Μόνο επί της αρχής µπορούµε να επισηµάνουµε ότι τα πλοία
που θα εκτελούν κρουαζιέρες θα πρέπει να µεταφέρουν περισσότερους από σαράντα εννέα επιβάτες, η διάρκεια ταξιδιού θα
είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα οκτώ ώρες καθώς και η παραµονή
τους στο αφετήριο λιµάνι –όπως µόλις προ ολίγου ο κύριος Υφυπουργός ανακοίνωσε- τροποποιήθηκε και αντί δώδεκα ωρών θα
είναι οκτώ ώρες. Ήταν µια παρατήρηση που έγινε κατά τη συζήτηση στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και βέβαια, εφόσον είχε το στοιχείο της λογικής, έτυχε ανταπόκρισης από το
Υπουργείο και γίνεται πράξη µε την τροποποίηση που ανέφερε
σήµερα ο κύριος Υφυπουργός.
Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες υπογράφουν µε το ελληνικό δηµόσιο σύµβαση διάρκειας µέχρι τριών ετών, η οποία δύναται να παραταθεί. Επαναλαµβάνω, για να µην υπάρξει παρεξήγηση -διότι
παρά την εκτεταµένη συζήτηση που έγινε στην επιτροπή, οι συνάδελφοι από το χώρο της Νέας ∆ηµοκρατίας επέµεναν ότι τίθεται περιοριστικός, υποχρεωτικός όρος για το χρόνο διάρκειας

αυτής της σύµβασης- ότι η σύµβαση διαρκεί µέχρι τρία έτη, δηλαδή από µηδέν έως τρία έτη και δύναται να παραταθεί. Αυτό θα
προκύψει -το ενδεχόµενο δηλαδή της παράτασης- εάν συντρέξουν ειδικοί λόγοι που έχουν να κάνουν µε τις πτωχεύσεις των
εταιρειών που θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της
κρουαζιέρας.
Με τη σύµβαση αυτή ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα: Η προστασία και η ασφάλιση των Ελλήνων ναυτικών που προσλαµβάνονται από τα πλοία αυτά, η παροχή οικονοµικών κινήτρων για
την πρόσληψή τους και η βεβαίωση είσπραξης της ειδικής εισφοράς για κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται στο λιµένα αφετηρίας
του ταξιδιού -το home port- η οποία θα εισπράττεται επί τόπου.
Τα έσοδα δε από τις εισφορές θα διατίθενται υπέρ του κεφαλαίου ανεργίας και ασθενείας ναυτικών, το γνωστό ΚΑΑΝ. Το δε
ύψος της εισφοράς θα ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Θέλω στο σηµείο αυτό να επισηµάνω, επίσης, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι τα έσοδα από αυτήν την εισφορά υπέρ του
ΚΑΑΝ, µε βάση τον οργανισµό του ΚΑΑΝ, µπορούν να διατίθενται και σε σκοπούς άλλους πέραν της στήριξης της ανεργίας
και της ασθενείας των ναυτικών, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί σκοποί. Θα πρέπει, επιτέλους, να καταλάβουµε ότι σήµερα κάνουµε
το πρώτο βήµα σε µια προσπάθεια που πρέπει να γενικευτεί για
να µεγιστοποιήσουµε τα οφέλη που προσδοκούµε από το θαλάσσιο τουρισµό. Μέσα στην προσπάθεια αυτή προφανώς πρέπει να ενταχθεί και η περαιτέρω δυνατότητα εκπαίδευσης ειδικών
ναυτικών, διότι στην κρουαζιέρα απασχολούνται ναυτικοί που
έχουν ειδικά προσόντα και ειδικές αρµοδιότητες. Είναι, δηλαδή,
ένας συνδυασµός ναυτικών και ξενοδοχοϋπαλλήλων. Θα πρέπει,
λοιπόν, να φροντίσουµε από τώρα για την εκπαίδευση αυτών των
ανθρώπων –όσων θελήσουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο
της κρουαζιέρας- για να αποτελέσουν αυτοί την ελκυστική οµάδα
που θα στελεχώσει τα πλοία που και στη χώρα µας θα θελήσουν
να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της κρουαζιέρας.
Επίσης, στη σύµβαση αυτή θα προβλέπεται η τυχόν διενέργεια επενδύσεων στη χώρα από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες, διότι
υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον από εταιρείες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα µας οι οποίες θέλουν τις δικές τους
υποδοµές, τις δικές τους εγκαταστάσεις. Αυτός είναι και ο λόγος
που το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης αυτών
των υποδοµών και στον αναπτυξιακό νόµο και την υλοποίησής
τους ακόµα και µε σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.
Μπορώ δε να σας διαβεβαιώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι και µόνο η προοπτική για την άρση του καµποτάζ και τη δραστηριοποίηση πολύ µεγάλων εταιρειών –είναι πέντε, έξι, επτά διεθνώς- στην ελληνική επικράτεια έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον
στους τοπικούς παράγοντες και της πολιτικής και της οικονοµικής και επιχειρηµατικής ζωής -αναφέροµαι επί παραδείγµατι στη
Ρόδο- που ενδιαφέρονται να συµβάλουν ακόµη και µε τη συµµετοχή τη δική τους, την οικονοµική, πέραν των άλλων διευκολύνσεων που διατίθενται να προσφέρουν, για να υπάρξουν αυτές οι
εγκαταστάσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν οι αντικειµενικές δυνατότητες να γίνουν τα λεγόµενα home ports. Η Ρόδος, η Κως,
τηρουµένης της κλίµακας και άλλα νησιά και όχι µόνο της ∆ωδεκανήσου, αλλά και παράκτιες περιοχές της Ελλάδας που
έχουν διεθνή αεροδρόµια, που έχουν ξενοδοχειακή υποδοµή και
που ξέρουν τι σηµαίνει κρουαζιέρα, είναι έτοιµες να συµβάλουν
µε όλες τους τις δυνάµεις και οικονοµικές ακόµα, για να µπορέσουν να εξασφαλίσουν την επιλογή τους από τις µεγάλες αυτές
διεθνείς εταιρείες, για να γίνονται οι κυκλικοί και οι τουριστικοί
πλόες από και προς τα λιµάνια της ευρύτερης περιοχής µας.
Επίσης, προβλέπονται οι όροι παράτασης και πρόωρης λύσης
της σύµβασης και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση για την εφαρµογή του νόµου. Η ενιαία εφαρµογή των συµβάσεων για όλα τα
πλοία θα εξασφαλίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. Η δε πάλι κοινή υπουργική απόφαση θα
ορίζει, επίσης, τα κριτήρια για κάθε πλοίο, όπως τη µεταφορική
ικανότητα, τη στελέχωση του πλοίου, τον αριθµό των δροµολογίων, τη συχνότητα και την περιοδικότητα των προσεγγίσεων σε
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ελληνικούς λιµένες και την τήρηση των διεθνών συµβάσεων για
την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης ζωής στις θάλασσες.
Όπως αντιλαµβάνεστε, αυτά δεν είναι δυνατόν να είναι τυποποιηµένα, διότι ποικίλλουν ανάλογα µε το µέγεθος του πλοίου, µε
τους λιµένες που προσεγγίζει και µε το χρόνο διάρκειας της
όποιας κρουαζιέρας.
Για να διασκεδάσουµε τις εντυπώσεις –επειδή είναι γνωστές οι
αντιδράσεις κυρίως από την πλευρά της Αριστεράς- µε το σχέδιο νόµου που σήµερα συζητούµε θα πρέπει να αναφερθούµε
στο ότι οι συµβάσεις όλων των Ελλήνων εργαζοµένων στα εν
λόγω πλοία θα διέπονται από τις ισχύουσες εθνικές συλλογικές
συµβάσεις εργασίας της ειδικότητάς τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Οι εργαζόµενοι θα παραµείνουν ασφαλισµένοι στο φορέα
ασφάλισής τους µε τους ίδιους όρους ασφάλισης, σύµφωνα µε
την ελληνική νοµοθεσία. Το δε ΕΚΕΑΝ θα εκπονήσει άµεσα πρότυπο σχέδιο σύµβασης, όπως είπα, το οποίο θα άρει τις περιττές
γραφειοκρατικές εµπλοκές.
Καθορίζεται ως µέγιστος χρόνος υπογραφής της σύµβασης
οι τριάντα ηµέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης του
πλοίου, συνοδευοµένης από τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα
οποία ορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση. Η λύση της
σύµβασης από πλευράς του ελληνικού δηµοσίου θα γίνεται µε
καταγγελία για παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης του νόµου,
ενώ από πλευράς της πλοιοκτήτριας εταιρείας θα ρυθµίζεται από
τους όρους της σύµβασης. Για την τρέχουσα δε τουριστική περίοδο υπάρχει ένα καθεστώς άµεσης εφαρµογής της άρσης του
καµποτάζ µε τη χορήγηση προσωρινής άδειας µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του 2010.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εν ολίγοις, µε το παρόν σχέδιο νόµου τα πλοία µε σηµαία τρίτης χώρας εξοµοιώνονται µε όσα ισχύουν για τα πλοία µε σηµαία
των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, στο οποίο συµµετέχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα είκοσι επτά κράτη-µέλη
της, εξασφαλίζεται η σχέση αµοιβαιότητας µεταξύ των τρίτων
χωρών, τη σηµαία των οποίων φέρουν τα πλοία που θα εκτελούν
τους πλόες που ρυθµίζονται µε το σχέδιο νόµου µε τις χώρεςµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου για τη διενέργεια αντίστοιχων πλόων. Επίσης, εξοµοιώνονται χωρίς εξαιρέσεις τα πλοία µε σηµαίες τρίτων χωρών µε
τα ελληνικά και κοινοτικά πλοία ως προς τις πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε τα στοιχεία που
παρατέθηκαν, η άρση του καµποτάζ θα οδηγήσει µε µαθηµατική
ακρίβεια στην εκτόξευση του θαλάσσιου τουρισµού στη χώρα
µας, µετατρέποντας την Ελλάδα σε κόµβο της κρουαζιέρας στη
Μεσόγειο, επιφέροντας άµεσα πολύ µεγάλα οφέλη τόσο για τις
συνδεόµενες µε τη θάλασσα και την κρουαζιέρα ελληνικές επιχειρήσεις όσο και για τις νησιωτικές και για τις παραλιµένιες τοπικές κοινωνίες µε τη δηµιουργία χιλιάδων νέων θέσεων
εργασίας.
Ας µην καθυστερούµε. Καλούµε όλους τους συναδέλφους να
στηρίξουν αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία. Βεβαίως, η Κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι µπορεί και κάνει τοµές, µπορεί
και παίρνει µέτρα, µπορεί και υλοποιεί αποφάσεις. Από τη µια
µεριά ακούµε την πλήρη απαξίωση των προσπαθειών, από την
άλλη µεµψιµοιρία και γκρίνια. Θέλω να ξέρετε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι εµείς τολµούµε, ο λαός παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες µας και όταν έλθει η ώρα θα αποδώσει τα εύσηµα εκεί
που ανήκουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο εισηγητής της Νέας
∆ηµοκρατίας, ο κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, έχει το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σήµερα εδώ προ-
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κειµένου να συζητήσουµε ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο µε αναπτυξιακή διάσταση, την άρση του καµποτάζ στην κρουαζιέρα.
Είναι ένα σχέδιο νόµου, για το οποίο έχουν ακουστεί πολλά και
συνεχίζουν να ακούγονται αναφορικά µε τη σκοπιµότητά του,
αλλά κυρίως για το χαρακτήρα του, για το αν, δηλαδή, αποτελεί
άρση του καµποτάζ ή απλά µία µορφή αδειοδότησης, για το αν
δίνει λύσεις ή ουσιαστικά αποτελεί ένα ακόµα τέχνασµα, ένα
ακόµα παιχνίδι εντυπώσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµφισβήτητα ο θαλάσσιος
τουρισµός και η κρουαζιέρα είναι στην προµετωπίδα της ανάπτυξης της χώρας µας, τη στιγµή µάλιστα που η πατρίδα µας
βρίσκεται σε µία δύσκολη δηµοσιονοµική συγκυρία και οφείλει
να επενδύσει στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, αν µάλιστα
αναλογιστούµε ότι η ναυτιλία και ο τουρισµός απαρτίζουν το 30%
του ΑΕΠ. Και µια και µιλάµε για άρση του καµποτάζ στην κρουαζιέρα που ουσιαστικά αποτελεί µία άλλη µορφή τουρισµού και
σε µία περίοδο όπου η ναυτιλία µας είναι ο µοναδικός τοµέας
στον οποίο έχουµε αύξηση των εσόδων, καταλαβαίνουµε πόσο
σηµαντικό είναι το προτεινόµενο νοµοσχέδιο.
Η Νέα ∆ηµοκρατία, µε συνέπεια τόσο προεκλογικά, όσο και
µετεκλογικά, συµπεριέλαβε την άρση του καµποτάζ στο πρόγραµµα των αναπτυξιακών προτάσεών της προς την Κυβέρνηση,
διότι µε σωστές επιλογές πιστεύουµε ότι µπορούµε να αντιµετωπίσουµε καλύτερα την οικονοµική µας δυσπραγία και να εξέλθουµε µία ώρα αρχύτερα από το εθνικά απαράδεκτο µνηµόνιο
και να προβούµε σε δηµοσιονοµικές προσαρµογές, οι οποίες
πρόκειται να προσδώσουν νέα πνοή και νέα νοοτροπία.
Άλλωστε, η πίτα της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο αγγίζει τα
14,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία η πατρίδα µας, δυστυχώς, αποκοµίζει ένα ελάχιστο µερίδιο. Αυτό σίγουρα πρέπει να
αλλάξει, αλλά όχι µε σπασµωδικές, πρόχειρες και νεφελώδεις κινήσεις, όπως το σηµερινό νοµοσχέδιο. Είναι ένα σχέδιο νόµου
χωρίς ουσιαστικές βελτιώσεις και παρατηρήσεις, παρά τα όσα
έχουν ειπωθεί στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου.
Οι προτάσεις µας αταλάντευτα κινούνταν και κινούνται στην
κατεύθυνση του ανοίγµατος των αγορών και µε αδιευκρίνιστα
σηµεία, τα οποία ουσιαστικά µπορούν να προκαλέσουν τριβές,
αλλά και προβλήµατα, αντί να λύσουν παθογένειες. Για παράδειγµα, πρέπει να γίνει σαφές, επιτέλους, ότι ουδέποτε υπήρξε
πλήρης απαγόρευση σε κρουαζιερόπλοια µε σηµαία άλλων
χωρών να δραστηριοποιούνται στην πατρίδα µας. Μόνο τυχαίο
δεν είναι το γεγονός ότι την ίδια µέρα που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε την πρόθεσή του για την άρση του καµποτάζ, η «AIDA
Cruises» ανακοίνωνε την εγκατάλειψη του Ηρακλείου ως αφετηρία των ταξιδιών της, κυρίως λόγω έλλειψης υποδοµών.
Επίσης, στο Ηράκλειο, παρ’ όλο που από την προηγούµενη διοίκηση του Οργανισµού Λιµένος Ηρακλείου προγραµµατίστηκαν
αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα 80 εκατοµµυρίων ευρώ για την
ανάπλαση του λιµένα του Ηρακλείου, η οποία θα συµπεριελάµβανε και σταθµό για κρουαζιερόπλοια, αυτήν τη στιγµή το συγκεκριµένο πρόγραµµα βρίσκεται στον αέρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κακά τα ψέµατα, το νοµοσχέδιο έρχεται, αλλά το καµποτάζ δεν φεύγει, διότι δεν επιδιώκει µία
καθαρή αλλαγή στάσης, µε έµφαση στην καθιέρωση των ικανών
και αναγκαίων συνθηκών που απαιτεί η ανάπτυξη του κλάδου
ούτε πείθει, φυσικά, για την αποτελεσµατικότητά του. Άλλωστε,
αγνοεί την πλειονότητα των φορέων της τουριστικής και ναυτιλιακής βιοµηχανίας, παρά τη σύσταση της σχετικής επιτροπής.
Αντί, λοιπόν, να απελευθερώνει την αγορά, ουσιαστικά ακολουθεί το ίδιο ακριβώς σκεπτικό, µε το οποίο ως τώρα εφαρµόζεται το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για τις κοινοτικές σηµαίες.
Πρόκειται για ένα σκεπτικό, το οποίο ήδη έχει αποβεί άκαρπο και
είναι υπεύθυνο για την έως τώρα αβέβαιη αναπτυξιακή πορεία
του ευρωπαϊκού «Home Boarding» στη χώρα µας.
Στην προσπάθειά σας, λοιπόν, να εξισορροπήσετε το ζητούµενο µε την ικανοποίηση κάποιων εγχώριων ιδιαιτεροτήτων, το εν
λόγω νοµοσχέδιο καταλήγει σε µία µορφή αδειοδότησης, η
οποία δεν αποτελεί άρση του καµποτάζ- τουλάχιστον όπως αυτό
ερµηνεύεται εκτός Ελλάδος- γιατί αυτήν τη δύσκολη ώρα για την
πατρίδα µας πρέπει να εκπέµψει στο εξωτερικό ένα ξεκάθαρο
και σαφές µήνυµα: Τελικά, θέλουµε ή δεν θέλουµε να απελευθε-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

ρώσουµε την κρουαζιέρα;
Για τον υπόλοιπο κόσµο, η δέσµευση της Ελλάδας να άρει το
καµποτάζ συνεπάγεται πως ό,τι ακριβώς ισχύει στις ανταγωνίστριες χώρες, το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ισχύει και για την πατρίδα µας, όπως για παράδειγµα στην Ιταλία, την Τουρκία ή την
Ισπανία.
Όµως, στην προκειµένη περίπτωση, αυτό δεν γίνεται, αλλά
απουσιάζει και ο ρεαλισµός που θα πρόσδιδε ουσιαστική ελκυστικότητα στη χώρα µας, διότι πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι η
κρουαζιέρα δεν είναι στατική, όπως εσείς την εκλαµβάνετε. Το
σηµερινό νοµοσχέδιο βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στην υποθετική περίπτωση που έρθει κάποιο πλοίο για µόνιµη εγκατάσταση και που θα εκτελεί σταθερά προγράµµατα περιηγήσεων
από ελληνικό λιµάνι.
Η κρουαζιέρα, όµως, δεν θα πρέπει να συγχέεται µε την ακτοπλοΐα, κάτι το οποίο δυστυχώς κάνετε, αν σκεφτούµε τα στοιχεία
τα οποία έχετε θέσει υπ’ όψιν µας και έχει θέσει υπ’ όψιν µας και
η Υπουργός κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου. Αυτά τα στοιχεία δεν αφορούσαν την κρουαζιέρα και
όµως τέθηκαν ως πειστήρια για την ορθότητα των προτάσεών
σας. Είναι στοιχεία τα οποία περίτρανα δείχνουν το µέγεθος της
πλάνης σας. Πότε, επιτέλους, θα κατανοήσετε ότι οι εταιρείες
ανάλογα µε τις κλιµατολογικές ή οικονοµικές συνθήκες, αλλά και
το γενικότερο επενδυτικό περιβάλλον, επιλέγουν ένα εποχικό
«Home Boarding» που κατά περίπτωση αλλάζουν; Πότε θα κατανοήσετε ότι η κρουαζιέρα είναι µορφή εισαγόµενου τουρισµού; Πότε θα κατανοήσετε ότι αν δεν διαµορφώσουµε το
θελκτικό περιβάλλον δεν πρόκειται να έρθουν εταιρείες;
Αυτό είναι κάτι που σαφώς συνεπάγεται ότι ούτε Έλληνες ναυτικοί θα απασχοληθούν –κάτι που είναι ασφαλώς και το ζητούµενο- ούτε πρόκειται να διεκδικήσουµε και να κερδίσουµε το
µερίδιο της πίτας που µας αναλογεί. Είναι, ωστόσο, βέβαιο ότι θα
µπορούσαµε –και µπορούµε, το πιστεύω πραγµατικά ακράδαντανα αποτελέσουµε το επίκεντρο της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο,
εάν είχαµε ανάλογη πολιτική µε τους γείτονές µας.
Φυσικά, όσον αφορά τους όρους που προτάσσονται, είναι καθαρά ελληνικής κοπής και δεν συναντώνται σε καµµία άλλη χώρα
της Μεσογείου ή της Ευρώπης, ενώ οι πιο επίµαχοι εξ αυτών
είναι πολύ ασαφείς. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι προβλέπεται η
προηγούµενη υπογραφή σύµβασης µεταξύ των πλοιοκτητριών
εταιρειών και του ελληνικού δηµοσίου για τη ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων µε τριετή διάρκεια και µε δυνατότητα παράτασης.
Όµως, ποια εταιρεία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα υπογράψει σύµβαση η οποία λόγω της χρονικής διάρκειας είναι τόσο
δεσµευτική και παράλληλα δεν είναι σαφής; ∆εν ξέρει καν τι την
περιµένει, εφ’ όσον παραµένουν σκιώδεις οι διατάξεις µίας ενδεχόµενης σύµβασης λόγω του σκεπτικού να ορίζονται µε την
έκδοση υπουργικών αποφάσεων που παραπέµπουν στο µέλλον.
Με λίγα λόγια, λοιπόν, όλα εξαρτώνται από τη διακριτική ευχέρεια ή πολιτική σκοπιµότητα του εκάστοτε Υπουργού. Αυτό,
εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θεωρείτε θελκτικό;
Ακόµα και αν υπάρξει πρότυπο σύµβασης, το οποίο η Υπουργός
δεσµεύτηκε ότι θα µας φέρει εδώ στο Τµήµα, δεν πρέπει να το
µάθουµε; Προσπαθείτε να µας πείσετε να συµφωνήσουµε σε
κάτι που δεν γνωρίζουµε; Περιµένετε να υπογράψουµε λευκή
επιταγή σε µία Κυβέρνηση, η οποία από την πρώτη στιγµή µε τις
επιλογές της οδηγεί την ελληνική ναυτιλία και τον τουρισµό
πολλά χρόνια πίσω, σε µία Κυβέρνηση που αδικαιολόγητα κατήργησε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής;
Και οι «γκρίζες ζώνες», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν περιορίζονται εδώ. Για παράδειγµα, ποια πρόκειται να είναι η εισφορά ανά επιβάτη; ∆ιότι δεν είναι προκαθορισµένη, αλλά όπως
ορίζεται στην παράγραφο 2, αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε τους πλοιοκτήτες και ουσιαστικά επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Υπουργού. Και πάλι, σ’ αυτήν την
περίπτωση, αν οριστεί κοινή εισφορά, γιατί δεν έχει ακόµα γνωστοποιηθεί;
Και δεν µένετε εδώ, αλλά οι ασάφειες αγγίζουν όλους τους τοµείς. Κατά πόσο, λοιπόν, το νέο νοµοσχέδιο θα ωφελήσει τις ελ-

ληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο
της κρουαζιέρας; Είναι µέγα το ερώτηµα. ∆εν είναι αµφίβολη η
αποτελεσµατικότητα των κινήτρων που δίνονται για την επιλογή
ελληνικών κατωτέρων πληρωµάτων;
Για παράδειγµα, αναφέρεται στο σχέδιο νόµου ότι το ζήτηµα
της στελέχωσης µε Έλληνες ναυτικούς θα καθορίζεται επίσης
µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αλλά και των Υπουργών Τουρισµού
και Πολιτισµού.
Ωστόσο, τυχόν επιβολή ποσόστωσης στην πρόσληψη Ελλήνων ναυτικών, δεν θα αύξανε το κόστος και θα λειτουργούσε ως
αποτρεπτικός παράγοντας για τις αλλοδαπές εταιρείες; Τι σκοπεύετε, λοιπόν, να κάνετε πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα; Ποια είναι επιτέλους η πολιτική σας επιλογή; Προτίθεστε επιτέλους να µας
γνωστοποιήσετε τις προθέσεις σας ή απλά µεταθέτετε γενικά και
αόριστα το ζήτηµα στο µέλλον, φοβούµενοι να πάρετε σαφή
θέση;
Για το ζήτηµα των υποδοµών, που είναι πολύ βασικό -δεν µπορούµε να µιλάµε για ανάπτυξη της κρουαζιέρας χωρίς ανάπτυξη
των υποδοµών- πρόκειται να δούµε κάποια κίνηση ουσίας από
εσάς; Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο της κρουαζιέρας ενδιαφέρονται για άµεσες επενδύσεις στη χώρα µας. Μα σύµβαση παραχώρησης,
όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έγινε και στο λιµάνι του Πειραιά,
παρ’όλο που προεκλογικά είχε επικριθεί από την πρώην αντιπολίτευση και νυν Κυβέρνηση, που αποφέρει δισεκατοµµύρια ευρώ
στα ελληνικά ταµεία.
Ποια είναι, λοιπόν, η βαρύτητα επίσης που δίνετε στη βελτίωση
της ναυτικής αλλά και της τουριστικής εκπαίδευσης; Θα πρέπει
να γνωρίζετε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το 70% του προσωπικού των κρουαζιερόπλοιων είναι κυρίως ξενοδοχειακό προσωπικό. Εποµένως σε µία χώρα όπως είναι η Ελλάδα, όπου κατά
βάση στηρίζεται στον τουρισµό αλλά και στη ναυτιλία, θα πρέπει
µε κάθε µέσο και τρόπο να αναβαθµίσουµε και την τουριστική
και τη ναυτική µας εκπαίδευση.
Αντιλαµβάνεστε λοιπόν, ότι η Ελλάδα στα µάτια των ξένων
επενδυτών, αντί να προχωρήσει σε µία πραγµατική απελευθέρωση και να γίνει πιο ελκυστική, παρουσιάζει ένα αλλοπρόσαλλο
πλαίσιο, το οποίο κανείς δεν µπορεί να καταλάβει και δύσκολα
µπορεί να εµπιστευθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε δει πολλές φορές ότι η
ναυτιλία και ο τουρισµός αποτελούν τους πυλώνες της εθνικής
µας οικονοµίας. Χρειάζεται, λοιπόν, όραµα, χρειάζονται συγκεκριµένες τοµές και όχι γεµάτα στρεβλώσεις σχέδια νόµου ή
άστοχες επιλογές µε αµφισβητήσιµα αποτελέσµατα. ∆υστυχώς,
αν θέλουµε να χαρακτηρίσουµε το παρόν νοµοσχέδιο µε δύο λέξεις, µπορούµε να το χαρακτηρίσουµε µε τους όρους πρόχειρο
και ασαφές. Αλλά µε τακτικές Ποντίου Πιλάτου δεν γίνεται δουλειά. Λύσεις στην κρουαζιέρα µε ακτοπλοϊκούς όρους δεν µπορούν να δοθούν.
Και η ειρωνεία ξέρετε που έγκειται; Στο ότι ανέκαθεν κρουαζιερόπλοια µε ξένες σηµαίες από-επιβίβαζαν ελεύθερα στον Πειραιά στο πλαίσιο σπαστών δροµολογίων µε αφετηρία ή
κατάληξη, για παράδειγµα την Κωνσταντινούπολη. Σε αυτήν την
περίπτωση όλα είναι εντάξει. Οι συνθέσεις τους, οι εθνικότητες
των πληρωµάτων, όλα είναι τέλεια. Όταν όµως, τα ίδια ακριβώς
πλοία θέλουν να κάνουν κυκλικά δροµολόγια σε ελληνικό λιµάνι,
όπου τα οφέλη για την Ελλάδα αποδεδειγµένα είναι ακόµα µεγαλύτερα και η πιθανότητα ανάπτυξης του εποχικού home
boarding αυξάνεται, τότε µας φταίνε όλα και βάζουµε τρικλοποδιές.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι επιτέλους πρέπει να προωθηθεί
ένα σαφές, σωστά στοχευόµενο σχέδιο νόµου για την άρση του
καµποτάζ στην κρουαζιέρα, συνδυαζόµενο µε τη λήψη µέτρων
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σηµαίας,
καθώς και τη βελτίωση των υποδοµών µας. Οποιοδήποτε ηµίµετρο δεν πρόκειται να αποφέρει οφέλη, αλλά να επιβαρύνει την
ήδη δυσχερή κατάσταση της κρουαζιέρας στην πατρίδα µας.
Πρέπει επιτέλους, λοιπόν, η Κυβέρνηση για µία ακόµα φορά να
πάρει ξεκάθαρη θέση και να καταλάβει ότι µε πειραµατισµούς
σε τόσο ζωτικής σηµασίας πεδία, δεν πρόκειται να βγούµε από
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την κρίση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Χαρακτηριστικό, λοιπόν, παράδειγµα των επιπτώσεων που συνεπάγονται τέτοιες επιλογές, αποτέλεσε και αποτελεί -και θέλω
να το τονίσω για µία ακόµα φορά και πρέπει να το δείτε, πολύ
άµεσα- η επανασύσταση, η επανίδρυση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι χρειάζονται έργα και όχι λόγια. ∆εν χρειάζονται ούτε τεχνάσµατα, ούτε φανφαρονισµοί. Στον τοµέα των
υποδοµών, καλά κάνετε και συνεχίζετε το έργο της προηγούµενης διοίκησης του ΟΛΠ και φυσικά συµφωνούµε µε τις προτεραιότητες οι οποίες έχουν τεθεί. Από την άλλη πλευρά, είναι
γνωστή η προτεραιότητα που δίνει η Νέα ∆ηµοκρατία και ο Αντώνης Σαµαράς στο ζήτηµα της πραγµατικής άρσης του καµποτάζ,
αλλά όχι µε παιχνίδια εντυπώσεων, αλλά µε ουσία, µε γνώµονα
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σηµαίας και
επακόλουθα την τόνωση της ελληνικής οικονοµίας.
∆εν µπορούµε, λοιπόν, επί της αρχής να ψηφίσουµε το παρόν
νοµοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά είναι µη άρση, είναι µία µορφή
αδειοδότησης και παραπέµπει σε υπουργικές αποφάσεις που θα
ληφθούν στο µέλλον.
Εποµένως εγώ σας προτρέπω, κύριε Υπουργέ, για µία ακόµα
φορά να µας ξεκαθαρίσετε τις θέσεις της Κυβέρνησης, επιτέλους να µας προσκοµίσετε το κείµενο της σύµβασης -άλλωστε η
Υπουργός η ίδια δεσµεύτηκε γι’ αυτό- και επιφυλασσόµαστε να
λάβουµε τις τελικές µας αποφάσεις κατά τη συζήτηση των άρθρων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ειδικός αγορητής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Νίκος Καραθανασόπουλος έχει το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί
ένα ακόµα δώρο της Κυβέρνησης στους κεφαλαιοκράτες και ειδικότερα στους εφοπλιστές, τη στιγµή µάλιστα που κλιµακώνει
την αντεργατική, αντιλαϊκή επίθεση στους εργαζόµενους, στους
αυτοαπασχολούµενους, στη φτωχοµεσαία αγροτιά, συνολικότερα στη λαϊκή οικογένεια.
Το νοµοθετικό πλαίσιο για την άρση του καµποτάζ διαµορφώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον κανονισµό 3577 του
1992, για την εφαρµογή, όπως το ονόµασε, της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες µεταφορές
στο εσωτερικό των κρατών -µελών.
Ο κανονισµός αυτός δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά την υλοποίηση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τεσσάρων ελευθεριών κίνησης και κυκλοφορίας του
κεφαλαίου που θέσπισε η συνθήκη του Μάαστριχτ για τη µεγιστοποίηση της κερδοφορίας του, Συνθήκη που σηµειωτέον
υπερψήφισαν τα κόµµατα του κεφαλαίου, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα
∆ηµοκρατία, αλλά και του ευρωµονόδροµου, συν ΣΥΡΙΖΑ και τη
στηρίζει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός.
Το καµποτάζ στα πλοία κρουαζιέρας έχει αρθεί για τα πλοία
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το συγκεκριµένο κανονισµό. Αυτό που απαιτούν σήµερα οι εφοπλιστές και
οι µονοπωλιακοί επιχειρηµατικοί όµιλοι του κλάδου είναι η άρση
του καµποτάζ για τα πλοία κρουαζιέρας τρίτων χωρών.
Εδώ, έχει µία σηµασία να εξετάσουµε την πορεία απελευθέρωσης της αγοράς όχι συνολικά, αλλά στον τοµέα της ναυτιλίας.
Άλλωστε η ακτοπλοΐα σταδιακά έχει απελευθερωθεί, τουλάχιστον για τα πλοία µε κοινοτική σηµαία, όπως και οι κρουαζιέρες.
Τι είχαµε ως αποτέλεσµα, τουλάχιστον στον κλάδο της ακτοπλοΐας; Ισχυροποίηση των εφοπλιστικών οµίλων που ελέγχουν
τον τοµέα της ακτοπλοΐας. Τρεις µεγάλοι όµιλοι είναι αυτοί οι
οποίοι ελέγχουν την ακτοπλοΐα.
∆εύτερον, έχουµε την όξυνση των προβληµάτων, όσον αφορά
την εξυπηρέτηση των νησιών και των κατοίκων των νησιωτικών
περιοχών. Λιγότερα δροµολόγια, πολύ πιο αραιά και µάλιστα και
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το προκλητικό γεγονός και χαρακτηριστικό των λεγόµενων άγονων γραµµών, που ουσιαστικά είναι άγονες γραµµές για την κερδοφορία του κεφαλαίου και αποτελεί πρόκληση µόνο και µόνο ο
χαρακτηρισµός τους ως άγονες γραµµές, γιατί εκεί κατοικεί κόσµος, κατοικούν Έλληνες, κατοικούν εργαζόµενοι, κατοικεί η
φτωχή λαϊκή οικογένεια. Αλλά αυτό το κόλπο περί άγονων γραµµών δεν αποτέλεσε τίποτα άλλο, παρά µία ακόµα προσπάθεια
για να ενισχυθεί σκανδαλωδώς µε εκατοντάδες εκατοµµύρια
ευρώ το εφοπλιστικό κεφάλαιο για να εκτελεί τα δροµολόγια.
Τρίτη επίπτωση ήταν η αύξηση των εισιτηρίων των ακτοπλοϊκών γραµµών τα τελευταία χρόνια για πάνω από 300%.
Τέταρτο χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι ο µεγάλος αριθµός
των υπέργηρων και γι’ αυτόν το λόγο και επικίνδυνων πλοίων.
Ήδη, µε βάση τα δικά σας στατιστικά στοιχεία, τα έξι στα δέκα
πλοία που εκτελούν τις ακτοπλοϊκές γραµµές είναι υπερήλικα και
επικίνδυνα.
Πέµπτον, θα προκύψει η εντατικοποίηση των ναυτεργατών, η
κατάργηση των δικαιωµάτων, η ανεργία, αλλά και η ανασφάλεια.
Αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο έρχεται συµπληρωµατικά να τονίσει
την προκλητική στήριξη διαχρονικά από τις κυβερνήσεις του
εφοπλιστικού κεφαλαίου. Παράδειγµα αποτελεί η φορολογία. Η
σηµερινή Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κόπτεται για τη δίκαιη φορολογική µεταχείριση των Ελλήνων πολιτών. Από πού και ως πού
είναι δίκαιο οι εφοπλιστές να παίρνουν το πετρέλαιο transit, αφορολόγητο, χωρίς ειδικό φόρο κατανάλωσης και χωρίς ΦΠΑ και ο
φτωχός αγρότης που καλλιεργεί πέντε, δέκα, δεκαπέντε και είκοσι στρέµµατα να πληρώνει και ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα και στο πετρέλαιο;
Από πού και ως πού είναι δίκαιο όλες οι προµήθειες των εφοπλιστών να είναι αφορολόγητες, χωρίς ΦΠΑ και ο φτωχός αγρότης –και δεν λέµε για άλλες κατηγορίες- να πληρώνει ΦΠΑ στα
αγροτικά εφόδια και στα αγροτικά µηχανήµατα; Ποιος κανόνας
ισονοµίας διέπει αυτήν τη διαφορετική µεταχείριση; Αυτός ο κανόνας, βεβαίως, είναι ο κανόνας της εξυπηρέτησης των συµφερόντων του κεφαλαίου.
Επίσης, υπάρχουν τα προκλητικά κίνητρα που διαχρονικά
έχουν λάβει οι εφοπλιστές, όπως για παράδειγµα τις σκανδαλώδεις επιδοτήσεις των άγονων γραµµών και το ν. 3409/2005, ο
οποίος µε τη διάταξη Κεφαλογιάννη ουσιαστικά επιτάχυνε τη διαδικασία χρεοκοπίας του ΝΑΤ, γιατί ακριβώς οι εφοπλιστές που
δραστηριοποιούνται στην κρουαζιέρα και έχουν ελληνική σηµαία
απαλλάσσονται από τις ασφαλιστικές εισφορές.
Και βεβαίως, συνολικότερα αυτή η διαδικασία οδήγησε στη λεηλασία του ΝΑΤ, του οποίου το έλλειµµα ανέρχεται στο 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ. Απ’ αυτό το έλλειµµα κάποιοι βγήκαν
κερδισµένοι. Και βγήκαν κερδισµένοι πρώτα και κύρια οι εφοπλιστές και δεύτερον, το αστικό κράτος που δεν έδινε τις εισφορές του στο ΝΑΤ.
Το αποτέλεσµα όλων αυτών είναι οι Έλληνες εφοπλιστές να
ελέγχουν το 15% της παγκόσµιας χωρητικότητας, ενώ αντίθετα
οι ναυτεργάτες από ογδόντα πέντε χιλιάδες που ήταν το 1981,
σήµερα να φθάνουν µε βία τους δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσιους. Εν µέσω της κρίσης, οι Έλληνες εφοπλιστές προχωρούν
στη νηολόγηση επτακοσίων σαράντα οκτώ νέων πλοίων, από τα
οποία βεβαίως κανένα δεν ναυπηγείται στη χώρα µας.
Βεβαίως, έχουµε και τα φαινόµενα της προκλητικής παρασιτικής δραστηριότητας του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Τη στιγµή
που κόβονται οι συντάξεις των 500 ευρώ, σπαταλώνται εκατοµµύρια ευρώ από εφοπλιστές για αγορές οµάδων και ποδοσφαιριστών, οι οποίοι δεν δίνουν λογαριασµό σε κανέναν για το πού
βρήκαν αυτά τα χρήµατα και από προέρχονται αυτά.
Έτσι, λοιπόν, µε την απελευθέρωση της κρουαζιέρας, θα
έχουµε την επέκταση και τη γενίκευση των συνθηκών «γαλέρας»
συνολικά στη ναυτιλία, δηλαδή τη µη εφαρµογή της αρχής της
ίσης αµοιβής για ίση εργασία, ενώ θα υπάρχουν πληρώµατα
χωρίς συλλογικές συµβάσεις και χωρίς κανόνες τα πλοία θα κυκλοφορούν χωρίς κανόνες για την αναγκαία πληρότητα των πληρωµάτων, για τον αναγκαίο αριθµό του πληρώµατος. Οι
ναυτεργάτες θα είναι χωρίς κοινωνικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, ενώ στην ουσία θα είναι στο απόσπασµα η συνδικαλιστική
δράση των ναυτεργατών και τα δηµοκρατικά τους δικαιώµατα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

Εµείς λέµε καθαρά ότι η Κυβέρνηση όχι µόνο δεν µπορεί, αλλά
και δεν θέλει να διασφαλίσει τα ναυτεργατικά δικαιώµατα. Και το
γεγονός ότι δεν θέλει, το επιβεβαιώνει η υπόθεση «ZENITH». Και
βέβαια, το «ZENITH» δεν είναι πλοίο µε σηµαία τρίτης χώρας,
αλλά είναι πλοίο µε σηµαία ευρωπαϊκής συνένωσης, µε σηµαία
Μάλτας, δηλαδή χώρας-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σ’ αυτό το πλοίο, λοιπόν, µε σηµαία χώρας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, επικρατούν συνθήκες «γαλέρας». ∆ηλαδή, υπάρχουν
εξακόσια δεκατρία µέλη πλήρωµα από είκοσι επτά εθνικότητες.
Ο µισθός τους είναι 50 δολάρια, δηλαδή ούτε καν το ελάχιστο
το οποίο προβλέπει ο I.L.O., το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας, που
είναι τα 530 δολάρια! Ο µισθός τους είναι 50 δολάρια! Τι κάνετε
γι’ αυτό τόσα χρόνια, που κυκλοφορεί το «ZENITH» στα ελληνικά
λιµάνια; Επιβάλατε κάποιες κυρώσεις; ∆εν έχει επιβληθεί καµµία
απολύτως κύρωση. Πώς, λοιπόν, θα διασφαλίσετε τις συνθήκες
των ναυτεργατών και τα δικαιώµατα των ναυτεργατών στα πλοία
τα οποία θα κυκλοφορούν ελεύθερα στα ελληνικά λιµάνια και
ανεξαρτήτως σηµαίας, όπως προτίθεστε και λέτε ότι θα κάνετε;
Έτσι, λοιπόν, είναι καθαρό το ποιοι θα ωφεληθούν. Πρώτα και
κύρια αυτοί οι οποίοι θα ωφεληθούν θα είναι οι πέντε µεγάλοι
πολυεθνικοί µονοπωλιακοί όµιλοι, οι οποίοι ελέγχουν το 83% της
κρουαζιέρας σε παγκόσµιο επίπεδο. Από αυτήν τη διαδικασία
αυτοί θα είναι οι βασικοί ωφεληµένοι, των οποίων όλα τα πλοία
είναι σε σηµαίες ευκαιρίας, που αυτές τις σηµαίες ευκαιρίας επιδοτείτε εσείς µε τη συγκεκριµένη πολιτική.
Και επειδή ακριβώς είναι τόσο προκλητική η κατάσταση, καταφεύγετε σε χονδροειδή ψέµατα για τις επιπτώσεις που θα έχει
η απελευθέρωση της κρουαζιέρας. Βεβαίως, την παρουσιάζετε
ως «την κότα µε τα χρυσά αβγά» που ξαφνικά θα φέρει την ανάπτυξη των νησιών και των τουριστικών περιοχών της Ελλάδας,
την παρουσιάζετε ως το µάνα εξ ουρανού.
Μα, αν ήταν έτσι τα πράγµατα, τότε οι κάτοικοι της Καραϊβικής
θα έπρεπε να τρώνε µε χρυσά κουτάλια και να έχουν το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα σε όλο τον κόσµο. Και όµως, ζουν
σε τρώγλες! Η φτώχεια και η εξαθλίωση των κατοίκων της Καραϊβικής είναι γεγονός. Πώς, λοιπόν, εδώ θα γίνει το µάννα εξ
ουρανού;
Το δεύτερο ζήτηµα είναι ότι παρουσιάζετε διάφορες µελέτες,
τις οποίες σας προκαλέσαµε να µας τις δώσετε. Προκαλέσαµε
την Κυβέρνηση, προκαλούµε τον εισηγητή, όπως προκαλέσαµε
και τα επιµελητήρια τα οποία υποτίθεται ότι υπογράφουν τη µελέτη. Όµως, µας είπαν ότι δεν είναι δική τους η µελέτη και την
απαρνήθηκαν. Είπαν ότι είναι του Πανεπιστηµίου του Πειραιά
κ.λπ..
∆ώστε, λοιπόν, αυτήν τη µελέτη στη δηµοσιότητα. Γιατί δεν τη
δίνετε; ∆εν τη δίνετε, γιατί είναι ψέµατα αυτά που λέει. Είναι δυνατόν το όφελος της απελευθέρωσης της κρουαζιέρας στην ελληνική αγορά να φθάσει το 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ; Μόνο
αυτό; Όχι πολλαπλασιαστικά, πάµε σε όφελος, τη στιγµή που τα
ίδια τα επίσηµα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Κρουαζιέρας το διαψεύδουν παταγωδώς.
Χωρίς να κάνει κανείς ιδιαίτερες πράξεις, ας δούµε τι λέει για
το 2008. Λέει ότι συνολικά οι άµεσες δαπάνες της κρουαζιέρας
στην Ευρώπη –της «βιοµηχανίας κρουαζιέρας», όπως την ονοµάζει- ήταν 14,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι επιβατικές αγορές,
δηλαδή αυτά που δαπανούν οι επιβάτες των κρουαζιέρων στα λιµάνια και στους τόπους τους οποίους επισκέπτονται, είναι 2,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. ∆ηλαδή, τα τεσσεράµισι εκατοµµύρια
τουριστών που έκαναν κρουαζιέρα στην Ευρώπη δαπάνησαν 2,7
δισεκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 2 δισεκατοµµύρια, δηλαδή το 75%, είναι για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων. ∆ηλαδή δαπάνησαν στα λιµάνια που επισκέφτηκαν 700 εκατοµµύρια, 155 ευρώ κατά κεφαλήν. Αυτό σηµαίνει ότι για να φτάσουµε το 1,2 δισεκατοµµύριο, θα πρέπει να επισκεφθούν τα ελληνικά λιµάνια -µε βάση αυτά τα απλά µαθηµατικά- εννιάµισι
εκατοµµύρια επισκέπτες, δηλαδή το διπλάσιο απ’ αυτούς που
επισκέπτονται συνολικά την Ευρώπη! ∆εν είναι παράλογο αυτό
το πράγµα; ∆εν είναι προκλητικό το καραµπινάτο αυτό ψέµα; Και
εφόσον, λοιπόν, υπάρχει αυτή η µελέτη, δώστε την και σε εµάς,
για να δούµε τα τεράστια αυτά οφέλη.
Και βέβαια, σας διαψεύδει και η σηµερινή πραγµατικότητα.

Σας προκαλέσαµε να πάτε στο Κατάκολο, για να δείτε τι ωραία
περνάει ο κόσµος εκεί. Το µόνο το οποίο απολαµβάνουν είναι η
υπερσυγκέντρωση τουριστικών λεωφορείων, η σκόνη, το καυσαέριο και τα σκουπίδια. ∆εν µένει τίποτε άλλο. Ούτε δεκάρα
τσακιστή δεν µένει στο Κατάκολο!
Και όσον αφορά την Αρχαία Ολυµπία την οποία επισκέπτονται
πολλοί τουρίστες, το πολύ-πολύ να πάρουν ένα µπουκαλάκι
νερό.
Γιατί δεν βλέπετε τα προβλήµατα που υπάρχουν στη Σαντορίνη µε τo «SEA DIAMOND», το οποίο δεν έχει ακόµη ανελκυστεί,
αλλά και µε την τεράστια συµφόρηση που υπάρχει εκεί; ∆εν θα
υπάρχουν κίνδυνοι για τους κανόνες ασφαλείας της ναυσιπλοΐας,
όταν όλα αυτά θα απελευθερωθούν;
Και απ’ αυτήν, λοιπόν, την άποψη ο επόµενος ωφεληµένος θα
είναι οι µεγάλοι ξενοδοχειακοί όµιλοι, που θα έχουν «all inclusive»
τους επιβάτες της κρουαζιέρας και οι tour operators. Αυτοί θα
είναι, λοιπόν, ο δεύτερος ωφεληµένος.
Ο τρίτος ωφεληµένος θα είναι οι εφοπλιστές, γιατί µέσα απ’
αυτήν τη διαδικασία θα βρουν την ευκαιρία να απαιτήσουν –και
το απαιτούν ήδη- την πλήρη απελευθέρωση των συµφερόντων
τους και στην ακτοπλοΐα, δηλαδή να µην υπάρχουν όρια σε τιµές,
σε κόµιστρα και στις συνθέσεις των πληρωµάτων. Αυτό θα είναι
το επόµενο βήµα το οποίο θα κάνετε και θα είναι ντάλα µεσηµέρι
που θα επιδιώξετε να το φέρετε εδώ, εάν και εφόσον το ναυτεργατικό κίνηµα δεν στραπατσάρει το συγκεκριµένο τερατούργηµα
το οποίο φέρνετε.
Ο τρίτος ωφεληµένος, λοιπόν, θα είναι οι εφοπλιστές και οι
«χαµένοι» θα είναι οι ναυτεργάτες οι οποίοι θα εργάζονται µε
συνθήκες «γαλέρας», γιατί αυτές θα επικρατήσουν, µε εντατικοποίηση, µε ανασφάλιστη εργασία, µε ανεργία και µε προβλήµατα
στα ασφαλιστικά τους ταµεία. Οι άλλοι «χαµένοι» θα είναι οι κάτοικοι των νησιών, όπως βέβαια «χαµένη» θα είναι και η υπερεκµετάλλευση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων µέσα απ’ αυτήν
την ασύδοτη δράση.
Τέλος, αλλά όχι ήσσονος σηµασίας -και πρέπει να το προσέξουµε αυτό το πράγµα- είναι η άµεση σύνδεση που υπάρχει στην
υπόθεση της ναυτιλίας µε τη διασφάλιση της άµυνας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.
Σε συνθήκες εµπλοκής, η επιβατική ναυτιλία συµµετέχει άµεσα
στον αµυντικό σχεδιασµό της χώρας και της µεταφοράς στρατευµάτων. Όταν θα έχουν εξαφανιστεί όλα, αυτά, πώς θα µεταφερθούν στα νησιώτικα συµπλέγµατα; Πολύ περισσότερο, όταν
την ίδια στιγµή δροµολογεί η Κυβέρνηση τα σχέδια διχοτόµησης
και συνδιαχείρισης του Αιγαίου κάτω από την αµερικανονατοϊκή
οµπρέλα.
Έτσι, λοιπόν, για εµάς τα παραπάνω περίτρανα επιβεβαιώνουν
το δίκαιο, αλλά και ηθικό συνάµα αγώνα των ναυτεργατών, την
περιφρούρηση της απεργίας και αποδεικνύουν το µεγαλείο του
ναυτεργατικού κινήµατος, το οποίο συνέτριψε την εφοπλιστική
νοµιµότητα που υπηρετείτε, έδωσε µαθήµατα ήθους και αξιοπρέπειας.
Εµείς, ως ΚΚΕ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν στεκόµαστε
απέναντι στον τουρισµό και στην κρουαζιέρα, αλλά πρώτα από
όλα επιδιώκουµε, διεκδικούµε και απαιτούµε το δικαίωµα του Έλληνα εργαζόµενου, της ελληνικής λαϊκής οικογένειας και της νεολαίας στον τουρισµό που αυτό το δικαίωµα εσείς το έχετε
ξεγράψει.
Πόσοι φέτος έκαναν διακοπές; Πόσοι εργαζόµενοι µπόρεσαν
να πάνε διακοπές; Ελάχιστοι. Πολύ λιγότεροι από πέρυσι. Του
χρόνου θα είναι ακόµη λιγότεροι, µε την αντεργατική και αντιλαϊκή σας πολιτική. Το µετατρέπετε σε είδος πολυτελείας. Εµείς
βλέπουµε την πίσω πλευρά του φεγγαριού. Βλέπουµε τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τις καµαριέρες, οι οποίοι δουλεύουν ανασφάλιστοι, οι οποίοι δουλεύουν χωρίς ωράριο εργασίας.
Βλέπουµε τη µαθητεία, τη νέα µορφή σκλαβιάς και εκµετάλλευσης από τα δουλεµπορικά γραφεία. Σε δουλεµπορικά γραφεία
µετατρέπετε και τα ίδια τα ΤΕΙ, όπως το ΤΕΙ ∆ράµας, που ενοικιάζει µαθητές από τη Μολδαβία σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
µε 100 ευρώ το µήνα.
Αυτή είναι η πολιτική, την οποία εσείς υπηρετείτε όσον αφορά
τον τουρισµό, τα υπερκέρδη και τα συµφέροντα των µεγάλων
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επιχειρησιακών οµίλων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του
τουρισµού.
Εµείς θέλουµε οι εργαζόµενοι στον τουρισµό, στη ναυτιλία,
στα κρουαζιερόπλοια να έχουν δικαιώµατα, να έχουν ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας, να έχουν υψηλό επίπεδο αµοιβών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων και όχι συνθήκες γαλέρας. Το ίδιο για τους
εργαζόµενους στον τουρισµό και στα ξενοδοχεία.
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
και καταδικάζει και καταψηφίζει το νοµοσχέδιο που φέρνετε στη
Βουλή για την απελευθέρωση της κίνησης των κρουαζιερόπλοιων και καλεί, όχι µόνο τους ναυτεργάτες, αλλά συνολικά
τους εργαζόµενους, το λαϊκό κίνηµα, να το αντιπαλέψουν. Να
αντιπαλέψουν συνολικά την πολιτική που γενικεύει την αύξηση
των ορίων συνταξιοδότησης, που µειώνει τους µισθούς και τις
συντάξεις και τους στερεί το δικαίωµα στη δουλειά.
Γιατί η ίδια η ζωή, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αποδεικνύει
καθηµερινά ότι όσο η εξουσία είναι στα χέρια του κεφαλαίου και
των κοµµάτων, όσο τα µέσα παραγωγής, τα λιµάνια, τα ναυπηγεία είναι στα χέρια των εφοπλιστών και των άλλων τµηµάτων
της πλουτοκρατίας, η κατάσταση του λαού θα χαρακτηρίζεται
από την όξυνση των προβληµάτων.
Γι’ αυτό επιµένουµε ότι ο λαός έχει τη δύναµη, όχι µόνο να αλλάξει τους συσχετισµούς δύναµης, αλλά να δηµιουργήσει τη
δική του αντιµονοπωλιακή και αντι-ιµπεριαλιστική συµµαχία για
να διεκδικήσει την εξουσία, για να οργανωθεί η οικονοµία και η
ναυτιλία στη βάση του κριτηρίου της ικανοποίησης των λαϊκών
αναγκών.
Από αυτήν την άποψη, εµείς απαιτούµε, διεκδικούµε και παλεύουµε για διακοπές και αναψυχή για όλους τους εργαζόµενους, δωρεάν διακοπές για όλα τα παιδιά των εργαζόµενων, για
τους συνταξιούχους, για τους φτωχούς αγρότες, για ασφαλή και
σύγχρονα πλοία -η χώρα µας έχει όλες τις δυνατότητες να κατασκευάσει πλοία που να εξυπηρετούν τις συγκοινωνιακές ανάγκες µε ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνηςκατασκευή ασφαλών λιµενικών εγκαταστάσεων σε όλα τα νησιά,
δραστική µείωση των τιµών των εισιτηρίων των επιβατών και των
ναύλων των οχηµάτων, καθηµερινή και απρόσκοπτη σύνδεση
των νησιών µε την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και µεταξύ τους, για
όλη τη διάρκεια του χρόνου, για ναυτεργάτες και εργαζόµενους
µε µισθούς και συντάξεις, εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώµατα, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες
τους.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ειδικός αγορητής του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ο κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης,
έχει το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να πω εισαγωγικά ότι υπάρχει µία παρεξήγηση. Η σηµερινή Κυβέρνηση πιστεύει ότι φέρνοντας µε τη «σέσουλα» σχέδια νόµου στο
ελληνικό Κοινοβούλιο, λύνει τα προβλήµατα της χώρας. Το µεν
Κοινοβούλιο κατά τρόπο ενδελεχή και εξονυχιστικό ασχολείται
µε τα ζητήµατα που τίθενται εδώ, όταν όµως έρχεται η ώρα η
εκτελεστική εξουσία να εφαρµόσει τους νόµους, οι νόµοι αυτοί
δεν εφαρµόζονται. ∆εν αναφέροµαι µόνο σε πρόσφατα παραδείγµατα.
Το ζήτηµα δεν είναι να ψηφίζει κανείς νόµους, αλλά να τηρούνται. Καλός νόµος, λένε οι νοµικοί, είναι αυτός που καλώς εκτελείται, που καλώς εφαρµόζεται.
Μέχρι τώρα είδαµε ότι η σηµερινή Κυβέρνηση δεν µπορεί να
εφαρµόσει το νόµο, όταν υπάρχουν κρίσιµα ζητήµατα µπροστά
της. Όταν λέµε «να εφαρµόσει το νόµο» -να επιβάλει, δηλαδή, το
κράτος του νόµου, προς άρσιν παρεξηγήσεων- εννοούµε ότι θα
πρέπει να περιφρουρήσει αυτήν την ίδια τη δηµοκρατία. Να καταστήσει, δηλαδή, σαφές σε όλους ότι το δικαίωµα του ενός σταµατάει εκεί που αρχίζει το δικαίωµα του άλλου. Αυτό είναι µία
γενικώς παραδεκτή αρχή, ανεξάρτητα από τις όποιες διαφορές
µπορεί να έχουν µεταξύ τους οι κοµµατικοί σχηµατισµοί.
Άκουσα, κυρία Υπουργέ -και αναφέροµαι σε εσάς µε σεβασµόστην επιτροπή να λέτε ότι δεν αργήσατε. Το δηλώσατε και στον
Τύπο, αν δεν κάνω λάθος. Νοµίζω ότι η Κυβέρνηση άργησε, κατά
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τρόπο δραµατικό, στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου να φέρει
ένα νόµο, ο οποίος είναι προφανές ότι δεν µπορεί να εφαρµοστεί παρά για λίγες ηµέρες, εντός του λήγοντος έτους.
Άκουσα επιτρέψτε µου να αναφερθώ λίγο σ’ αυτό- σήµερα,
τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να λέει ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στη συγκρότηση ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσµατικού κυβερνητικού σχήµατος. Παραδέχεται, δηλαδή, ότι
ούτε αποτελεσµατικό είναι το παρόν κυβερνητικό σχήµα, ούτε
και συµβαδίζει µε τις απαιτήσεις των καιρών. Συµφωνούµε µαζί
του.
Συνεχίζοντας, θα πρέπει να πω ότι εµείς ελπίζαµε πως µε το
νοµοσχέδιο αυτό θα δίνατε µία λύση σ’ ένα καίριο ζήτηµα που
απασχολεί τη χώρα. Μάλιστα, µε πολύ καλές προθέσεις ξεκινώντας, πιστεύαµε ότι ανοίγουν οι αγορές, µόνο που αν κανείς δει
µε ιδιαίτερη προσοχή τα διαλαµβανόµενα στο νοµοσχέδιο, παρατηρεί ότι υπάρχουν ζητήµατα, τα οποία οδηγούν σε αδιέξοδα.
Επανερχόµενος στο ζήτηµα που έθιξα νωρίτερα, θα ήθελα να
πω ότι από την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία από το 1981
µέχρι σήµερα, έχουν παραχθεί εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες
νόµοι, υπουργικές αποφάσεις, πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, προεδρικά διατάγµατα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι µέσα στις πρώτες ενενήντα ηµέρες
διακυβέρνησης της χώρας από τον Ανδρέα Παπανδρέου είχαν
ψηφιστεί εκατόν δεκατέσσερις νόµοι και εκδόθηκαν χίλια τετρακόσια προεδρικά διατάγµατα.
Γιατί τα λέω αυτά; Γιατί, όπως νωρίτερα ανέφερα, δεν είναι το
ζήτηµα να ψηφίζονται οι νόµοι, διότι τα αποτελέσµατα όλων
αυτών, τα βλέπουµε µπροστά µας.
Πολύ γρήγορα σας λέω ότι τα κρατικά έσοδα είναι στο µείον
2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, η βιοµηχανική παραγωγή είναι στο
µείον 5,8%, η οικοδοµή στο µείον 22,4%, τα ρούχα είναι στο µείον
26,1%, τα παπούτσια στο µείον 38,7%, ο τουρισµός στο µείον
20%, οι εξαγωγές στο µείον 8,8%, ενώ έχουν βάλει λουκέτα,
µέχρι πρόσφατα, σαράντα πέντε χιλιάδες καταστήµατα.
Επί του νοµοσχεδίου τώρα, θα ήθελα να προλάβω να πω ότι
στο άρθρο 1 –θα τα πούµε και αύριο στη συζήτηση επί των άρθρων- περιλαµβάνεται ρύθµιση που λέει ότι θα πρέπει να καταρτιστεί σύµβαση µε την οποία θα υποχρεώνεται το αντισυµβαλλόµενο µε το κράτος-µέλος στη διενέργεια επενδύσεων στη
χώρα. Μάλιστα, η σύµβαση θα πρέπει να είναι µέχρι τρία χρόνια,
τουλάχιστον.
Είναι αλήθεια ότι στην επιτροπή θεωρήσαµε πως υπάρχουν και
θετικά σηµεία. Ουσιαστικά, όµως στο τέλος, το νοµοσχέδιο αυτό
δεν είναι αυτό που περιµέναµε.
Θα ήθελα ειδικότερα να πω ότι αυτή η θεσµική µεταρρύθµιση
πιστεύαµε πως θα φέρει θετικά αποτελέσµατα, νοµίζουµε, όµως,
ότι δεν µπορεί να το κάνει. Θα πρέπει να υπάρξει µια συνολικότερη στρατηγική επί του ζητήµατος αυτού. Με άλλα λόγια, να
υπάρχει µια σφαιρικότερη αντιµετώπιση του όλου θέµατος.
Θα πρέπει το όλο εγχείρηµα να στηριχθεί µε λιµενικές υποδοµές που τώρα δεν υπάρχουν. Για να το πω απλά: «Πού πάµε ξυπόλητοι στ’ αγκάθια;». Είναι αυτονόητο ότι οι λιµενικές υποδοµές
είναι το προαπαιτούµενο, προκειµένου να έχουµε ορθό προγραµµατισµό των αφίξεων. ∆ηλαδή φανταστείτε τώρα, τέσσερα
έως πέντε κρουαζιερόπλοια να πάνε σ’ ένα εκ των νησιών µας.
Θα µπορέσει άραγε να γίνει κανονικά η αποβίβαση; Θα επικρατήσει κοµφούζιο, είναι η απάντηση.
Άρα, λοιπόν, προαπαιτούµενο είναι: Πρώτον, η ανάπτυξη των
λιµενικών υποδοµών. ∆εύτερον, θεωρούµε –και το έχουµε καταθέσει και στην επιτροπή- ότι πολύ σηµαντική δραστηριότητα, συνυφασµένη µε τις κρουαζιέρες, είναι η λεγόµενη τροφοδοσία των
πλοίων αυτών. Θα πρέπει να δηµιουργήσουµε στην Ελλάδα ανταγωνιστικά δίκτυα τροφοδοσίας αυτών των πλοίων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κυρία ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Τα πλοία αυτά δεν είναι απλά. Είναι µικρές πολιτείες, όπως
καλώς γνωρίζετε. Φροντίστε, λοιπόν, να έχουµε ανταγωνιστικά
δίκτυα τροφοδοσίας, τα οποία θα ενισχύουν και το εισόδηµα του
Έλληνα αγρότη. Τί εννοώ; Ένα µεγάλο κρουαζιερόπλοιο καταναλώνει ηµερησίως δεκαπέντε έως είκοσι χιλιάδες αυγά. Φανταστείτε να µπορέσουµε να διασυνδέσουµε το κρουαζιερόπλοιο,
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

µε το αγροτικό εισόδηµα, µε αυτήν την αλυσίδα τροφοδοσίας
και να µην έρχονται απ’ έξω οι νταλίκες µε τα τρόφιµα. Αυτό θα
είναι ένα τεράστιο βήµα για την ελληνική οικονοµία.
Το τρίτο προαπαιτούµενο είναι ότι πρέπει να δηµιουργηθεί ένα
δίκτυο προβολής της χώρας ως κέντρο κρουαζιέρας. Πρέπει να
αναδείξουµε νέους προορισµούς και µάλιστα να τους κάνουµε
και δίκτυο, διότι έτσι θα διατηρηθεί µακροπρόθεσµα αµείωτο το
ενδιαφέρον των τουριστών, που θα έρχονται στην Ελλάδα.
Αυτό πώς µπορεί να γίνει; Το έχουν κάνει άλλα κράτη: Έχουν
εξειδικευµένους φορείς θαλάσσιου τουρισµού. Συµµετέχει το
κράτος. Συµµετέχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συµµετέχουν οι ιδιώτες. Όλοι µαζί δηµιουργούν αυτά τα προγράµµατα προορισµών,
προκειµένου να κινηθεί η κρουαζιέρα.
Άρα, λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προαπαιτούµενα για εµάς, αλλά δεν υπάρχουν. Μπορεί η πρόθεση να
είναι αγαθή, αλλά η υποδοµή που θα στηρίζει τη θεσµική µεταρρύθµιση δεν υπάρχει.
Εµείς είµαστε υπέρµαχοι, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν
όσα προαναφέρθηκαν. Θα µπορούσαµε να είµαστε υπέρµαχοι.
Πάντως, δεν θα πρέπει να αγνοήσουµε ότι θα υπάρξουν και παράπλευρες απώλειες. Τα κρουαζιερόπλοια µε ελληνική σηµαία
θα γίνουν λιγότερο ανταγωνιστικά, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο σχέδιο νόµου κατ’ ανάγκη.
Σε αυτό το κεφάλαιο που θα δηµιουργηθεί, όµως, µέσω της
εισφοράς, οι πόροι βασικά πρέπει να στραφούν σε αυτούς τους
ανθρώπους που θα φύγουν ή θα µείνουν χωρίς δουλειά. ∆ιότι, ο
Έλληνας πλοιοκτήτης -µε την ελληνική σηµαία µέχρι τώρα- θα
αποφασίσει να γίνει ανταγωνιστικότερος, έχοντας δίπλα του
πλοία µε σηµαία ευκαιρίας.
Είναι γεγονός ότι θα υπάρξει ένας κλυδωνισµός. Εκεί θα πρέπει να απλώσουµε ένα δίχτυ προστασίας πάνω από τους ανθρώπους αυτούς. Θεωρήσαµε καλή την ιδέα να υπάρχει ένας
Οργανισµός Απασχόλησης Εµπορικού Ναυτικού. Νοµίζουµε ότι
ήταν και πρόταση που υπήρχε στο πόρισµα. ∆εν το είδαµε µέσα
στο νοµοσχέδιο, το βρίσκουµε, όµως θετικό. Ένα θετικό, όµως,
µέσα σε τόσα αρνητικά δεν µπορεί να συγκροτήσει ένα σχέδιο
νόµου που δίνει λύσεις.
Τέλος, θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι θα
πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αντιµετωπιστούν οι εικόνες που
κάνουν τον γύρο του κόσµου από τα διεθνή µέσα µαζικής ενηµέρωσης και πλήττουν ανεπανόρθωτα τον κλάδο αυτό της εθνικής οικονοµίας.
Όσον αφορά τα άρθρα, θα εκφράσουµε επιφυλάξεις, γιατί δεν
θέλουµε να αδικήσουµε το νοµοθέτηµα. Για το λόγο αυτό θα περιµένουµε να ακούσουµε και την τελική κυβερνητική θέση.
Θα ήθελα, όµως, να προλάβω να πω, πως επικρατεί τέτοια
σύγχυση στους κόλπους της σηµερινής Κυβέρνησης, ώστε το
ακροτελεύτιο άρθρο –θα το πούµε και αύριο- αναφέρει ότι η
ισχύς αυτού του σχεδίου νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Κυρία Υπουργέ, λησµονήσατε το νόµο που υπάρχει, του κ. Ραγκούση, που αναφέρει ότι η ισχύς των νόµων άρχεται από της
δηµοσιεύσεώς τους στο διαδίκτυο; Έχετε όλο το χρόνο να το
διορθώσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κολοκοτρώνη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Θεόδωρος ∆ρίτσας.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το σχέδιο νόµου, κατά τη
γνώµη µας, αποτελεί ακριβώς ένα χαρακτηριστικό δείγµα του τι
σηµαίνει –και στη συγκεκριµένη περίπτωση και σε πολλούς άλλους τοµείς- αυτή η διαχρονική επιλογή των τελευταίων είκοσι
ετών που υλοποιούν οι κυβερνήσεις και της Νέας ∆ηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ σε σχέση µε κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν την
ανάπτυξη της χώρας.
Είναι αυτό που ο Πρωθυπουργός τότε του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σηµίτης, είχε προσδιορίσει ως προσαρµογή στο διεθνές, ανταγωνιστικό, επιχειρηµατικό περιβάλλον. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό

το νοµοσχέδιο έρχεται να προσαρµόσει και την τελευταία φιλεργατική άµυνα της ελληνικής νοµοθεσίας, στο συγκεκριµένο
ζήτηµα, -στα ζητήµατα της κρουαζιέρας και της ναυτεργασίας,
στο διεθνές, ανταγωνιστικό, επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Βέβαια, εάν θέλει να κάνει µια σοβαρή συζήτηση µια Κυβέρνηση που επαγγέλλεται ότι προωθεί αναπτυξιακούς στόχους –
και στο συγκεκριµένο ζήτηµα της κρουαζιέρας έχουν ακουστεί
πάρα πολλά και φιλόδοξα πράγµατα, ότι «θα φάµε µε χρυσά κουτάλια», κυριολεκτικά- µπορεί άνετα και πραγµατικά να προσεγγίσει διαδοχικά µια σειρά ζητήµατα που αφορούν τις υποδοµές,
την εκπαίδευση, την προώθηση και τη διασύνδεση της δραστηριότητας της κρουαζιέρας µε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, έχει να µελετήσει τη συµµετοχή των κοινωνιών σε
αυτά, έχει να µελετήσει την υπεράσπιση και την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, έχει να µελετήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας και πάρα πολλά πράγµατα.
Αντί για όλα αυτά, τι µένει; Η µείωση και η συντριβή του εργατικού κόστους. ∆ιότι, αν ξεκινάει κανείς από το θέµα ανάπτυξη
κρουαζιέρας και το µόνο -ίσως και το τελευταίο- που έχει να πει
είναι «άρση του καµποτάζ»- που είναι ένα προστατευτικό µέτρο,
κατακτηµένο σε προηγούµενες εποχές για την κατοχύρωση της
ελληνικής ναυτεργασίας των θέσεων εργασίας των Ελλήνων ναυτικών- και αν αυτό είναι το µόνο που έχει να καταργήσει για να
αναπτύξει την κρουαζιέρα, ε τι άλλο χρειάζεται περισσότερο να
πούµε από το ότι όσον αφορά αυτή την περίφηµη Σηµιτική
φράση -που αποτελεί ευαγγέλιο για όλες τις νεοφιλελεύθερες
κυβερνήσεις- «προσαρµογή στο διεθνές, ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον», δεν πρόκειται καν περί προσαρµογής;
Πρόκειται περί υποταγής στα κελεύσµατα και τις απαιτήσεις
ενός ισχυρού, ισχυρότατου, πράγµατι, κοινωνικού συσχετισµού
σε βάρος των εργαζοµένων, αλλά για το οποίο, εν πάση περιπτώσει, εάν περί αυτού πρόκειται, ένα πολιτικό κόµµα πρέπει να
πει ότι «εγώ καθαρά διαλέγω την ταξική υπεράσπιση των ισχυρών και προσδοκώ µέσα από την ενίσχυση των ισχυρών οικονοµικών συµφερόντων την ανάπτυξη της χώρας». Όχι να λέει:
«είµαι σοσιαλιστικό κόµµα και σοσιαλιστική Κυβέρνηση».
Με αυτά τα ψευδώνυµα δεν µπορούµε να κάνουµε σοβαρές
συζητήσεις και γι’ αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, πραγµατικά µπορεί να κριθεί βήµα προς βήµα, λέξη προς λέξη, ισχυρισµό προς ισχυρισµό. Να δούµε τι ακριβώς συµβαίνει και
επιτέλους να έρθουν όλες εκείνες οι µελέτες και τα επιχειρήµατα
που αποδεικνύουν µε συγκεκριµένους τρόπους ότι η επιλογή
αυτή ωφελεί την εθνική οικονοµία. Και όχι ότι την ωφελεί δυνητικά, υπό προϋποθέσεις, «εάν και εφόσον αναπτυχθεί η αγορά
και όλα αυτά και άρα…», γιατί αυτό το «άρα» όχι µόνο δεν έχει
επαληθευτεί –ότι δηλαδή δια της ανάπτυξης της οικονοµίας θα
επέλθει και η κοινωνική δικαιοσύνη και η αναδιανοµή του πλούτου- αλλά αντιθέτως και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παγκοσµίως έχει διαψευστεί απολύτως.
Από αυτήν την άποψη, δεν µπορούµε να στεκόµαστε σε επιχειρήµατα τα οποία υποτίθεται ότι προσδιορίζουν µία νέα τοµή
στην πολιτική, που µέχρι τώρα εφαρµόστηκε στη ναυτιλία, στην
ακτοπλοΐα και επί του προκειµένου ειδικότερα στον τοµέα της
κρουαζιέρας. Έχουµε µία υποταγή στις πιέσεις και στις απαιτήσεις των ισχυρών εφοπλιστικών συµφερόντων και άλλων επιχειρηµατικών τοµέων που συνδέονται µε την κρουαζιέρα για τη
µείωση του εργατικού κόστους. Περί αυτού πρόκειται.
Η άρση του καµποτάζ στερεί επιπλέον και ανατρέπει ό,τι στοιχειώδες διατηρείται στον τοµέα της κρουαζιέρας ως προς τους
Έλληνες εργαζοµένους. ∆ηλαδή, στερεί το πλεονέκτηµα του κυκλικού ταξιδιού από τα πλοία που ήδη υπάρχουν, τα τέσσερα –
πέντε πλοία µε ελληνική σηµαία, και καθιστά ασύµφορη τη σηµαία την ελληνική. Εποµένως, πολύ σύντοµα, εφόσον γίνει νόµος
αυτό το σχέδιο νόµου -µε την υπάρχουσα πλειοψηφία θα γίνειθα έχουµε άµεση προσαρµογή των εταιρειών που έχουν ελληνική σηµαία µε την αλλαγή της σηµαίας για να επωφεληθούν από
την περαιτέρω αξιοποίηση των µειωµένων στάνταρ εργασίας των
ναυτικών που απασχολούνται σε αυτά τα πλοία. Και αυτά τα τέσσερα πλοία θα πάψουν να έχουν ελληνική σηµαία, µε αποτέλεσµα να απολεσθούν άλλες τετρακόσιες τριάντα θέσεις εργασίας
Ελλήνων ναυτικών, που αυτή τη στιγµή εργάζονται σε αυτά τα
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πλοία, να µειωθεί το ελληνικό νηολόγιο και ο αριθµός των πλοίων
και να έχουµε και περαιτέρω απώλεια εσόδων από το ήδη ελλειµµατικό ΝΑΤ. Η άµεση συνεπαγωγή θα είναι αυτή πρακτικά,
χονδρικά.
Από εκεί και πέρα, είναι βέβαιο -ήδη ακούγονται οι φωνές- ότι
θα επηρεάσει η άρση του καµποτάζ το χώρο της κρουαζιέρας εξ
αντανακλάσεως, αλλά και λόγω των συµφερόντων που σχετίζονται και έχουν ξεχωριστή ισχύ, αρνητικά τη ναυτεργασία και σε
άλλους χώρους ναυτιλιακής δραστηριότητας, όπως είναι οι
γραµµές σύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας. Ήδη το αίτηµα έχει τεθεί
κατ’ αναλογία υλοποίησης και εφαρµογής ανάλογων προβλέψεων και για τις συνθήκες εργασίας στον τοµέα αυτόν. Θα θέσει
σε κίνδυνο τις υπάρχουσες δύο, δυόµιση χιλιάδες θέσεις εργασίας Ελλήνων ναυτικών στη διεθνή ακτοπλοΐα και στη σύνδεση
Ελλάδας – Ιταλίας.
Από εκεί και πέρα, τα επιχειρήµατα είναι ατεκµηρίωτα. Το λέω
για µια ακόµη φορά. Η ανάλυση κόστους-οφέλους που να τεκµηριώνει αυτή την πρόταση δεν υπάρχει. ∆εν είναι δική µου
άποψη. Το λέει η ίδια η έκθεση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε και επικαλείται την έλλειψη χρόνου για να αξιοποιήσει αυτά
τα στοιχεία. Λέει: «∆εν µπόρεσα να καταλήξω σε συµπέρασµα,
γιατί δεν είχα το χρόνο». Εµείς πιστεύουµε ότι ούτως ή άλλως
δεν µπορεί να προκύψει θετική σχέση κόστους-οφέλους για την
ελληνική οικονοµία και για το δηµόσιο συµφέρον. Αλλά έστω να
είχαµε έναν υπολογισµό, έστω να είχαµε ένα επιχείρηµα, έστω
να είχαµε µία τεκµηρίωση. Ούτε καν αυτή δεν έχουµε.
Από εκεί και πέρα, οι διαρροές –θα πω λίγο παρακάτω γι’ αυτό,
για τις υποτιθέµενες µελέτες που υπάρχουν και θα ενισχύσουν
την εθνική οικονοµία, έκανε επίκληση σε αυτές τις µελέτες και ο
εισηγητής της Πλειοψηφίας- άλλα λένε. Θα πω πιο κάτω γι’ αυτό.
∆εν λένε αυτό. Λένε εντελώς άλλα πράγµατα.
Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι σηµαντικές δυσκολίες για την αύξηση της επισκεψιµότητας των πλοίων
και των επιβατών στα ελληνικά λιµάνια µέσω της κρουαζιέρας,
κατ’ ουσίαν αποτελούν την αιτία γιατί δεν έχουµε το υψηλό µερίδιο της κρουαζιέρας όπως έχουν άλλες χώρες στην Ευρώπη
και αλλού. Γιατί η αύξηση των εσόδων από την κρουαζιέρα προϋποθέτει αλµατώδη αύξηση επισκεψιµότητας πλοίων και τουριστών σε µια χώρα που δεν έχει τόσα πλεονεκτήµατα ως προς
αυτό. Θα τα πω πολύ σύντοµα. Και αυτό, πέραν της ανεπάρκειας
των λιµένων και όλα αυτά, τα οποία και αυτά θέλουν µία πολύ µεγάλη συζήτηση, γιατί πρέπει να γίνουν τα λιµάνια επί τη βάσει
σχεδιασµών, επί τη βάσει επίσης µελέτης κόστους-οφέλους.
Πρέπει να πάψουµε να κάνουµε φαραωνικά λιµάνια στην Πάρο,
τη Νάξο, την Ικαρία ή οπουδήποτε αλλού και να δούµε σε κάθε
χώρο, ποια είναι η φέρουσα ικανότητα σε κάθε νησί και σε κάθε
περιοχή. Πρέπει να το συνδέσουµε µε τις τοπικές ανάγκες και
τις άλλες λειτουργίες.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα λιµάνια είναι επίσης ένα ζήτηµα
πολύ σηµαντικό και δεν µπορούµε να λέµε ότι θα τα επωµιστούν
οι επιχειρηµατίες και θα κάνουν επενδύσεις. Πουθενά δεν το έκαναν και πουθενά δεν θα αναλάβουν το ρίσκο ενός κόστους µίας
τέτοιας επένδυσης. Από τη στιγµή, λοιπόν, που θα τα αναλάβει
ούτως ή άλλως το δηµόσιο, εάν δε το κάνει µε Σ∆ΙΤ, θα το υπερπολλαπλασιάσει το κόστος αυτό. Πρέπει να δούµε απέναντι σε
αυτό τι αντιστοιχεί στο όφελος της ελληνικής οικονοµίας και της
ελληνικής κοινωνίας. ∆εν µπορούµε να λέµε ότι θέλουµε γενικώς
λιµάνια. Θέλουµε λιµάνια σχεδιασµένα µε το ποιος θα τα πληρώσει, ποιος θα ωφεληθεί από αυτά, σε ποια οικονοµία θα ενταχθούν και προς ποια κατεύθυνση.
Από αυτή την άποψη, έχουµε να δούµε ότι αυτή η εταιρεία που
έφυγε από το Ηράκλειο, δεν έφυγε τόσο για το λιµάνι. Για το αεροδρόµιο έφυγε. Και εκεί θα φτιάξουµε υπερ-αεροδρόµια; Θα
τα φτιάξουµε οπουδήποτε, καταργώντας κάθε περιβαλλοντική
και κάθε κοινωνική παράµετρο; ∆εν θα τα σχεδιάσουµε; Μα, όλα
αυτά δεν έχουν µπει σε κανένα σχεδιασµό. Έχουν µπει µόνο σε
κερδοσκοπικές βλέψεις µέσω των Σ∆ΙΤ και µέσω άλλων παραγόντων. Έρχεται το καµποτάζ να καταργηθεί για να αναπτυχθεί,
λέει, η κρουαζιέρα. Μα, δεν είναι τρόπος ανάπτυξης αυτός. Είναι
υποταγή στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και τίποτα παραπέρα.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆εν έχω το χρόνο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω,
όµως, ότι η εµπειρία ανάλογων ρυθµίσεων και από το 2007, οι
περίφηµες ρυθµίσεις του τότε Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας,
του κ. Κεφαλογιάννη, έτσι διαφηµίστηκαν. Χίλια νέα πλοία θα ερχόντουσαν και µεγάλη αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας και των θέσεων εργασίας θα υπήρχε. Μετά από τρία χρόνια
µπορούµε να τα µετρήσουµε όλα αυτά και οφείλει η Ελληνική
Βουλή, όταν αντιµετωπίζει τέτοιου είδους ζητήµατα, να µην κρύβεται πίσω από τα ωραία λόγια µίας εισήγησης ή µίας ωραιοποιηµένης πρότασης. Πρέπει να δούµε, ήρθαν αυτά τα χίλια πλοία;
∆εν ήρθε κανένα, µειώθηκαν. Ήρθε αυτή η ανάπτυξη των θέσεων
εργασίας στους Έλληνες ναυτικούς; Μειώθηκαν.
Πώς, λοιπόν, θα επαναλάβουµε τα ίδια επιχειρήµατα, την ίδια
ωραιοποιηµένη εικόνα, την ίδια ψευδή πραγµατικότητα και πάνω
σε αυτήν θα κτίσουµε την ανάπτυξη από εδώ και πέρα, σε συνθήκες µάλιστα τόσο συντριπτικές για το λαϊκό εισόδηµα και για
τις θέσεις εργασίας, ειδικά των ναυτικών;
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Θα προσπαθήσω αύριο να δώσω περισσότερα στοιχεία. Η µελέτη αυτή –αναφέρθηκε και ο συνάδελφος από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα- που επικαλούνται διάφοροι επιχειρηµατίες επιλεκτικά και
µας λένε ότι θα έχουµε 1,2 δισεκατοµµύριο οφέλη και έσοδα από
την απελευθέρωση του καµποτάζ, λέει το εντελώς αντίθετο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι αυτή εδώ η µελέτη, που είναι
στα αγγλικά και λέει το εντελώς αντίθετο. Λέει, δηλαδή, ότι από
όλο αυτό το µερίδιο το ευρωπαϊκό- το λέω πολύ συνοπτικά- το
µεγαλύτερο µέρος του οφείλεται σε παραγωγικές δραστηριότητες, όπως ναυπηγικές δράσεις που δεν τις έχουµε, σε άλλες
δράσεις που δεν τις έχουµε και µένει όλο και όλο 1 δισεκατοµµύριο για όλη την Ευρώπη από την επισκεψιµότητα, που σε αυτή
συµπεριλαµβάνονται και τα αεροπορικά εισιτήρια, τα charter και
όλα αυτά, τα οποία προφανώς δεν τα επωφελούνται οι εθνικές
επιχειρήσεις, αλλά οι υπερεθνικές και οι διεθνείς κατά κανόνα.
Με αυτά τα στοιχεία, λοιπόν -που ψευδώς γέµισαν οι πιο έγκριτες εφηµερίδες της Ελλάδος όλο αυτό το προηγούµενο διάστηµα και οι ραδιοσταθµοί που ελέγχονται από εφοπλιστικά
συµφέροντα και οι τηλεοπτικοί σταθµοί που επίσης ελέγχονται
από αυτά και δηµιούργησαν αυτή την ψευδή εικόνα- θα στηρίξουµε στο χώρο της ναυτιλίας, στο χώρο της κρουαζιέρας τη νέα
εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη; Πρόκειται για µία απόλυτα
στρεβλή επιχειρηµατολογία της οποίας το µόνο στην πραγµατικότητα που έχει να κρατήσει κανείς είναι η εξυπηρέτηση ενός
ισχυρότατου ολιγοπώλιου το οποίο επιβάλλει τις λύσεις.
Θα µιλήσω αύριο και για τις τροπολογίες, όπως και για την
τροπολογία που έχουµε καταθέσει, η οποία είναι υπερώριµη.
Κυρία Υπουργέ, νοµίζω ότι είναι πια καιρός να γίνει δεκτή η
τροπολογία για το πολιτικό προσωπικό των Υπουργείων που χωρίστηκαν: το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Νοµίζω ότι
µέχρι αύριο θα έχουµε τον τρόπο να τα συζητήσουµε όλα αυτά
και να δεχθείτε, τουλάχιστον, αυτή την τροπολογία, που την περιµένει πολύς κόσµος. Και δικαίως την περιµένει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. ∆ρίτσα.
Παρακαλώ τη Βουλευτή του Νοµού Έβρου του ΠΑΣΟΚ, κ.
Ελένη Τσιαούση, να πάρει το λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου µε τίτλο: «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών,
µε αφετηρία ελληνικό λιµένα», αποτελεί ένα νοµοσχέδιο που µαζί
µε άλλα τα οποία ψηφίστηκαν ή βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσής τους, στοχεύει στην εξάλειψη στρεβλώσεων που
υπήρχαν στην ελληνική οικονοµία και δεν επέτρεπαν την εξυγίανσή της και την εξωστρεφή ανάπτυξή της. Συγχρόνως, συγκροτεί µία πρόταση νοµοθετικού περιεχοµένου, που εναρµονίζει στη χώρα µας το πλαίσιο λειτουργίας του τοµέα της διεθνούς κρουαζιέρας µε ό,τι ισχύει σε όλες τις άλλες χώρες που
διαθέτουν ελκυστικό και ανταγωνιστικό προς τη χώρα µας λει-
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τουργικό περιβάλλον ανάπτυξης αυτής.
Η Ελλάδα, αγαπητοί συνάδελφοι, διανύει µια πρωτοφανή οικονοµική κρίση, γεγονός που µας υποχρεώνει να κάνουµε γρήγορα βήµατα στην απελευθέρωση όλων των τοµέων που
µπορούν να συµβάλουν αποφασιστικά στην υπέρβασή της. Ο τοµέας του τουρισµού έχει καταλυτικό ρόλο και δυνατότητα. Μέσα
σε αυτόν, ο κλάδος της κρουαζιέρας είναι κοµβικός. Σύµφωνα
µε στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Κρουαζιέρας το 2008,
32 δισεκατοµµύρια ετησίως αντιπροσωπεύει η αγορά της κρουαζιέρας στην Ευρώπη και µόνο 480 χιλιάδες ευρώ στη χώρα µας.
Τριακόσιες είκοσι χιλιάδες άτοµα εργάζονται σε άµεσες και έµµεσες θέσεις γύρω από τη βιοµηχανία κρουαζιέρας πανευρωπαϊκά και 10 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι οι απολαβές τους. ∆ύο
χιλιάδες επτακόσιες εξήντα επτά κρουαζιέρες πραγµατοποιήθηκαν στη Μεσόγειο το 2008. Οι επιβάτες κρουαζιέρας ξόδεψαν
1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ για το πακέτο των διακοπών και άλλα
1,4 δισεκατοµµύρια στα λιµάνια όπου έριξαν άγκυρα τα κρουαζιερόπλοια. Τέσσερα εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες τουρίστες
κρουαζιέρας είχαν προορισµό την Ελλάδα. Ήµασταν ο δεύτερος
προορισµός στη Μεσόγειο, µετά την Ιταλία µε πέντε εκατοµµύρια, µε σταθµούς τη Ρόδο, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη κ.λπ.. Ενενήντα ευρώ ήταν το µέσο ποσό που δαπανάει ηµερησίως ένας
τουρίστας κρουαζιερόπλοιου, όταν αποβιβάζεται στη στεριά,
ποσό διπλάσιο σε σχέση µε τους υπόλοιπους τουρίστες.
Αναλύοντας, λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία θα διαπιστώσουµε
ότι ανάµεσα στις πρώτες δέκα χώρες που µοιράστηκαν τα 12,9
δισεκατοµµύρια ευρώ άµεσων δαπανών εταιρειών και επιβατών
κρουαζιέρας το 2007, στην πρώτη θέση ήταν η Ιταλία µε 31%,
στην τέταρτη θέση η Ισπανία µε 7,4% και στην όγδοη θέση η Ελλάδα µε περίπου 2,5%. Το πρόβληµα, λοιπόν, εστιάζεται στην
ανάγκη να υπάρξει άµεσα ένα σύγχρονο και λειτουργικό νοµοθετικό πλαίσιο, που θα άρει τους περιορισµούς στον κλάδο των
διεθνών κρουαζιερών, µε κύριο στόχο τη µετατροπή των ελληνικών λιµένων σε λιµάνια αφετηρίας ή κατάληξής των, σε λιµάνια
επιβίβασης και αποβίβασης τουριστών. Μόνο έτσι θα αντληθούν
σοβαρά οφέλη για την οικονοµία µας.
Η άρση του καµποτάζ όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
είναι από µόνη της επαρκής για την ανάδειξη της Ελλάδας σε κυρίαρχη χώρα της Μεσογείου στον τοµέα της κρουαζιέρας. Απαιτούνται µεταρρυθµίσεις και σε άλλα θέµατα, σε συνδυασµό µε τη
δηµιουργία σύγχρονων λιµενικών υποδοµών για να αναπτυχθεί,
επιτέλους, το home boarding, για να γίνει η ελληνική σηµαία ελκυστική, ακόµα και για πλοία ξένων συµφερόντων, όπως συµβαίνει σήµερα µε την ιταλική σηµαία. Απαιτείται εκσυγχρονισµός
σε δυσλειτουργίες, που υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια και αφορούν πολλαπλά σηµεία του θαλάσσιου τουρισµού.
Η άρση του καµποτάζ, που θεσµοθετεί το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο αποτελεί ένα ουσιαστικό βήµα εκσυγχρονισµού της νοµοθεσίας, αλλά δεν αποτελεί τη λυδία λίθο για την αποφασιστική
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού πλοίου και της
ελληνικής σηµαίας. Απαιτούνται τοµές σε πολλά σηµεία και
δοµές, που είναι αναχρονιστικές. Σας υπενθυµίζω ότι ήδη παρουσιάζονται αποχωρήσεις από την Ελλάδα εταιρειών, που λόγω
των δοµικών προβληµάτων µας στον κλάδο της κρουαζιέρας
φεύγουν. Η «THOMSON» φεύγει από την Κέρκυρα και πηγαίνει
στο λιµάνι της Αλικαρνασσού. Το Ηράκλειο έχασε δύο πλοία που
πάνε στην Αττάλεια και άλλο ένα δήλωσε από το 2011 ότι θα πάει
στην Κωνσταντινούπολη.
Όπως επισηµάνθηκε στην διηµερίδα που έγινε στην Κω µε
θέµα το θαλάσσιο τουρισµό και την άρση του καµποτάζ, η άρση
του είναι µια µεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουµε ως
χώρα, τη στιγµή µάλιστα που στην περιοχή µας υπάρχει µεγάλη
αύξηση, µε αποτέλεσµα η Μεσόγειος να πλησιάζει σε ρυθµούς
την Καραϊβική. Τονίστηκε δε, η θετική προοπτική που υπάρχει
για την ευρύτερη οικονοµική ανάπτυξη και τη διάχυση των θετικών επιπτώσεων σε λοιπούς κλάδους της οικονοµίας. Να σηµειώσουµε ότι το πόρισµα της Επιτροπής που συστάθηκε για το
συγκεκριµένο θέµα υποστηρίζεται από όλους τους φορείς της
τουριστικής και ναυτιλιακής βιοµηχανίας. Επίσης, να επισηµάνουµε ότι στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νοµοσχεδίου οι µεγάλοι και ισχυροί οργανισµοί, όπως το Ναυτικό Επιµελητήριο

Ελλάδας, το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο, ο Σύνδεσµος Τουριστικών Επιχειρήσεων κ.λπ. τάχθηκαν υπέρ του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είδαµε ότι µέχρι τώρα οι απαγορεύσεις που ίσχυαν δεν εµπόδισαν τη συρρίκνωση του κλάδου. Αντίθετα, συντελούν στη συρρίκνωση και άλλων κλάδων της
οικονοµίας µας. Το παρόν νοµοσχέδιο δίνει την ώθηση που χρειάζεται σ’ ένα δυναµικό τοµέα της οικονοµίας µας, που έχει όλες
τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί ταχύτατα, γι’ αυτό και το στηρίζω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε θερµά την
κ. Τσιαούση.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής Χίου της Νέας
∆ηµοκρατίας έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύρια Υπουργέ, η ναυτιλία και ο τουρισµός καλύπτουν περίπου το 1/3 του ΑΕΠ της χώρας. Συνεπώς λόγω µεγέθους τους,
χρειάζονται και στήριξη, αλλά και ανάπτυξη. Αν σας ρωτούσα να
µου πείτε, αν θεωρείτε ότι η Κυβέρνησή σας έχει πετύχει σε αυτούς τους δύο τοµείς, θα µου λέγατε ναι ή όχι;
Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να µας το εξηγήσετε. Για
να αντιληφθούµε πόσο µακριά βρίσκεστε από την πραγµατικότητα και στους τοµείς αυτούς.
Κύριοι συνάδελφοι, στη Ναυτιλία και στον Τουρισµό εµπλέκονται άµεσα όλα τα Υπουργεία, από το Εθνικής Αµύνης µέχρι το
Οικονοµίας, από το Υποδοµών µέχρι το Εργασίας και βεβαίως
εµπλέκονται και οι περιφέρειες.
Αυτό σηµαίνει ότι για να πάµε µπροστά χρειαζόµαστε ένα
µίγµα πολιτικής. Θα αναφέρω την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας, τη διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος,
την προώθηση νέων µορφών ανάπτυξης υποδοµών, όπως οι συµβάσεις παραχώρησης, οι συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα,
τη µείωση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση γενικά της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε στόχο την έλξη των επενδύσεων, την εκπαίδευση και την απασχόληση και βέβαια την οργανωµένη προβολή της χώρας και των λιµανιών της στο
εξωτερικό. Χωρίς αυτά και η ναυτιλία και ο τουρισµός θα αποτελέσουν άλλη µια χαµένη ευκαιρία για τη χώρα.
Νοµίζω ότι η Κυβέρνηση πολιτεύεται χωρίς πρόγραµµα. Γι’
αυτό και ανέφερα όλες αυτές τις πτυχές, για να αντιληφθούµε
όλοι, ο καθένας µε την εξειδίκευση που έχει, ότι οι φορείς παραγωγής πολιτικής που εµπλέκονται στο νοµοσχέδιο αυτό, δεν
έχουν κάνει τη δουλειά τους όπως θα έπρεπε.
Ας δούµε κατ’αρχάς ποιο είναι το κίνητρο για να στηρίξουµε
και να αναπτύξουµε την κρουαζιέρα στη χώρα µας. Θα αναφέρω
στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Κρουαζιέρας του 2008.
4,5 εκατοµµύρια επιβάτες έκαναν κρουαζιέρα το 2007. 4.700.000
χιλιάδες ευρωπαίοι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε ευρωπαϊκά λιµάνια.
Ο τζίρος από την κίνηση αυτή είναι πάνω από 32 δισεκατοµµύρια ευρώ. Απ’ αυτά τα 5 και πλέον δισεκατοµµύρια ευρώ απορροφήθηκαν σε υπηρεσίες υποστήριξης της κρουαζιέρας, όπως
τροφοδοσία πλοίων ή τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά και
ούτω κάθε εξής. Ενώ σχεδόν 3 δισεκατοµµύρια ευρώ αναλώθηκαν σε λειτουργίες πριν ή µετά το µπάρκο, όπως ταξίδια, παραµονή στη στεριά για τουρισµό κλπ. Και βέβαια συντηρήθηκαν
τριακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η ύλη. Αυτός
είναι ο όγκος της αγοράς αυτής.
Τι θέλουµε, λοιπόν, σαν χώρα; Ποιος είναι ο στόχος µας; Είναι
να µεταφέρουµε ή να µετατοπίσουµε, αν θέλετε, ένα κοµµάτι
αυτού του όγκου προς την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να είναι και το
ορατό αποτέλεσµα της όποιας κυβερνητικής προσπάθειας.
Επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος µε αυτό το νοµοσχέδιο ή µε τα
υπόλοιπα συνωδά µέτρα πολιτικής της Κυβέρνησης; ∆εν επιτυγχάνεται και θα εξηγήσω το γιατί.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, πρώτα να σταθώ σε αυτά που είπε
ο Πρωθυπουργός πριν από τέσσερις µήνες. Ο Πρωθυπουργός
αναγνώρισε τις θετικές επιπτώσεις του νοµοσχεδίου στην αγοράς εργασίας, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην κα-
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τάρτιση κ.ο.κ. και δεσµεύτηκε για την ψήφιση του µέχρι το τέλος
Μαΐου. Μάλιστα προχώρησε σε κάποιες εξαγγελίες. Είπε για την
αναβάθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε τα ελληνικά
πληρώµατα να γίνουν πιο ανταγωνιστικά. Εξήγγειλε την ένταξη
των εργαζοµένων στην κρουαζιέρα σε προγράµµατα του ΟΑΕ∆,
ανάλογα ή αντίστοιχα µε αυτά για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους.
Τι απ’ όλα αυτά έγινε; Το νοµοσχέδιο συζητείται σήµερα, δηλαδή, τέσσερις µήνες µετά. Ως προς το θέµα της αναβάθµισης
της ναυτικής εκπαίδευσης, εκείνο που ξέρω είναι ότι µειώσατε
τις θέσεις των εισακτέων στις ναυτικές ακαδηµίες. Όσο για προγράµµατα του ΟΑΕ∆ δεν έχω ακούσει. Αν κάνω λάθος, να µας
το πείτε. Και βέβαια, προχωρήσατε σε εξαγγελίες µελετών επί
µελετών, όπως για παράδειγµα στο θέµα της αναβάθµισης της
ναυτικής εκπαίδευσης. Σε σχετική ερώτηση που είχα κάνει πριν
δύο –τρεις µήνες, και εσείς κυρία Υπουργέ, αλλά και η κ. ∆ιαµαντοπούλου, µου απαντήσατε ότι έχετε την τελική αρµοδιότητα
στο θέµα αυτό.
Στις επιπτώσεις της κατάργησης του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας, του πλέον κοµβικού σηµείου στην Κυβέρνηση, αναφέρθηκε και ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας και δεν θέλω να
επεκταθώ.
Πιστεύω ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο προχωράτε σε µια απλή
ρύθµιση της διαδικασίας αδειοδότησης για τις επιχειρήσεις που
ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δραστηριότητα κρουαζιέρας στη
χώρα µας. Ο στόχος, όµως, έπρεπε να είναι άλλος. Όχι µόνο η
µετατόπιση της σχετικής αγοράς προς την Ελλάδα, αλλά και η
παραµονή των εταιρειών στη χώρα µας.
Πώς θα γίνει αυτό; Πρώτον, µέσα από την ανάπτυξη υποδοµών για την κρουαζιέρα σε υφιστάµενα λιµάνια της χώρας, µε το
σύγχρονο τρόπο που σας είπα προηγουµένως, συµβάσεις παραχώρησης και συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα και όχι
µέσα από τις πάσης φύσεως δηµόσιες υποδοµές. Άλλο κρουαζιέρα και άλλο ακτοπλοΐα την τριετή διάρκεια των συµβάσεων,
µε δυνατότητα παράτασης, θα υπάρξουν τράπεζες να χρηµατοδοτήσουν επιχειρηµατικές προτάσεις µεγάλων εταιρειών για την
ανάπτυξη των υποδοµών αυτών; Είµαι σχεδόν βέβαιος πως αυτό
δεν θα συµβεί.
∆εύτερον. Με την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος της χώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι υπάρχει
στην κρουαζιέρα συγκριτικό πλεονέκτηµα. Ποιο είναι αυτό; Το
φθηνό κόστος καυσίµου. Όχι από την πολιτική σας, στην αγορά
καυσίµων αλλά λόγω της απόστασης. Η κρουαζιέρα µε αφετηρία
την Ελλάδα είναι ανταγωνιστική λόγω της µικρής απόστασης
προς την Τουρκία, το Ισραήλ, την Κύπρο κοκ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Το χαµηλό κόστος ελλιµενισµού είναι το δεύτερο συγκριτικό
πλεονέκτηµα που πρέπει να αναδείξουµε προς τα έξω. ∆εν το
βλέπω όµως στο νοµοσχέδιο. Όπως δεν βλέπω στο νοµοσχέδιο
να αναφέρεστε ή να λέτε το οτιδήποτε για το κρίσιµο θέµα της
εκπαίδευσης.
Τέλος, η ανάγκη προώθησης και προβολής των ελληνικών λιµανιών. Έχετε κάποια συγκροτηµένη πολιτική σ’ αυτό; Προβλέψατε µήπως συµφωνίες συνεργασίας λιµενικών αρχών,
αεροδροµίων, νοσοκοµείων, τοπικών αγορών για την προσέλκυση της κρουαζιέρας; ∆εν υπάρχει η παραµικρή αναφορά, σε
αυτά που, κατά τη γνώµη µου, αποτελούν τη βάση πάνω στην
οποία θα πρέπει να αναπτύξουµε την πολιτική µας.
Κλείνω µε µια αναφορά στους ναυτικούς µας. ∆εν καταλαβαίνω πώς θα λειτουργήσει το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας
των Ναυτικών (ΚΑΑΝ), δηλαδή το πώς θα γίνονται οι πληρωµές.
Από την εµπειρία που είχαµε µέχρι σήµερα, από το ΝΑΤ, λόγω
υποχρηµατοδότησης από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να παρακρατεί ένα ποσοστό του ΚΑΑΝ, οδηγώντας τον
Οίκο Ναύτου σε διάθεση των αποθεµατικών του. Υπάρχει ο κίνδυνος να συµβεί και εδώ το ίδιο ακριβώς που ζήσαµε όλους αυτούς τους µήνες;
Είναι ερωτήµατα στα οποία θα θέλαµε κάποια συγκεκριµένη
απάντηση και βέβαια, µια δέσµευση από πλευρά σας ότι µέχρι
αύριο θα έχετε συγκεκριµένες τροποποιήσεις, έτσι ώστε να δια-

593

σφαλιστεί αυτός ο κλάδος, που επί των ηµερών σας έχει υποφέρει τα πάνδεινα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουσουρούλη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ευβοίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Γεώργιος Μαρίνος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως και στα άλλα νοµοσχέδια,
χρησιµοποιούνται και σ’ αυτό µεγάλα λόγια, καλλιεργούνται ψεύτικες προσδοκίες. Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι πρόκειται για
ιστορική τοµή. Λέει ότι η απελευθέρωση θα φέρει νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας, η Ελλάδα θα γίνει ισχυρό κέντρο
κρουαζιέρας.
Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση
ρύθµισης που επεκτείνει το χώρο για την ελεύθερη κίνηση του
εφοπλιστικού και τουριστικού κεφαλαίου, για να αυξήσει τα
κέρδη του, χρησιµοποιώντας ελληνικά λιµάνια ως λιµάνια αφετηρίας για επιβίβαση επιβατών µε πληρώµατα κατά κανόνα ανασφάλιστα, χωρίς συλλογικές συµβάσεις, µε άθλιους όρους
εργασίας και αµοιβής.
Θα σταθώ σε ορισµένα ζητήµατα που τέθηκαν ήδη στη συζήτηση. Πρώτον, η Κυβέρνηση, η Νέα ∆ηµοκρατία, αλλά και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός υπερασπίζονται την απελευθέρωση
ως προϋπόθεση της ελεύθερης κίνησης του κεφαλαίου και την
αποσπούν από τα ταξικά, εφοπλιστικά συµφέροντα που υπηρετεί.
Η πραγµατικότητα, όµως, αποδεικνύει ότι όσο τα πλοία είναι
στα χέρια των εφοπλιστών, αυτοί καρπώνονται τα κέρδη και ισχυροποιούν τη δύναµή τους, ενώ οξύνονται τα προβλήµατα των
ναυτεργατών και χειροτερεύει η κατάστασή τους. Στις συνθήκες
της απελευθέρωσης διευρύνεται το πεδίο για την κερδοφορία
ξένων και εγχώριων ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Καλό θα είναι, οι υπερασπιστές του νοµοσχεδίου και της απελευθέρωσης να τοποθετούνται συγκεκριµένα σ’ αυτή την κατάσταση κι όχι να καταφεύγουν σε αφορισµούς.
∆εύτερον, είναι εκτός πραγµατικότητας η ανάλυση που γίνεται
για την πορεία των ελληνικών κρουαζιεροπλοίων. Η µείωση του
αριθµού τους δεν οφείλεται στη διατήρηση του καµποτάζ και του
προστατευτισµού, που άλλωστε έχει καταργηθεί για πλοία µε
κοινοτική σηµαία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πριν την απελευθέρωση υπήρχαν αρκετά κρουαζιερόπλοια µε ελληνική σηµαία, οι
εταιρείες των οποίων, κυνηγώντας το µεγαλύτερο δυνατό κέρδος, έκαναν άλλες επιχειρηµατικές επιλογές, ενώ είναι βέβαιο
ότι και σήµερα τα ελληνικά και ξένα εφοπλιστικά συµφέροντα
συνυπάρχουν και αλληλοδιαπλέκονται.
Τρίτον, λέτε ότι µε την προσέλκυση πολλών κρουαζιεροπλοίων
θα ωφεληθούν οι λαϊκές οικογένειες, οι επαγγελµατίες, οι νησιώτες. Κάνετε µία υπόθεση, η οποία δεν µπορεί να τεκµηριωθεί. Αντίθετα, η πείρα λέει ότι σε περιοχές µε µεγάλη κίνηση
κρουαζιεροπλοίων, στην Καραϊβική, γενικότερα στη Λατινική
Αµερική, στην Ασία, αλλά και στην Ευρώπη, τα λαϊκά προβλήµατα παραµένουν οξυµένα. Η φτώχεια διατηρείται και κερδισµένο είναι το τουριστικό και το εφοπλιστικό κεφάλαιο.
Θα µπορούσα να φέρω πάρα πολλά παραδείγµατα, ιδιαίτερα
για το χώρο της Καραϊβικής, για την περιοχή της Αρούµπα του
Κουρασάο, άλλων νησιών που έχουν αποτελέσει και αποτελούν
κέντρο της κρουαζιέρας, στοιχεία που διαψεύδουν αυτήν την επιχειρηµατολογία που ακούγεται σήµερα και εδώ µέσα στη Βουλή.
Ο Πειραιάς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι το έκτο λιµάνι
στον κατάλογο των είκοσι µεγαλύτερων λιµανιών του κόσµου,
για την εκκίνηση κρουαζιέρας µε διακίνηση περίπου 1,8 εκατοµµύρια επιβάτες. Είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο µε την Τζίτα
Βέκια στην Ιταλία και µε τη Βαρκελώνη.
Θα έπρεπε να είχαν ήδη διαφανεί τα οφέλη για τους ναυτεργάτες, για την αύξηση των θέσεων εργασίας, για τα µικροµάγαζα
του Πειραιά, αλλά και των νησιών. Αυτό δεν έχει γίνει και το ευχολόγιο της Κυβέρνησης τεκµηριωµένα αυτοαποδεικνύεται ότι
δεν «πατάει» πουθενά.
Σηκώθηκε θόρυβος για το κρουαζιερόπλοιο «ΖΕΝΙΘ» και επι-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

χειρήθηκε να ενοχοποιηθεί ο αγώνας και ιδιαίτερα, το απεργιακό
δικαίωµα των ναυτεργατών. Τι αποδείχθηκε; Αποδείχθηκε ότι οι
ισχυρισµοί που χρησιµοποιήθηκαν, η ενοχοποίηση του αγώνα για
την πορεία του τουρισµού και της οικονοµίας είναι αβάσιµοι και
επικίνδυνοι. Τα προβλήµατα είναι βαθύτερα. Αφορούν την κρίση
του καπιταλισµού που εκδηλώνεται και µε τη βαθειά ύφεση της
οικονοµίας. Αφορούν τη σκληρή αντιλαϊκή πολιτική, που στερεί
το δικαίωµα των λαϊκών οικογενειών στις διακοπές, στην ξεκούραση.
Οι δυνάµεις που συκοφάντησαν τους ναυτεργατικούς αγώνες
έχουν ευθύνη. Έχουν µεγάλη ευθύνη, γιατί µε τη στάση τους διατηρούν την άθλια κατάσταση που επικρατεί σε πολλά πλοία, στα
οποία δουλεύουν ανασφάλιστοι ναυτεργάτες σε βάρβαρες εργασιακές συνθήκες και απαράδεκτα χαµηλούς µισθούς.
Θα επαναλάβω ότι το πλήρωµα του «ΖΕΝΙΘ» προέρχεται από
είκοσι εφτά χώρες και οι συνθήκες µέσα στις οποίες δουλεύει
εγκυµονούν κινδύνους για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής
στη θάλασσα.
Οι εργαζόµενοι πρέπει να κατανοήσουν ακόµα πιο καλά ότι
αυτή η αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική που διαλύει εργατικά,
ασφαλιστικά δικαιώµατα και υπηρετεί πολύµορφα το µεγάλο κεφάλαιο δεν µπορεί να λύσει προβλήµατα προς όφελος των ναυτεργατών και του λαού ούτε στη ναυτιλία ούτε σε κανέναν άλλο
κλάδο. Πρέπει να κατανοήσουν ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν
µπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εργαζοµένων. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε µε τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, µε το παράδειγµα της ναυτιλίας.
Στην ακτοπλοΐα συγκεντρώθηκαν µεγάλα κέρδη όλα αυτά τα
χρόνια. Έγινε υψηλή συσσώρευση κεφαλαίων, αλλά τα προβλήµατα των ναυτεργατών και της εξυπηρέτησης των νησιών οξύνονται. Τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Πολλά πλοία είναι
παρήλικα. Η ποντοπόρος ναυτιλία µε τη στήριξη του αστικού
κράτους, χωρίς φορολογία, αναπτύσσεται µε πρωτοφανείς ρυθµούς. Τα ελληνόκτητα πλοία άνω των χιλίων κόρων ολικής χωρητικότητας έφτασαν περίπου τα τέσσερις χιλιάδες µε τονάζ
εκατοµυρίων τόνων.
Στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης πραγµατοποιήθηκαν
και πραγµατοποιούνται µεγάλες παραγγελίες, παραγγελίες δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Γίνονται µεγάλες αγορές από δεύτερο χέρι, αλλά οι θέσεις εργασίας των ναυτεργατών µειώθηκαν
δραµατικά και η ζωή τους χειροτερεύει. Η κατάσταση δεν πάει
άλλο. Αυτό πρέπει να σκεφθούν οι εργατικές λαϊκές οικογένειες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Τα ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία έχουν δοκιµαστεί και ξαναδοκιµαστεί. Η καπιταλιστική ανάπτυξη και η αντιλαϊκή πολιτική
δεν γιατρεύονται. Γι’ αυτό λέµε ότι ο λαός έχει τη δύναµη να αλλάξει τους συσχετισµούς και να διαµορφώσει προϋποθέσεις που
θα επιτρέψουν να περάσει η εξουσία στα χέρια του, να οργανωθεί η οικονοµία και η ναυτιλία στη βάση του κριτηρίου της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών µε ένα βασικό εργαλείο: τα µέσα
παραγωγής, τα πλοία, τα λιµάνια, τα ναυπηγεία να γίνουν λαϊκή
περιουσία και να αναπτυχθούν µε κεντρικό σχεδιασµό και εργατικό, κοινωνικό έλεγχο.
Αυτός ο δρόµος µπορεί να εξασφαλίσει σύγχρονα, ασφαλή
πλοία, φτηνά εισιτήρια, να εξασφαλίσει το δικαίωµα στην πλήρη
σταθερή εργασία, υψηλού επιπέδου εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώµατα, να ικανοποιήσει τις ανάγκες στην ξεκούραση, στην
αναψυχή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Μαρίνο.
Καλείται να λάβει το λόγο ο Βουλευτής Αττικής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι σε σχέση µε αυτό το σχέδιο νόµου έχουν αναπτυχθεί θα έλεγα κεντρικά δύο –ας το πω- σχολές, δύο τάξεις επιχειρηµατολογίας: Η µία είναι αυτή, η οποία αναπτύσσεται από
την Αριστερά και η οποία -αν την καταλαβαίνω καλά- προτάσσει
ως βασικό ζήτηµα για το οποίο θα έπρεπε να καταψηφιστεί το

σχέδιο νόµου, ότι αυτό είναι ένα σχέδιο νόµου, το οποίο θίγει κυρίως τα συµφέροντα των εργαζοµένων στα πλοία της κρουαζιέρας. Επαναλαµβάνω, αν καταλαβαίνω χονδρικά το επιχείρηµα.
Η δεύτερη σχολή σκέψης προτάσσει γενικότερης τάξης επιχειρήµατα οικονοµικής ωφέλειας, τα οποία θα προκύψουν από την
απελευθέρωση.
∆εν θα εµπλακώ σε µία ιδεολογική συζήτηση και γιατί δεν
υπάρχει ο χρόνος και γιατί, εν πάση περιπτώσει, η ιδεολογική
αντιπαράθεση είναι λίγο ως πολύ γνωστή.
Απλώς, θα ήθελα να επισηµάνω το εξής: Ας υποθέσουµε ότι γίνεται δεκτή η επιµέρους άποψη που κυρίως έχει αναπτύξει το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και δεν υπάρχει η οποιαδήποτε
απελευθέρωση. Τα προβλήµατα, τα οποία αντιµετωπίζουν οι ναυτεργάτες, έχουν λυθεί; Εγώ, εκείνο το οποίο καταλαβαίνω ως ένα
βασικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει σήµερα ο κόσµος της ναυτικής εργασίας, είναι η έλλειψη αυτής της εργασίας. Και η έλλειψη αυτής της εργασίας έχει να κάνει από το ότι ακριβώς
σήµερα το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα για το συγκεκριµένο κλάδο δεν είναι ελκυστικό.
Μπορώ να αποδεχθώ µία τελείως διαφορετική φιλοσοφία και
να πει κάποιος: ξέρετε, εµείς θα ζήσουµε σ’ ένα σοσιαλιστικό καθεστώς και άρα, τότε δεν θα υπάρχουν ιδιόκτητα πλοία, άρα,
τότε δεν θα υπάρχουν λιµάνια. Θα υπάρχει µία συνολική διαχείριση τελείως διαφορετική κι εποµένως, λύνουµε το θέµα αυτό.»
Αλλά, είναι σαφές ότι µε τη µη απελευθέρωση πάντως στις παρούσες κρατούσες συνθήκες του οικονοµικο-κοινωνικού συστήµατός µας, όφελος οι ναυτεργάτες δεν βλέπουν.
Εποµένως, εγώ γυρνώ ξανά στο ζήτηµα αυτό και λέω: Σέβοµαι, υπό την έννοια της διατυπώσεώς του –όχι ότι συµφωνώαυτό το οποίο ακούω γι’ ένα άλλο καθεστώς, αλλά είναι σαφές
ότι στις παρούσες συνθήκες, ακόµα και για αυτούς, οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν στο χώρο της ναυτικής εργασίας, είναι προφανές ότι η απελευθέρωση µόνο επωφελής θα είναι.
Μπαίνει ένα ζήτηµα, επίσης, που λέει ότι είναι η µη τήρηση της
εργατικής νοµοθεσίας. Η µη τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας
είναι ένα ζήτηµα γενικότερο. Θα πρέπει να τηρείται η εργατική
νοµοθεσία. Εγώ, όµως, απλώς εδώ θα θέσω ένα πρόσθετο προβληµατισµό που λέει το εξής: Σε κάτι τόσο ευµετάβλητο και τόσο
εύκολα µετακινούµενο, όπως είναι ένα πλοίο, το οποίο αλλάζει τη
σηµαία του και πηγαίνει κάπου αλλού, τότε είναι προφανές ότι η
αγορά είναι οµογενοποιηµένη, είναι ανταγωνιστική, είναι διεθνής
είτε το θέλουµε είτε δεν το θέλουµε, πολύ περισσότερο από
οποιαδήποτε άλλη µορφή επιχειρηµατικής δράσης.
Όταν µιλάµε, λοιπόν, για την επιχειρηµατική δραστηριότητα
µέσα στη θάλασσα, αυτό κανείς δεν µπορεί να µην το αναγνωρίζει. Επιτρέψτε µου τώρα, όµως, να έρθω σε αυτό που συζητάµε
σήµερα, γι’ αυτό που κατά τη γνώµη µου είναι µια δήθεν απελευθέρωση. Γιατί λέω «δήθεν απελευθέρωση»; ∆ιότι, ναι µεν φαίνεται να φεύγουµε από ένα καθεστώς απολύτου απαγορεύσεως,
αλλά εν συνεχεία τίθενται µια σειρά από προϋποθέσεις που διερωτώµαι αν πρόκειται να επιτύχουν το στόχο που υποτίθεται ότι
διεκδικούν να επιτύχουν.
Άκουσα από την ωραιότατη εισήγηση του εισηγητού της Πλειοψηφίας µία εκτενέστατη επιχειρηµατολογία για τα οικονοµικά
οφέλη, τα οποία πρόκειται να υπάρξουν από την απελευθέρωση
αυτή. Προϋπόθεση υποθέτω είναι ότι ακριβώς εκείνα τα επιχειρηµατικά συµφέροντα τα οποία δραστηριοποιούνται στο χώρο
της κρουαζιέρας θα βρουν ελκυστικό το συγκεκριµένο σχήµα,
προκειµένου να έρθουν να δραστηριοποιηθούν εδώ.
Και ρωτάω, παραδείγµατος χάριν, αυτή η περίφηµη σύµβαση
διαρκείας µέχρι τρία έτη, που είναι προϋπόθεση να υπογραφεί
και στην οποία µάλιστα, θα πρέπει να προβλέπεται η διενέργεια
επενδύσεων στη χώρα µας από τις συµβαλλόµενες εταιρείες,
υπάρχει και αλλού;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): ∆εν υπάρχει τέτοιο πράγµα. Λάθος κάνετε.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Αν διαβάζω καλά, το άρθρο 1, κυρία
Υπουργέ -να το διαβάσουµε, µπορεί να µην το έχω καταλάβει και
µετά χαράς θα δεχθώ τη διευκρίνισή σας- λέει το εξής: Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες της παραγράφου 1, προκειµένου να εκτελέ-
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σουν τους παραπάνω πλόες, υπογράφουν προηγουµένως µε το
ελληνικό δηµόσιο σύµβαση διαρκείας µέχρι τρία έτη, που σηµαίνει ότι υπάρχει µία προϋπόθεση, άλλως δεν µπορώ να τους
εκτελέσω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Συνοδευτικά…
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Με τη σύµβαση αυτή λέει ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα. Όσον αφορά το «ιδίως» στα νοµικά,
ξέρουµε ότι πρόκειται περί ενδεικτικής απαριθµήσεως και όχι
περί αποκλειστικής, ήτοι κατ’ ελάχιστον αυτά και ενδεχοµένως
και άλλα. Αυτό είναι το «ιδίως».
Και λέω, λοιπόν, τώρα εδώ. Ποια είναι τα θέµατα που ρυθµίζουν, η απασχόληση και η ασφάλιση των Ελλήνων ναυτικών που
προσλαµβάνονται στα πλοία αυτά, η βεβαίωση και η είσπραξη
της εισφοράς του άρθρου 2, που ρυθµίζεται στο άρθρο 2 κατωτέρω, η διενέργεια επενδύσεων στη χώρα µας από τις συµβαλλόµενες εταιρείες, οι όροι παράτασης και πρόωρης λύσης
συµβάσεων και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέµα.
Εγώ, λοιπόν, έχω να κάνω µία απλή ερώτηση. Στους χώρους
που είναι ανταγωνιστικοί -γιατί αυτό είναι το στοίχηµα που µας
έθεσε ο εισηγητής της Πλειοψηφίας- το στοίχηµα σύµβασης µάς
λέει ότι θα τα πετύχουµε όλα αυτά τα καλά, τα χρήµατα, το κεφάλαιο, τις εργασίες, τις δουλειές, οι οποίες πρόκειται να γίνουν,
τα οφέλη, τα οποία πρόκειται να υπάρξουν από την απελευθέρωση, µε ποιον τρόπο; Επειδή στην πραγµατικότητα δηµιουργούµε και εµείς ανταγωνιστικές προϋποθέσεις για να έρθουν
αυτοί οι πλόες εδώ.
Ρωτώ, λοιπόν: Υπάρχει αλλού τέτοιου είδους προϋπόθεση;
Αυτό είναι το ερώτηµα. ∆ιότι, αν δεν υπάρχει, τότε η απάντηση
είναι πάρα πολύ απλή. Πολύ σωστή η επιχειρηµατολογία του εισηγητή της Πλειοψηφίας, δεν θα εφαρµοστεί, όµως, για έναν
πολύ απλό λόγο, διότι κανείς δεν έχει λόγο να έρθει εδώ, γιατί
εξακολουθούν µε το παρόν πλαίσιο να µην είναι ανταγωνιστικές
οι συνθήκες µέσα στη συγκεκριµένη αγορά. Άρα, λοιπόν…
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κάνετε λάθος. Θα σας απαντήσω.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Εγώ ειλικρινώς ελπίζω να κάνω
λάθος και θα σας ακούσω µε πολλή προσοχή, γιατί είναι σαφές
ότι θα καταφέρουµε να βρούµε µία άκρη και να πείσουµε και κανέναν. ∆ιότι εγώ, σας ξαναλέω, διαβάζοντας το συγκεκριµένο
σχέδιο νόµου -εάν δεν είναι έτσι όπως το καταλαβαίνω, να µας το
διευκρινίσετε, γιατί εγώ έτσι το καταλαβαίνω- στην πραγµατικότητα δηµιουργείται ένα πρόσκοµµα, ώστε να µην είναι ελκυστικό,
ανταγωνιστικό, θελκτικό οικονοµικά, το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα. Ξαναλέω, ότι η επιχειρηµατολογία της Κυβερνήσεως είναι
αυτή. Αν έλεγε η Κυβέρνηση «ξέρετε, εγώ κάνω µία στάθµιση
συµφερόντων, και ποια είναι η στάθµιση συµφερόντων που
κάνω;»…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε τριάντα δευτερόλεπτα τελειώνω. «Κάνω µία στάθµιση συµφερόντων. Επειδή µου φωνάζουν, παραδείγµατος χάριν οι ναυτεργάτες, πρέπει να κάνω οπωσδήποτε µία σύµβαση, µέσα από
την οποία να εξασφαλίζω ορισµένα πράγµατα για τους ναυτεργάτες. Και το βάζω αυτό ως προϋπόθεση. Όποιος δεν την κάνει,
δεν έρχεται».
Αυτό θα ήταν ένα επιχείρηµα υπέρ της συγκεκριµένης ρυθµίσεως. Ακόµα και τότε το επενδυτικό πλαίσιο, το οποίο – αν θέλετε – βάζετε ως προϋπόθεση, η διενέργεια επενδύσεων, παρ’
ότι όλοι τις ευχόµεθα, δεν µπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για
τη δραστηριοποίηση.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Είναι λάθος ανάγνωση. Μη συνεχίζετε.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Είναι λάθος ανάγνωση. Θα ακούσω,
λοιπόν, την ορθή ανάγνωση, κυρία Υπουργέ, και ελπίζω ότι θα
µας διαφωτίσετε, διότι εγώ, έτσι όπως το αντιλαµβάνοµαι αυτή
τη στιγµή το διατυπωµένο κείµενο, είναι προφανές ότι δεν µιλάµε
πάντως για απελευθέρωση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Βορίδη.
Καλείται ο ανεξάρτητος Βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής,
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κ. Αθανάσιος Λεβέντης, να λάβει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο θεσµός της κρουαζιέρας, που
σηµειώνει ραγδαία ανάπτυξη παγκοσµίως και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια, είναι εξαιρετικά παραµεληµένος
στην Ελλάδα. Αυτό δεν οφείλεται φυσικά µόνο στην ύπαρξη του
καµποτάζ. Η Ελλάδα, παρ’όλο που είναι ο πιο ελκυστικός προορισµός και η πιο νησιωτική χώρα σε όλη την Ευρώπη, έχει χάσει
αυτό το γεωγραφικό της πλεονέκτηµα.
Για τη συρρίκνωση του πλάτους της κρουαζιέρας στην Ελλάδα
δεν ευθύνεται αποκλειστικά το καµποτάζ, αλλά η ατολµία, η διαχρονική αδιαφορία της πολιτείας κατά πρώτο λόγο για την αντιµετώπιση των σοβαρότατων προβληµάτων ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής ναυτιλίας και του εκσυγχρονισµού της απαρχαιωµένης νοµοθεσίας, καθώς και οι σοβαρές ελλείψεις υποδοµών, η
ποιότητα προσφερόµενων υπηρεσιών στα λιµάνια µας και όχι
µόνο.
Κυρίως, το θέµα των υποδοµών είναι ιδιαίτερα σηµαντικό,
αφού σε πολλά νησιά τα λιµάνια δεν έχουν καν τη σχετική ασφάλεια για τις τοπικές µετακινήσεις. Υπάρχουν µέρες που κανένα
πλοίο δεν έχει πρόσβαση και στην ουσία οι κάτοικοι είναι αποκοµµένοι και εξαρτώνται από τις διαθέσεις του Αιόλου.
Εξίσου σοβαρό είναι και το ζήτηµα του καρτέλ της ελληνικής
ακτοπλοΐας και πώς διαµορφώνονται οι τιµές, όπως για παράδειγµα ότι τα εισιτήρια για την Κρήτη είναι φτηνότερα από εκείνα
για τον Αργοσαρωνικό, κάτι δηλαδή πρωτάκουστο. Υπάρχει απόλυτη ανακολουθία του µεταφορικού ισοδύναµου σε όλες τις συνδέσεις, όχι µόνο τις θαλάσσιες, στην Ελλάδα. Αυτό είναι
καθοριστικό και είναι καταστροφικό για την ανάπτυξη του τουρισµού.
Επίσης, αν συγκρίνουµε τις τιµές της κρουαζιέρας στην Ελλάδα µε την κρουαζιέρα στην Καραϊβική ή τη Μαύρη Θάλασσα,
τη Σαρδηνία, Κορσική, Σικελία ή Μάλτα, είµαστε η ακριβότερη
χώρα του κόσµου όσον αφορά τις κρουαζιέρες και όχι επειδή
από αυτό κερδίζουν οι εργαζόµενοι στην Ελλάδα. ∆εν υπάρχει
καµµία αµφιβολία πως πρέπει να προσελκύσουµε και να διευκολύνουµε τη θαλάσσια περιήγηση, χωρίς όµως να αγνοούµε πως
πρώτο µας µέληµα πρέπει να είναι η εξασφάλιση και η προάσπιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στη θάλασσα και βέβαια των ναυτεργατών, αλλά όχι µόνο των ναυτεργατών.
Επίσης, θα πρέπει να δούµε εδώ ότι υπάρχουν και άλλα προβλήµατα που έχουν σχέση µε τις θαλάσσιες διακοπές και τις απολαύσεις της θάλασσας και δεν πρέπει να ξεχνάµε και το yachting,
το οποίο έχει πάρα πολλές δυνατότητες και στην Ελλάδα ως ένα
βαθµό τέλος πάντων λειτουργεί, αλλά οι προϋποθέσεις που
υπάρχουν είναι φτωχές για να µπορέσει να λειτουργήσει, όπως
θα έπρεπε.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται µε αυτό το νοµοσχέδιο για µία προσπάθεια µε την οποία θα µπορούσαµε, εφόσον
καλύπτονταν ορισµένες ουσιαστικές προϋποθέσεις, να ήµασταν
σύµφωνοι. Πρωταρχικά υπογραµµίζουµε ότι είναι φανερό το βιαστικό και το αβασάνιστο του εγχειρήµατος. Έχετε αφήσει, κυρία
Υπουργέ, πολλά και αδιευκρίνιστα σηµεία, εν πολλοίς και επικίνδυνα για ένα τόσο σοβαρό θέµα, που έχει πρωταρχική σχέση µε
τον κρίσιµο τοµέα για την ελληνική οικονοµία, τον τουρισµό, και
φυσικά και τη ναυτιλία µας.
Προϋποθέσεις για εµάς είναι – και θα θέλαµε να ληφθεί σοβαρά υπόψη – ότι δεν µπορεί µία τέτοια προσπάθεια να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια, στη διάθεση, θα έλεγα καλύτερα,
των εκάστοτε Υπουργών, τόσο ως προς το αν θα εφαρµοστούν,
όσο και ως ποιο βαθµό θα εφαρµοστούν κρίσιµα ζητήµατα, όπως
η στελέχωση, ο αριθµός δροµολογίων, η συχνότητα και η περιοδικότητα προσεγγίσεων στους ελληνικούς λιµένες, η τήρηση των
συµβάσεων για την ασφάλεια, χωρίς να προσδιορίζεται ούτε
κατά προσέγγιση κανένα από τα κριτήρια των πλοίων, τα οποία
θα εκτελούν τους περιηγητικούς πλόες.
Προϋπόθεση, επίσης, είναι η διασφάλιση, σε επαρκή βαθµό,
της ναυτεργασίας σε ελληνικά πληρώµατα. Υπάρχουν, όπως
πληροφορούµαστε εδώ από την ΕΝΕΝ, οι προτάσεις για να είναι
τουλάχιστον το 15% των πληρωµάτων ελληνικά. Γιατί δεν µπορούµε να τις εξετάσουµε; Πρέπει να το δούµε -και πιστεύω ότι

596

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

είναι εφικτό αυτό να πραγµατοποιηθεί- να υπάρχει και διαπραγµάτευση της ελληνικής πολιτείας µε τις πλοιοκτησίες, που ασχολούνται µε την κρουαζιέρα και οπωσδήποτε τουλάχιστον ένα
µίνιµουµ διασφάλισης των ναυτικών.
Ως ∆ηµοκρατική Αριστερά, κυρία Υπουργέ, είχαµε δηλώσει
στην επιτροπή ότι θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε την άρση
του καµποτάζ. ∆ιότι ενώ το καµποτάζ λειτουργούσε προστατευτικά για τα υπό ελληνική σηµαία κρουαζιερόπλοια και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, είχε τελικά ως αποτέλεσµα την
εξαφάνιση σχεδόν της ελληνικής δραστηριότητας, µε αποτέλεσµα εν τέλει να επωφελούνται η Ισπανία, η Ιταλία, η Τουρκία, οι
σηµαίες ευκαιρίας.
Όµως, είχαµε θέσει και συγκεκριµένες προϋποθέσεις, κυρία
Υπουργέ, αλλά η Κυβέρνηση δεν έκανε προσπάθεια να τις συµπεριλάβει στο νοµοσχέδιο, όπως βλέπουµε τη διατύπωση που
σήµερα συζητάµε. Ζητήσαµε την υποχρεωτική ποσόστωση του
αριθµού των απασχολουµένων Ελλήνων ναυτικών στα εν λόγω
πλοία, όπως σας ανέφερα και προηγουµένως, τουλάχιστον στο
15%. ∆εν υπάρχει καµµία αµφιβολία πως πρέπει να προσελκύσουµε και να διευκολύνουµε τη θαλάσσια περιήγηση, χωρίς
όµως να αγνοούµε πως πρώτο µας µέληµα πρέπει να είναι η εξασφάλιση και η προάσπιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων
στη θάλασσα.
Επιπλέον, θα έπρεπε να εκπονηθεί και να συµπεριλαµβάνεται
στο νοµοσχέδιο πρότυπο σχέδιο σύµβασης. Είναι τουλάχιστον
αντιδηµοκρατικό, κυρία Υπουργέ, να µην αποτελεί αντικείµενο
κοινοβουλευτικού διαλόγου η συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου, αλλά να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε
Υπουργού.
Τέλος, εκτός από την άρση του καµποτάζ, θα έπρεπε να δεσµευτεί η Κυβέρνηση ότι θα προβεί στην άµεση βελτίωση των
υποδοµών των λιµανιών, γεγονός που σηµαίνει όµως δηµόσιες
επενδύσεις. Μόνο µέσω των δηµόσιων επενδύσεων θα έχουµε
ανάπτυξη του τουρισµού και µείωση της ανεργίας και συνακόλουθα αύξηση της κίνησης µε τα κρουαζιερόπλοια.
Γι’ αυτό, στο βαθµό που δεν υλοποιούνται όλες αυτές οι αναγκαίες βελτιώσεις, εµείς θα ψηφίσουµε «παρών» στο νοµοσχέδιο. Θα θέλαµε να το ψηφίσουµε, αλλά δεν βλέπω τις προϋποθέσεις. Από την άλλη πλευρά, πιστεύουµε ότι ορισµένα πράγµατα πρέπει να λυθούν και θα µπορούσαν να λυθούν µ’ αυτό το
νοµοσχέδιο.
Θα επιµείνουµε, λοιπόν, µέχρι το τέλος ώστε να προβείτε σε
αυτές τις βελτιώσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Λεβέντη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Καρατζαφέρης έχει ζητήσει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Φαινοµενικά, αυτό το οποίο έχουµε ως
προσλαµβάνουσα παράσταση είναι το εξής: Είτε είµαστε υπέρ
της πατρίδας, υπέρ της Ελλάδας είτε είµαστε υπέρ των εργαζοµένων στα καράβια. Όµως, δεν είναι έτσι. Σαφέστατα πρέπει να
έχουµε µία τοποθέτηση γύρω από το τι είναι αυτό που θα βοηθήσει την Ελλάδα να σηκωθεί στα πόδια της, για να υπάρξουν
θέσεις εργασίας σε όλους τους τοµείς, ιδιαίτερα δε στο νευραλγικό τοµέα της θάλασσας.
Πρώτα-πρώτα πρέπει να δούµε γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές,
οι οποίοι βάσισαν την άνοδό τους και το µέγεθός τους, µε αποτέλεσµα να είναι σήµερα το 15% της παγκόσµιας ναυτιλίας,
έβγαλαν από τα καράβια τους Έλληνες ναυτικούς. Έχουµε τους
καλύτερους Έλληνες ναυτικούς από την εποχή του Κολόµβου! Ο
Ύπαρχος του Κολόµβου ήταν Χιώτης και ο ίδιος ο Κολόµβος, αν
πάτε να δείτε τα αγάλµατα στη Μαδρίτη, υπογράφει «Christo»
ελληνικά, «Ferens» λατινικά! Εµείς οι Έλληνες έχουµε µια µεγάλη
παράδοση στη θάλασσα από τη µυθική εποχή της Αργοναυτικής
Εκστρατείας!
Μήπως άραγε, δεν ξέρουν το συµφέρον τους οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι διαθέτουν το µεγαλύτερο στόλο παγκοσµίως;

∆εν ξέρουν το συµφέρον τους αυτοί οι οποίοι προβλέπουν τι θα
γίνει στη θάλασσα και κάνουν εγκαίρως τις παραγγελίες και διαβάζουµε και θαµπωνόµαστε; ∆εν ξέρουν το συµφέρον τους αυτοί
που µε µεγάλη ευκολία αγοράζουν τον Ολυµπιακό;
Λοιπόν, ξέρουν. Το θέµα είναι γιατί δεν βάζουν τους Έλληνες
ναυτικούς στα καράβια. ∆ιότι, δυστυχώς, οι Έλληνες ναυτικοί
πιέστηκαν και καταπιέστηκαν µέσα σε κοµµατικές µέγγενες.
Έτσι, λοιπόν, αποκλείσθηκαν από τα καράβια.
Θα σας διηγηθώ µια πραγµατική ιστορία: Ένας Έλληνας εφοπλιστής, κυρία Υπουργέ, παίρνει τη γραµµή από την Ουαλία στην
Ιρλανδία. Γίνεται µεγάλη εκδήλωση. Φορτωµένο το καράβι µε αυτοκίνητα. Ο κόσµος είναι µέσα. Και ένα λεπτό πριν ξεκινήσει, του
λένε: «Ο κανονισµός του ΝΑΤ λέει ότι είκοσι δύο κρεβάτια µπορεί να στρώσει ο λοστρόµος. Είµαστε πλήρωµα είκοσι τρία
άτοµα, δεν φεύγει το καράβι». ∆εν φεύγει το καράβι! Ήταν ένα
κρεβάτι παραπάνω! Και ο κανονισµός του ΝΑΤ έλεγε «όχι είκοσι
τρία κρεβάτια». Τι κάνει; ∆ιώχνει όλο το πλήρωµα, βάζει Πολωνούς και τελείωσε η υπόθεση!
Ένα καράβι έµεινε κάτω, στο τελευταίο λιµάνι της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης –γελάτε, γιατρέ, κι έχετε δίκιο- γιατί υπήρξε κανονισµός του ΝΑΤ που έλεγε ότι σε κάθε λιµάνι πρέπει να
υπάρχουν καινούργιες βιντεοκασέτες µε έργα που δεν έχει δει το
πλήρωµα. Και επειδή δεν είχαν φτάσει αεροπορικώς οι κασέτες
στο λιµάνι, δεν έφευγε το καράβι. Έξω όλο το πλήρωµα! Πάρτε
αεροπλάνο, πηγαίνετε σπίτι σας! Τώρα το καράβι είναι γεµάτο
Φιλιππινέζους! Αυτό έγινε!
Έχουµε τους καλύτερους ναυτικούς, αλλά ο τρόπος µε τον
οποίο ο συντεχνιακός κοµµατικός συνδικαλισµός λειτούργησε,
τους έβγαλε έξω από τα καράβια!
Τώρα, λοιπόν, τι λέµε; Λέµε να ανοίξει η δουλειά, δηλαδή να
είναι η αφετηρία τα ελληνικά λιµάνια! Καινούργια δουλειά, λέµε!
«Όχι» θα πουν οι ναυτικοί. Γιατί λένε «όχι»; ∆ιότι ξέρουν ότι δεν
θα είναι πρώτη προτίµηση, όχι γιατί οι ίδιοι δεν ενδιαφέρονται
για δουλειά, αλλά γιατί έτσι όπως έχει δηµιουργηθεί η συντεχνία
τους, δεν θα προσληφθούν ποτέ!
Αυτό το οποίο φέρνετε, κυρία Υπουργέ, είναι για να ανοίξει η
δουλειά. Αυτό είναι το θέµα. Όµως, όπως το κάνετε, έχετε βάλει
πολλούς περιορισµούς. ∆ηλαδή, ενώ βλέπετε την ανάγκη που
υπάρχει να δηµιουργήσουµε έσοδα, να δηµιουργήσουµε κίνηση,
να δώσουµε ζωή -γιατί περισσότερα καράβια στα λιµάνια µας σηµαίνει περισσότερη ζωή στα λιµάνια µας, πέρα από τους ναυτικούς που θα επανδρώσουν και θα στελεχώσουν τα καράβια,
αυτό σηµαίνει- παρ’ όλα αυτά βάζετε περιορισµούς.
Γιατί αυτή η αγκύλωση; Γιατί αυτή η «σοσιαλοµανία» του παρελθόντος; Απαλλαγείτε, επιτέλους, από αυτήν! Είστε ένα σύγχρονο κόµµα, µία σύγχρονη Κυβέρνηση, και οι ανάγκες που έχει
ο τόπος είναι συγκεκριµένες! Φύγετε από αυτές τις αγκυλώσεις
του παρελθόντος! Θέλουµε περισσότερη δουλειά! Θέλουµε καράβια στο Αιγαίο! Θέλουµε καράβια στο Ιόνιο! Θέλουµε καράβια
στο Κρητικό! Καράβια θέλουµε! Από εκεί και πέρα έχουµε τη δύναµη ως Έλληνες εφοπλιστές να πάρουµε και τις ιδιοκτησίες,
εάν χρειάζεται.
Όµως, βάζετε αγκυλώσεις! Εµείς είµαστε έτοιµοι να έρθουµε
προς αυτήν την κατεύθυνση και θαρρώ πως το ίδιο ισχύει και για
το άλλο κόµµα της αστικής τάξης. Όµως, όλες αυτές οι δυσκολίες µας αναγκάζουν να πούµε ότι είναι ένα «ήξεις, αφήξεις»,
είναι ένα «ναι µεν, αλλά» και δεν µπορούµε να προσδοκούµε σε
τέτοια πολιτική, όταν έχουµε ανάγκη την ανάπτυξη της χώρας.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Καρατζαφέρη, θα µου επιτρέψετε
να κάνω µία παρέµβαση;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Βεβαίως, για εσάς πάντα.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Επειδή το άκουσα αυτό και από τον κ. Βορίδη, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει µία παρανόηση. ∆εν
υπάρχει κανένας περιορισµός. Οι περιορισµοί που υπάρχουν
είναι µόνο δύο. ∆ηλαδή, σαράντα οκτώ ώρες κρουαζιέρα και
οκτώ ώρες παραµονή στο αφετήριο λιµάνι. Κανένας άλλος περιορισµός δεν υπάρχει. Στην εισήγησή µου, ευχαρίστως, να το
αναπτύξω.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Εν πάση περιπτώσει, εγώ δέχοµαι ότι είναι
έτσι και εµείς θα το παρακολουθήσουµε στενά µέχρι το τέλος
της ψηφοφορίας. Όµως, γιατί και αυτός ο περιορισµός; Και αν
είναι έξι ώρες στο λιµάνι;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Θα σας το εξηγήσω µετά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Πιστεύω ότι ζούµε πλέον σε µία ελεύθερη
αγορά. Η ελεύθερη αγορά πρέπει να έχει τη δυνατότητα της ανάπτυξης και του σχεδιασµού. Αν, λοιπόν, το επόµενο λιµάνι κλείνει νωρίς και δεν προλαβαίνει, ας φύγει δύο ώρες νωρίτερα.
Εγώ το καλοκαίρι ήµουν στη Μύκονο για ένα θλιβερό γεγονός
–σκοτώθηκε το παιδί ενός φίλου- και έβλεπα τι γινόταν µε τα µεγάλα κρουαζιερόπλοια. Με το που έπιανε το κρουαζιερόπλοιο,
«πνιγόταν» η Μύκονος! Πνιγόταν! Κατέβαιναν πέντε, έξι χιλιάδες
άνθρωποι! Αυτό το θέλουµε κάθε µέρα! Μπορούµε να το έχουµε
κάθε µέρα; Κάθε µέρα και κάθε ώρα µπορούµε να έχουµε τέτοια
καράβια στα λιµάνια, να ζήσουν τα λιµάνια; Χρειάζεται να προστατεύσουµε τα λιµάνια! Είµαστε η µόνη χώρα στην Ευρώπη που
έχουµε τόσα πολλά νησιά. Και αντί να λέµε «∆όξα τω Θεώ, περισσότερα καράβια στα νησιά µας», εµείς αποκλείουµε.
Να βρείτε έναν τρόπο να πηγαίνουν και σε άλλα νησιά τα καράβια, όχι τόσο δηµοφιλή και εµείς να το χειροκροτήσουµε, να το
κάνουµε. Όµως, µη βάζετε περιορισµούς. Αυτό που ζητάει η Ελλάδα σήµερα σε όλους τους τοµείς είναι να ανοίξουµε τις δουλειές.
Κι εδώ, αν θέλετε, είναι ένα σηµείο αναφοράς, κυρία Υπουργέ,
εξαιρετικά ενδιαφέρον για την Ελλάδα και νοµίζω πως είναι από
αυτά τα οποία είναι µέσα στη συνήθειά µας και στον τρόπο ζωής
µας. Να δώσουµε πλήρη ελευθερία να κινηθούν. Ο ανταγωνισµός, αν θέλετε, θα ρίξει και τις τιµές. Άκουσα ότι είναι ακριβές
οι τιµές. Αν έχω να διαλέξω ανάµεσα σε δέκα περιηγήσεις, τότε
εγώ θα πάω να διαλέξω την έβδοµη ή την όγδοη. Αν έχω µία περιήγηση, τι θα κάνω;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
∆ιδαχτείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, από το τι ισχύει στην
Κύπρο. Εκεί θα δείτε τι άνεση υπάρχει! Όποιος θέλει κάνει µία
κρουαζιέρα µιας ηµέρας, δύο, τριών ή τεσσάρων ηµερών.
Εποµένως, λοιπόν, φύγετε από αυτά τα συµπλέγµατα του παρελθόντος. ∆εν θα σας πει κανείς ότι φύγατε από τις σοσιαλιστικές σας αρχές, όταν δώσετε δουλειά. ∆ώστε δουλειά στους
Έλληνες και να καταλάβουν, επιτέλους, εκείνοι οι οποίοι καθυποτάσσουν τον εργαζόµενο µέσω των συντεχνιακών αυτών οµάδων ότι βλάπτουν τον εργαζόµενο. Ο εργαζόµενος εάν
απελευθερωθεί από τα δεσµά της συντεχνίας, τότε θα προχωρήσει. Κακοήθης όγκος σήµερα της οικονοµίας µας πρωτίστως
είναι ο λαθεµένος συνδικαλισµός που έφερε αυτά τα αποτελέσµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Καρατζαφέρη.
Παρακαλείται ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Β’ Αθήνας, κ. Χρήστος
Πρωτόπαπας να λάβει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πραγµατικά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το νοµοσχέδιο δεν
συναντά την ευρύτατη πλειοψηφία της Βουλής, τουλάχιστον
κατά τη δήλωση του εκπροσώπου της Νέας ∆ηµοκρατίας. Περιµέναµε ότι θα υπάρχουν κάποιες αγκυλώσεις από κάποια κόµµατα της Αριστεράς –δεν το καταλαβαίνω και αυτό- εν πάση
περιπτώσει σύνηθες φαινόµενο είναι στο Σώµα, εκείνο, όµως,
που πραγµατικά δεν καταλαβαίνω είναι η στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Για να δούµε τελικά, τι θέλουµε και τι πετυχαίνουµε µε αυτό το
νοµοσχέδιο. Είναι σαφές ότι αίρεται το καµποτάζ σε έναν ιδιαίτερα κρίσιµο τοµέα. Θα επιτρέπεται σε πλοία µε σηµαία τρίτης
χώρας –και γνωρίζετε ότι αυτά είναι τα µεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια στον κόσµο και οι µεγαλύτερες κρουαζιέρες στον κόσµονα ξεκινήσουν από τον Πειραιά να κάνουν την κρουαζιέρα τους
στην ευρύτερη περιοχή και να καταλήξουν ξανά στον Πειραιά.
Οι περιορισµοί οι οποίοι τίθενται, τουλάχιστον έναντι του αρ-
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χικού σχεδίου και µέσα από το διάλογο τον οποίο έκανε η Κυβέρνηση δια της αρµοδίας Υπουργού µε όλους τους φορείς,
είναι πρακτικά ελάχιστοι έως και µηδενικοί και έτσι έπρεπε να
είναι.
Ωφελεί ή δεν ωφελεί αυτό την ελληνική οικονοµία; Να το
δούµε απλά. Ωφελεί και ωφελεί ταµάλα. Γιατί; Γιατί υπάρχουν
κρουαζιερόπλοια που έχουν τρεισήµισι χιλιάδες ανθρώπους.
Τρεισήµισι χιλιάδες άνθρωποι θα έρθουν στον Πειραιά και προφανώς θα µείνουν µια µέρα και στην Αθήνα. Τρεισήµισι χιλιάδες
άνθρωποι θα αποβιβάζονται σε ελληνικά νησιά. Τρεισήµισι χιλιάδες άνθρωποι θα γυρίσουν ξανά στον Πειραιά. Και αυτό θα σηµαίνει εισόδηµα σε ποιους; Σε εφοπλιστές, που λένε µερικοί; Όχι
µόνο. Σηµαίνει εισόδηµα σε καταστήµατα, σηµαίνει εισόδηµα σε
εστιατόρια και ταβέρνες, σηµαίνει εισόδηµα σε µικροµάγαζα, σηµαίνει εισόδηµα σε περιοχές και νησιά, σηµαίνει διεύρυνση του
τουρισµού, σηµαίνει περισσότερο εισόδηµα για τη χώρα. Και το
αρνούµαστε; Γιατί; ∆εν είναι, -λέει- πραγµατική η απελευθέρωση.
Γιατί δεν είναι πραγµατική απελευθέρωση; Γιατί µπαίνουν τα ελάχιστα, οι ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες η οποιαδήποτε πολιτισµένη χώρα θα έβαζε; Τι λέµε; Να υπάρξει µια σύµβαση.
Εγώ θα παρακαλούσα την κυρία Υπουργό, στο µέτρο ότι είναι
έτοιµη, να δώσει και το σχέδιο της σύµβασης και να το κουβεντιάσουµε και εδώ µε την ευκαιρία της οµιλίας της. Και τι θα λέει
αυτή η σύµβαση; Προφανώς θα περιλαµβάνει κάποιο φόρο, ένα
τέλος το οποίο υπάρχει σε όλο τον κόσµο -δεν υπάρχει µέρος
του κόσµου που να µην υπάρχει- και το οποίο θα εισπράττει το
δηµόσιο. Πού µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο φόρος αυτός; ∆εν
είναι µόνο για τα έσοδα του δηµοσίου. Θα χρησιµοποιηθεί για
τους Έλληνες ναυτικούς, ένα µεγάλο µέρος του. Θα χρησιµοποιηθεί για την απασχόληση των Ελλήνων ναυτικών, για την πριµοδότηση της απασχόλησής τους, θα χρησιµοποιηθεί για την
καλύτερη κατάρτισή τους, θα χρησιµοποιηθεί για την καλύτερη
ασφάλισή τους. Στους Έλληνες ναυτικούς, στον ελληνικό λαό
γυρίζει ξανά και αυτό το κοµµάτι.
Τι άλλες προϋποθέσεις λέει; Να τηρηθούν οι στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας, να τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. ∆εν το θέλουµε; Είναι δυνατόν να µην γίνεται; Και βεβαίως
θα γίνει προσπάθεια να περιλάβει και Έλληνες ναυτικούς. Γνωρίζουµε όλοι ότι δεν είναι δυνατόν να βάλουµε συγκεκριµένα ποσοστά.
Μια διεθνής εταιρεία η οποία κάνει κρουαζιέρα όλο το χρόνο
σε όλα τα µέρη του κόσµου δεν µπορεί να αλλάζει το προσωπικό
της κάθε βδοµάδα και αυτό το καταλαβαίνουµε. Τουλάχιστον
στις βασικές του θέσεις. Σαφώς όµως, άµα µονιµοποιηθεί αυτή
η ιστορία στα ελληνικά λιµάνια θα πάρει και Έλληνες ναυτικούς.
Και µπορούµε να προβλέψουµε -και το προβλέπει το σχέδιο
νόµου- ότι θα έχουµε και την ειδική επιδότηση που προβλέπεται
µε τις εργοδοτικές εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση, την επιδότηση η οποία προβλέπεται για τα ελληνικά κρουαζιερόπλοια.
Η ίδια η Νέα ∆ηµοκρατία την έχει ψηφίσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και είχαµε συµφωνήσει και εµείς -ο κ. Κεφαλογιάννης
ήταν Υπουργός Ναυτιλίας τότε- ότι η ίδια επιδότηση θα µπορεί
να επεκτείνεται για την πρόσληψη Ελλήνων ναυτικών και σε αυτά
τα πλοία, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είναι.
Λοιπόν, πού διαφωνείτε; Πού είναι η διαφωνία µας κι απευθύνοµαι προς όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Πού είναι τα σηµεία
στα οποία έχουµε αντιρρήσεις, πού είναι τα σηµεία στα οποία
εγείρουµε ενστάσεις; Εκτός και αν είναι ένα πράγµα µόνο, αν δεν
θέλουµε να ψηφίζουµε νοµοσχέδια, τα οποία ωφελούν τη χώρα,
επειδή τα έφερε το ΠΑΣΟΚ. Με συγχωρείτε, λυπάµαι πάρα πολύ.
Το ΠΑΣΟΚ έχει εντολή από τον ελληνικό λαό να κυβερνήσει και
το ΠΑΣΟΚ θα φέρνει τα νοµοσχέδια. Από εκεί και πέρα, η επάρκεια και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και των υπολοίπων κοµµάτων σε σχέση µε την άσκηση του πολιτικού τους ρόλου, δεν
κρίνεται µόνο µε το να κάνουµε συνεντεύξεις Τύπου, κρίνεται και
µε βάση τη στάση που ακολουθούµε στα συγκεκριµένα ζητήµατα
της εφαρµοσµένης πολιτικής. Και δυστυχώς, η στάση που ορισµένοι ακολουθούνε σε συγκεκριµένα ζητήµατα εφαρµοσµένης
πολιτικής που αφορούν τη χώρα και τους πολίτες της, είναι
στάση ανευθυνότητας και αυτό πρέπει να το προσέξουµε.
∆εν µπορούµε να λέµε «όχι» παντού. Και αυτό από ένα σηµείο
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

και µετά καθίσταται προβληµατικό, δεν ωφελεί κανέναν. ∆εν
ωφελεί ούτε εµάς, διότι λογικό είναι να θέλουµε όλοι µας και ο
κόσµος να το θέλει, να υπάρχει µια ευρύτατη πλειοψηφία στα
αυτονόητα. Στον ελληνικό πολιτικό κόσµο κάποια στιγµή πρέπει
να είµαστε στη λογική του αυτονόητου και φοβάµαι ότι δεν είµαστε πάντα.
∆εύτερον, δεν ωφελεί σε τελική ανάλυση και την εικόνα που δίνουµε ως πολιτικός κόσµος στους πολίτες. Επιχειρούµε µια τοµή,
ας τη στηρίξουµε όλοι. Η τοµή αυτή είναι ωφέλιµη. Η τοµή αυτή
είναι αναγκαία, είναι ένα µήνυµα των καιρών. Θα ωφελήσει τους
Έλληνες, την ελληνική οικονοµία, θα ωφελήσει τον ελληνικό τουρισµό. Πού διαφωνούµε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Μα, δεν είναι τοµή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Με συγχωρείτε, γιατί δεν είναι;
Γιατί δεν την κάνατε άµα δεν ήταν; Γιατί δεν την κάνατε; Μέχρι
πριν ένα χρόνο κυβερνούσατε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: ∆εν προλάβαµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: ∆εν προλάβατε; Φοβάµαι τελικά ότι
τίποτα δεν προλάβατε. Πείτε τουλάχιστον «µπράβο που την φέρνετε, κάνουµε και εµείς τις προτάσεις µας». ∆ικαίωµά σας είναι
να κάνετε βελτιωτικές προτάσεις. ∆εν λέω ότι µπορούµε να συµφωνούµε και στο παραµικρό. Πείτε ότι, «έχουµε πέντε παρατηρήσεις, αλλά επί της αρχής µπορούµε να συµφωνήσουµε και ας
διαφωνήσουµε στις παρατηρήσεις.
Τελικά νοµίζω ότι η χώρα το έχει ανάγκη αυτό. Νοµίζω ότι ο
ελληνικός λαός το έχει ανάγκη και κάποια στιγµή πρέπει να συνοµολογούµε ότι η πολιτική του αυτονόητου δεν µπορεί να µην
εφαρµόζεται. Είναι ώρα να αλλάξουµε τα πράγµατα, είναι ώρα να
κοιτάξουµε µπροστά, είναι ώρα να λειτουργήσουµε µε βάση την
ωφέλεια του πολίτη και την ωφέλεια της οικονοµίας για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε, να αλλάξουµε τα πράγµατα και να
απελευθερώσουµε την Ελλάδα από τα δεσµά της. Εµείς θα το
κάνουµε έστω και µόνοι µας. Και νοµίζω ότι δεν θα το κάνουµε
µόνοι µας γιατί παρά τις δυσκολίες και παρά τα προβλήµατα θα
έχουµε κοντά τους Έλληνες πολίτες.
Κλείνω λέγοντας, κυρία Υπουργέ, να εξετάσετε µέχρι αύριο το

εξής: Νοµίζω ότι υπάρχει µια τροπολογία του Συνασπισµού για
το πολιτικό προσωπικό, που πρέπει να µοιραστεί µε την ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου σε σχέση µε το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Λιµενικό. ∆εν ξέρω αν
πρέπει να γίνει µε τροπολογία ή µε κάποιο άλλο τρόπο. Πιθανόν
να υπάρχουν και άλλες λύσεις, αλλά νοµίζω ότι είναι ένα θέµα
το οποίο έχετε και τη θέληση και τη δυνατότητα να το αντιµετωπίσετε και αυτό νοµίζω ότι µέχρι αύριο, µπορεί ίσως να πάρει κάποια απάντηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μια λύση υπάρχει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Αν µας τη λέγατε τη µια λύση
µόνο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Η επανίδρυση του Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Είναι σαν την επανίδρυση του κράτους, φαντάζοµαι…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτό έχετε ξεκινήσει να το αφανίσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: …η οποία δυστυχώς ναυάγησε και
ο σκοπός είναι να µην ναυαγούµε, αλλά να φέρνουµε πλοία και
καλά πλοία και να τονώνουµε τον ελληνικό τουρισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Πρωτόπαπα.
Παρακαλείται η Υπουργός Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη να λάβει το λόγο.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω πρώτα απ’
όλα να καταθέσω και εγγράφως την αντικατάσταση της φράσης
-την οποία ήδη έκανε ο Υφυπουργός κ. Αρναουτάκης- «τουλάχιστον δώδεκα ώρες» από τη φράση «τουλάχιστον οκτώ ώρες».
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη καταθέτει για τα Πρακτικά
την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως
εξής:
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ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Αγαπητοί συνάδελφοι µε τη σηµερινή συζήτηση και την ψήφιση αύριο ολοκληρώνεται µια σηµαντική
πρωτοβουλία στο χώρο του θαλάσσιου τουρισµού, µια σηµαντική τοµή από την οποία ωφεληµένη θα είναι η εθνική µας οικονοµία, καθώς αίρει περιορισµούς και εµπόδια και ανοίγει ένα
νέο κεφάλαιο για έναν τοµέα στον οποίο η χώρα µας διαθέτει
ένα σηµαντικό ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα.
Με την άρση του καµποτάζ στη θαλάσσια κρουαζιέρα δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις για προσέλκυση νέων επενδύσεων,
δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ώστε η χώρα να µπορεί
να γίνει ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό κέντρο θαλάσσιας κρουαζιέρας για όλη τη Μεσόγειο.
Ουσιαστικά δηµιουργούµε µια νέα αγορά µε ένα πλέγµα υπηρεσιών γύρω από την κρουαζιέρα. Ανοίγουµε καινούργιες προοπτικές σε έναν καινούργιο κλάδο, που δυστυχώς έπρεπε να είχε
ανοίξει αυτή η αγορά πολλά χρόνια πριν- για να γίνει η χώρα µας
κέντρο υποδοχής και εξυπηρέτησης επιβατών, αλλά ακόµα και
ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού σύγχρονων λιµενικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών.
Η άρση του καµποτάζ είναι ένα µόνο κοµµάτι σε µια ολοκληρωµένη πολιτική που έχουµε ξεκινήσει, ώστε να αναπτυχθεί ο
κλάδος. Και νοµίζω ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο συµφωνούµε
όλοι. ∆εν είναι πανάκεια, δεν είναι τα πάντα. Είναι ένα σηµαντικό
κοµµάτι σε µια συνολική συνεκτική ολοκληρωµένη πολιτική. Χρειάζονται σύγχρονες λιµενικές υποδοµές, νέες αναβαθµισµένες
υπηρεσίες γύρω από κάθε λιµάνι και συµπληρωµατικά έργα αστικής ανάπλασης και ανάδειξης των πόλεων. Και το Ειδικό Αναπτυξιακό που κάνουµε στον Πειραιά είναι ένα τέτοιο πρόγραµµα.
Και µε το Πρόγραµµα «JESSICA» των ειδικών αναπλάσεων
έχουµε ένα εργαλείο στα χέρια µας για να κάνουµε ακριβώς
γύρω από κάθε λιµάνι µια συνολική αναπτυξιακή παρέµβαση.
Και σήµερα στο άτυπο Υπουργικό Συµβούλιο είχαµε, για παράδειγµα, τη δυνατότητα να συζητήσουµε για τις προοπτικές
ανάπτυξης και αναβάθµισης του εµπορικού και ιστορικού κέντρου της Αθήνας.
Στο Κατάκολο, κύριε Καραθανασόπουλε, είναι απαραίτητο να
γίνουν αυτές οι υποδοµές και να συνδεθεί η θαλασσοκρουαζιέρα
µε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην περιοχή, µε περιηγήσεις
υψηλής ποιότητας στην Ολυµπία και στις άλλες εκεί περιοχές,
ενώ κάθε λιµάνι στο οποίο αποβιβάζεται ένας τουρίστας, θα πρέπει να γίνει ένας τουριστικός, πολιτιστικός αναπτυξιακός πόλος.
Αυτό είναι το στοίχηµα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα από τις εισηγήσεις των συναδέλφων, αλλά και από ορισµένους φορείς που προσήλθαν στη
συζήτηση στην Επιτροπή διάφορα επιχειρήµατα –πολλά ακούστηκαν και σήµερα εδώ- τα οποία προσπαθούν να υποβαθµίσουν
ή και να µειώσουν τη σηµασία αυτής της νοµοθετικής πρωτοβουλίας. Επιτρέψτε µου να απαντήσω σ’ αυτά τα ερωτήµατα ένα
προς ένα.
Πρώτον, άκουσα ότι το σχέδιο νόµου δεν προωθεί την ουσιαστική άρση του καµποτάζ και ότι θα έπρεπε να επιδιώξουµε την
πλήρη απελευθέρωση που δήθεν ισχύει στις άλλες χώρες, να
ακολουθήσουµε δηλαδή αυτό που κάνουν δήθεν οι άλλες χώρες.
Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή, κατέθεσα στα Πρακτικά
έναν κατάλογο µε το τι ισχύει σε όλες τις άλλες χώρες για τα
πλοία µε ξένη σηµαία. Σε καµµία χώρα δεν ισχύει άνευ όρων η
απελευθέρωση των περιηγητικών πλόων. Αντίθετα, σε άλλες
χώρες ισχύει πληθώρα διατάξεων που τις περισσότερες, αν όχι
όλες τις φορές, καθιερώνουν πολύ αυστηρότερο ρυθµιστικό
πλαίσιο για την εκτέλεση των αντίστοιχων πλόων από αυτό που
σήµερα εισηγούµαι. Για παράδειγµα, στην Ιταλία υπάρχουν κίνητρα για τους ναυτεργάτες µε πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών.
Εποµένως, η πραγµατικότητα είναι ότι το σχέδιο νόµου που
καταθέσαµε θέτει ένα καλά σχεδιασµένο πλαίσιο αρχών, το
οποίο ενώ λαµβάνει υπ’ όψιν του το τι ισχύει στο διεθνές περιβάλλον, προασπίζει τόσο την ασφάλεια των επιβατών όσο και τη
ναυτεργασία.
Αγαπητέ, κύριε ∆ρίτσα, η οικονοµία µας λειτουργεί σε ένα
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μια Κυβέρνηση δεν υποτάσσεται στο
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διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, όταν λαµβάνει υπ’ όψιν τις
υπηρεσίες και τα κίνητρα που προσφέρουν γειτονικές χώρες,
καθώς και το θεσµικό πλαίσιο που έχουν αναπτύξει. Αν δεν λάβεις υπ’ όψιν σου αυτά τα ζητήµατα στη διαµόρφωση της πολιτικής, δυστυχώς η αγορά είναι αµείλικτη και σε ξεπερνάει. Αυτό
έγινε και στην Ελλάδα στο χώρο της θαλάσσιας κρουαζιέρας.
Ουσιαστικά δεν αναπτύχθηκε ποτέ.
∆εύτερον, άκουσα ότι αφήνουµε παραθυράκι –αυτή η κριτική
είναι από την άλλη µεριά- ώστε κάθε Υπουργός να κάνει ό,τι θέλει
και να αλλάζει τους όρους κατά το δοκούν. Αυτή ήταν η επιχειρηµατολογία που ανέπτυξε ο συνάδελφος κ. Λεβέντης. Όµως,
γίνεται ακριβώς το αντίθετο.
Με τη σύµβαση, η οποία είναι πολύ σηµαντική και η οποία θα
περιληφθεί σε κοινή υπουργική απόφαση και θα την καταθέσω
αύριο το πρωί –θα την κατέθετα σήµερα, αλλά έλειπε ο Υπουργός Τουρισµού και όπως είπα, πρόκειται για κοινή υπουργική
απόφαση- δηµιουργείται µια ασφάλεια δικαίου η οποία επιτρέπει στις εταιρείες να κάνουν ένα µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό. Όπως είχαµε την ευκαιρία να συζητήσουµε στην Επιτροπή,
οι ίδιες οι σοβαρές εταιρείες ήθελαν πενταετή σύµβαση. Είπαµε
σύµβαση έως τρία έτη. ∆εν δίνεται, λοιπόν, η διακριτική ευχέρεια
στον εκάστοτε Υπουργό να κάνει ό,τι θέλει. Αντίθετα, προβλέπεται ενιαία εφαρµογή της σύµβασης για όλα τα πλοία, ενώ προσδιορίζονται κριτήρια για κάθε πλοίο, όπως η µεταφορική
ικανότητα, η στελέχωσή του, ο αριθµός των δροµολογίων, η συχνότητα και η περιοδικότητα των προσεγγίσεων σε ελληνικούς
λιµένες, η τήρηση των διεθνών συµβάσεων για την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
Τρίτον, άκουσα -και παρενέβην- ότι το σχέδιο νόµου θέτει περιοριστικές δεσµεύσεις για τις εταιρείες. Για παράδειγµα, για την
απασχόληση των ναυτικών, για τις επενδύσεις κ.λπ.. Η απάντηση
είναι ξεκάθαρη και είναι η απάντηση τόσο προς τον Πρόεδρο του
ΛΑΟΣ όσο και προς τον κ. Βορίδη. ∆εν υπάρχουν τέτοιες δεσµεύσεις. Ούτε το σχέδιο νόµου ούτε η σύµβαση επιβάλλουν ποσόστωση ούτε συνθέσεις πληρώµατος µε Έλληνες ναυτικούς.
Όµως, δίνει τη δυνατότητα παροχής κινήτρων για πρόσληψη Ελλήνων ναυτικών, βάσει του άρθρου 25 του ν. 3409/2005, ενώ για
όποιους Έλληνες προσλαµβάνονται, οι συµβάσεις τους θα διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες στην Ελλάδα συλλογικές
συµβάσεις εργασίας της ειδικότητάς τους. Οι εργαζόµενοι παραµένουν ασφαλισµένοι στο φορέα ασφάλισής τους, σύµφωνα
µε την ελληνική νοµοθεσία και µε τους ίδιους όρους ασφάλισης.
Και αυτά περιλαµβάνονται στη σύµβαση.
∆εν υπάρχουν περιορισµοί σε ό,τι αφορά στη διάρκεια του ταξιδιού και την παραµονή στα λιµάνια. Αυτό που προβλέπουµε,
µετά και από τη διαβούλευση που έγινε στην Επιτροπή, είναι ότι
η διάρκεια του ταξιδιού θα είναι κατ’ ελάχιστο σαράντα οκτώ
ώρες –και αυτό γίνεται για να υπάρχει διάκριση µε το yachtingενώ µειώνουµε τις ώρες παραµονής στο αφετήριο λιµάνι -ακολουθώντας ακριβώς τους φορείς και ανταποκρινόµενοι στις προτάσεις τους- στις οκτώ από τις δώδεκα ώρες που είχαµε
προβλέψει αρχικά.
∆εν υπάρχουν προϋποθέσεις. Υπάρχουν, εποµένως, προαιρετικοί όροι για τη διενέργεια επενδύσεων και ελεύθερη επιλογή
για την απασχόληση Ελλήνων ναυτικών. Εφόσον, λοιπόν, µία
εταιρεία απασχολεί Έλληνες ναυτικούς, αυτό που ρυθµίζουµε
είναι το πλαίσιο στο οποίο θα τους απασχολεί, δηλαδή θέµατα
ασφάλισης, θέµατα συλλογικής σύµβασης εργασίας.
Τέταρτον, σε ό,τι αφορά στην ειδική εισφορά, αυτό που είπαµε
είναι ότι θα επιβάλλεται για κάθε επιβάτη ο οποίος επιβιβάζεται
στο λιµένα αφετηρίας του ταξιδιού και ότι τα έσοδα θα κατατεθούν υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας των Ναυτικών, δηµιουργώντας ένα σηµαντικό απόθεµα πόρων για
εκπαίδευση και κατάρτιση των ναυτικών.
Άκουσα τον κ. Μουσουρούλη και θα ήθελα να του πω ότι από
το ΚΑΑΝ, από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας, δεν δώσαµε,
αλλά ούτε και έφυγε ούτε ένα ευρώ για το ΝΑΤ. Νοµίζω ότι έγινε
µία σύγχυση µε το Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών Οχηµάτων το
οποίο έχει ένα 6,5% σε κάθε εισιτήριο. Από αυτό το Κεφάλαιο,
που είναι ένα τελείως ξεχωριστό Κεφάλαιο, το ΝΑΤ δανείστηκε
µε τόκο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία εκείνου του κεφα-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

λαίου. Από το ΚΑΑΝ δεν έχει φύγει ούτε ένα ευρώ και οι πόροι
του ΚΑΑΝ προσανατολίζονται κατ’ αποκλειστικότητα στην εκπαίδευση.
Το ύψος της εισφοράς αναπροσαρµόζεται µε αποφάσεις του
ΥΠΟΙΑΝ, του Υπουργείου, ενώ είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός
ότι δίνουµε ένα οικονοµικό κίνητρο για όσα περισσότερα λιµάνια προσεγγίζει το πλοίο. Και αυτό είναι ένα κίνητρο που δίνουµε,
γιατί θέλουµε ένα πλοίο να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερα λιµάνια. Προβλέπεται, λοιπόν, ότι η εισφορά θα µειώνεται κατά ποσοστό 7% για κάθε επιπλέον ελληνικό λιµένα, εκτός
από τον αφετήριο, τον οποίο προσεγγίζει το πλοίο κατά τη διάρκεια του ίδιου περιηγητικού πλου. Ουσιαστικά δίνουµε ένα κίνητρο για επισκέψεις σε περισσότερα λιµάνια.
Πέµπτον, ακούστηκε από πολλούς ότι η άρση του καµποτάζ
από µόνη της δεν επαρκεί για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού. Συµφωνώ απολύτως. Η άρση του καµποτάζ είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι και ικανή συνθήκη, ώστε να τονωθεί
ουσιαστικά ένας κλάδος στον οποίο έχουµε ένα ισχυρό εν δυνάµει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
Θα έλεγα στον κ. Μουσουρούλη ότι είναι µάλλον άδικο σε
εννέα µήνες να πρέπει να δεις εάν έχει αναπτυχθεί και αν έχεις
αποτέλεσµα σε µία συνολική πολιτική τουρισµού και πολιτισµού.
Θα έλεγα ότι αυτό θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας.
Για το λόγο αυτό στη σύµβαση θα προβλέπεται ότι η εταιρεία
που εκτελεί κρουαζιέρα µπορεί να υποβάλλει προς το ΥΠΟΙΑΝ
προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση των λιµενικών υποδοµών τις
οποίες χρησιµοποιεί -κύριε Λεβέντη, το έχουν κάνει οι εταιρείες
αυτές σε πολλά άλλα µέρη, έχουν συµµετάσχει και έχουµε ήδη
συζητήσει για αυτό το θέµα, διότι τις ενδιαφέρει να αναπτύσσουν
οι ίδιες τις υποδοµές των λιµανιών τις οποίες προσεγγίζουνκαθώς και να προτείνει επενδυτικά σχέδια και παροχή υπηρεσιών
που συµβάλλουν τόσο άµεσα, όσο και έµµεσα στην ανάπτυξη
του θαλάσσιου τουρισµού στη χώρα.
Προβλέπουµε, όπως θα δείτε αύριο στο σχέδιο της σύµβασης,
ότι όλες αυτές οι προτάσεις θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα
από τις αρµόδιες αρχές στο πλαίσιο είτε παραχωρήσεων σε ιδιώτες συγκεκριµένων λειτουργιών στους εµπορικούς λιµένες, είτε
συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, είτε τέλος σε παροχές ενισχύσεων και κινήτρων µε βάση τον ισχύοντα αναπτυξιακό
νόµο και την κείµενη εθνική νοµοθεσία.
Ακούστηκαν και κάποια άλλα. Ακούστηκε παραδείγµατος
χάριν ότι έπρεπε ο νόµος να είχε κατατεθεί τέλος Μαΐου. Αυτό
δεν ισχύει. Αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, όταν είχε γίνει η
συνέλευση του ΣΕΤΕ, ήταν ότι θα ήθελε να έχει µια συνολική
πρόταση τέλος Μαΐου. Τέλος Μαΐου ακριβώς υπήρχε το συνολικό πόρισµα της Επιτροπής που είχαµε συστήσει. Νοµίζω ότι
είναι κάτι πολύ θετικό, ότι µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα
έχουµε ολοκληρώσει και ερχόµαστε σήµερα να ψηφίσουµε το
νόµο.
Ακούστηκε, επίσης, ότι τα δύο Υπουργεία όσον αφορά στη
ναυτική εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έχουν και τα δύο
εποπτεία στη ναυτική εκπαίδευση. Σωστά απάντησαν και τα δύο
Υπουργεία, αλλά για διαφορετικά πράγµατα.
Πρώτον, το Υπουργείο Παιδείας, όπως γνωρίζετε, έχει την
εποπτεία όλων των τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ για τις ναυτιλιακές
σπουδές, όπως παραδείγµατος χάριν στο Πανεπιστήµιο Πειραιά,
κ.λπ., ενώ το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας είχε την εποπτεία των ναυτικών ακαδηµιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη διαρθρωτική αλλαγή που
προωθούµε, αλλά και συνολικά µε την πολιτική για την ανάπτυξη
λιµένων και µαρίνων δηµιουργούµε σταδιακά τις προϋποθέσεις
ώστε η χώρα µας να αναδειχθεί σε µία σηµαντική δύναµη στον
τοµέα του θαλάσσιου τουρισµού.
Αυτό είναι ένα εθνικό στοίχηµα, ένα στοίχηµα το οποίο πρέπει
να το πετύχουµε. Ο θαλάσσιος τουρισµός είναι µια αναπτυξιακή
δραστηριότητα που έχει πολλά να δώσει στον τόπο µας.
Ακριβώς για αυτό, σας καλώ να υπερψηφίσετε το σχέδιο
νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την
Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.
Λούκα Κατσέλη.
∆ίνω το λόγο τώρα στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τζαβάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, φοβούµαι ότι σε λίγο ο τοµέας του θαλάσσιου
τουρισµού θα αντιµετωπίσει τα ίδια έντονα και ολέθρια αποτελέσµατα που έχει αντιµετωπίσει η πραγµατική ελληνική οικονοµία µετά από τις αλλεπάλληλες δέσµες µέτρων µε τα οποία η
Κυβέρνηση έχει βαλθεί να την αφανίσει.
Το λέω αυτό γιατί πράγµατι µετ’ εκπλήξεως διαπίστωσα ότι
από την ανάλυση του άρθρου 1 και από τα επιχειρήµατα που παραθέσατε απέναντι στον κ. Βορίδη, που δικαιολογηµένα σας
εγκάλεσε, ότι αντί µε τη συγκεκριµένη διάταξη του υπό συζήτηση
νοµοσχεδίου να προσελκύετε επενδυτές, τους αποτρέπετε.
Εάν προσφυώς πριν από µερικές µέρες διαβάσαµε στην
έγκριτη εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» να λέγεται ότι τα µέτρα που
παίρνονται στην οικονοµία την έχουν καταστήσει «µεθυσµένο καράβι» που πηγαίνει κατ’ ευθείαν σε ξέρα, τώρα και εγώ συνυπογράφω και λέω ότι µάλλον, εάν αυτή είναι η επιχειρηµατολογία,
την οποία έχετε επιστρατεύσει για να µας πείσετε να ψηφίσουµε
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αναφορικά µε τα κίνητρα που δίνετε στους υποψήφιους αλλοδαπούς επενδυτές να έλθουν στην
Ελλάδα και να επενδύσουν, θα µου επιτρέψετε να πω µε πολύ
σεβασµό ότι µάλλον απευθύνεστε σε «µεθυσµένους επενδυτές».
Γιατί πώς αλλιώς να εξηγήσω ότι εσείς δεν µπορείτε να αντιληφθείτε το πραγµατικό, το αληθινό γλωσσικό νόηµα που έχει η
διάταξη του άρθρου 1, όταν ακριβώς ορίζει ότι παρέχεται το δικαίωµα της εκτέλεσης περιηγητικών πλόων σε πλοία που έχουν
σηµαία τρίτης χώρας, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά τρεις προϋποθέσεις.
Οι προϋποθέσεις, κυρία Υπουργέ, είναι περιορισµοί. Ακριβώς
για το λόγο αυτό και εµείς σήµερα εδώ από το Βήµα αυτό της
Βουλής σας λέµε ότι και µόνο από την προηγούµενη σωρευτική
συνδροµή των τριών αυτών προϋποθέσεων προκύπτει αβίαστα η
διαπίστωση ότι δεν πρόκειται περί απελευθερώσεως της αγοράς
της κρουαζιέρας, δεν πρόκειται περί άρσεως του καµποτάζ, αλλά
προσπαθείτε, κλείνοντας πονηρά το µάτι στην Αριστερά, να
έχετε µία ελεγχόµενη, µία αστυνοµευόµενη αγορά της θαλάσσιας κρουαζιέρας, που θα εξαρτάται βεβαίως από την αυθαίρετη
κρίση κάθε φορά του αρµόδιου ή των αρµόδιων Υπουργών.
Αυτό προκύπτει επίσης αβιάστως, γιατί µεταξύ των τριών προϋποθέσεων-περιορισµών, οι οποίες πρέπει να έχουν συντρέξει
προτού δοθεί αυτό το δικαίωµα στους συγκεκριµένους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές, θα πρέπει µεταξύ των άλλων να έχει καταρτιστεί σύµβαση µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου που
εκπροσωπείται από τον αρµόδιο Υπουργό και του πλοιοκτήτη ή
του εκµεταλλευτή του πλοίου.
Για να καταρτιστεί, όµως, η σύµβαση, τουλάχιστον αυτό είναι
αυτονόητο, όπως άκουσα προηγουµένως κάποιον εκ των συναδέλφων να πλέκει το εγκώµιο των αυτονόητων στην πολιτική σας,
πρέπει να συµπέσουν επί τω αυτώ οι βουλήσεις όλων των συµβαλλοµένων.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει προηγουµένως να προηγηθούν
διαπραγµατεύσεις, έστω και αν, όπως εσείς ισχυρίζεστε, είναι
δεδοµένο και ακριβές καθορισµένο το περιεχόµενο των συγκεκριµένων συµβάσεων. Η διατύπωση, όµως, της παραγράφου 1
περίπτωση 3, λέει ότι δεν µπορεί να είναι εκ των προτέρων καθορισµένο, ούτε µπορεί να είναι και τυποποιηµένο, γιατί ακριβώς
χρησιµοποιεί τη λέξη «ιδίως».
Αυτή η ενδεικτική απαρίθµηση, µεταξύ των άλλων, οδηγεί στο
ασφαλές συµπέρασµα ότι ο εκάστοτε Υπουργός θα µπορεί,
εκτός από τα στοιχεία που αναφέρετε, να περιλαµβάνει κατά τη
βούληση και κατά την κυριαρχική θέλησή του και άλλα θέµατα,
για τα οποία βεβαίως µπορεί να µη γίνεται σαφής και συγκεκριµένη αναφορά στη διάταξη που φέρνετε να ψηφίσουµε, αλλά
αυτή η λέξη «ιδίως» την καθιστά δυνατή. Αυτά λέει η λογική της
ανάγνωσης που είναι δόκιµη τουλάχιστον σε αυτούς οι οποίοι καλούνται κάθε φορά να εφαρµόζουν νόµους.
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Γι’ αυτό, κυρία Υπουργέ, εάν επιµένετε µετά από όσα ακούσατε στην επιχειρηµατολογία σας ή πρέπει τουλάχιστον να αλλάξετε νοµογράφους ή θα πρέπει να δεχθείτε ότι αυτά που σας
λέµε είναι αδιάσειστα και ατράνταχτα λογικά επιχειρήµατα.
∆εν µπορείτε να έρχεσθε σήµερα στη Βουλή και να προσπαθείτε να υφαρπάζετε ή τουλάχιστον να µας παραπείσετε ότι µε
αυτού του είδους τις ρυθµίσεις προσελκύετε επενδυτές. Τους
αποτρέπετε τους επενδυτές, γιατί ακριβώς κάνετε τα εξής ολέθρια σφάλµατα.
Πρώτον, επιβεβαιώνεται ότι οποιαδήποτε επένδυση στην Ελλάδα τελεί υπό την προηγούµενη διαπραγµάτευση και έγκριση
µιας γραφειοκρατίας που έχει κριθεί και επικριθεί επανειληµµένως ότι εφόσον προέρχεται από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και αναποτελεσµατική είναι και διαφθαρµένη είναι και κυρίως δεν
ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη.
Ο Πρωθυπουργός προ µηνών µας έλεγε ότι αποτελεί υποχρέωση εθνική να ασχοληθούµε µε την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Ενίσχυση, όµως, της ανταγωνιστικότητας
δεν σηµαίνει να φέρνουµε καινούργια εµπόδια γραφειοκρατικά.
∆εν σηµαίνει να καλούµε τους επενδυτές σε συναλλαγή-σύµβαση προκειµένου να µας πούνε τί θα επενδύσουν και πώς. Και
βεβαίως, δεν σηµαίνει ότι η απελευθέρωση της αγοράς στον
τοµέα του θαλάσσιου τουρισµού θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει
την κατά περίπτωση έγκριση του οποιαδήποτε Υπουργού. Αυτό
σηµαίνει συνέχιση της αδιαφάνειας. Αυτό σηµαίνει συνέχιση του
καθεστώτος το οποίο οδήγησε σ’ αυτό το οικονοµικό χάλι, για το
οποίο εσείς τουλάχιστον ως Κυβέρνηση διατείνεστε ότι έχετε το
ιστορικό χρέος να αντιµετωπίσετε για λογαριασµό όλων των Ελλήνων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Θεωρώ, λοιπόν, ότι στο σηµείο αυτό θα πρέπει απέναντι στην
Εθνική Αντιπροσωπεία να δεσµευτείτε τουλάχιστον ότι αυτή η
συγκεκριµένη διάταξη, έτσι όπως ακριβώς έχει διατυπωθεί, αντί
να βοηθάει την ανταγωνιστικότητα, αντί να βοηθάει στο να υπάρξει πράγµατι ανταγωνιστικό περιβάλλον για την προσέλκυση
υποψηφίων επενδυτών, αντιθέτως βυθίζει πιο πολύ τη χώρα στο
τέλµα το οικονοµικό.
Ελέχθη και από άλλους οµιλητές. Το προσυπογράφω και το
επαναλαµβάνω: ∆εν µπορείτε να ισχυρίζεστε ότι προσελκύετε
επενδυτές, εάν δεν τους έχετε εµπεδώσει κλίµα οικονοµικής
ασφάλειας και ασφάλειας δικαίου.
Αυτή, λοιπόν, η λεξούλα «ιδίως», κυρία Υπουργέ, τινάζει στον
αέρα, όχι µόνο οποιαδήποτε και καθ’ υπόθεση θεωρούµενη περίπτωση ασφάλειας του δικαίου, αλλά ταυτόχρονα οδηγεί σε κατάρρευση τη σοβαρότητα των προθέσεών σας.
∆ιότι, επαναλαµβάνω, δεν είναι δυνατόν να έρθει κάποιος στην
Ελλάδα -όπου κανείς πραγµατικά δεν έχει το δικαίωµα να της
στερήσει σε αυτές τις κρίσιµες ώρες το δικαίωµα στην ανάπτυξη,
το δικαίωµα στην έξοδο από την κρίση και τα δεσµά του µνηµονίου και τουλάχιστον µια δηµοκρατικά εκλεγµένη Κυβέρνησηαυτή την ώρα και να νοµοθετεί µε αυτόν τον τρόπο που έχει νοµοθετηθεί το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Είναι πράγµατι σοβαρό το επιχείρηµα, το οποίο και στην Επιτροπή σας έχει προταθεί, αλλά και από πολλούς συναδέλφους
σήµερα σας προβλήθηκε: Σε ποια άλλη χώρα συµβαίνει αυτό;
Θέλω να µου το πείτε. ∆εν ήµουν µέλος της Επιτροπής. Σήµερα,
όµως, που έχω έρθει προετοιµασµένος να µιλήσω για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, βλέπω, δυστυχώς, ότι δεν µπορεί -τουλάχιστον στον ενιαίο οικονοµικό χώρο της Ενωµένης Ευρώπης- να
υπάρξει περίπτωση όπου η απελευθέρωση στον τοµέα του θαλάσσιου τουρισµού έχει τεθεί υπό τον περιορισµό και την προϋπόθεση της προηγούµενης κατά πρόσωπο, κατά περίπτωση
σύµβασης του ελληνικού δηµοσίου δια του Υπουργού των Οικονοµικών και της Ανάπτυξης µε τον οποιοδήποτε υποψήφιο επενδυτή. Εάν αυτό δεν αποτελεί περίπτωση κραυγαλέας –θα έλεγακαι πρωτοφανούς περιπτώσεως, η οποία κυριολεκτικά γαλουχεί
φαινόµενα αδιαφάνειας και διαφθοράς, πέστε µου ποια άλλη
είναι αυτή η περίπτωση;
Θα µπορούσατε, λοιπόν, εάν πράγµατι οι προθέσεις σας είναι
αυτές οι οποίες µας διατυπώσατε, να υποχρεώσετε τον υποψή-

601

φιο επενδυτή, τον πρόεδρο της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή τον
εφοπλιστή, που θέλει να ευνοηθεί απ’ αυτήν την παραχώρηση
του δικαιώµατος που απονέµεται πλέον και στα πλοία που φέρουν σηµαία τρίτης χώρας, να σας κάνει µία δήλωση δεσµευτική, η οποία να έχει ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο να έχει
πράγµατι καταθέσει αυτά που εκείνος πιστεύει ότι χρειάζεται να
επενδύσει, προκειµένου να επωφεληθεί αυτού του προνοµίου
που του παρέχεται και αυτή η δήλωση να είναι δεσµευτική για
τον Υπουργό. Τότε, θα υπάρξει διαφάνεια, τότε, πραγµατικά, θα
έχετε µία αξιόπιστη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και τότε, θα µας έχετε πείσει και εµάς ότι πράγµατι σκοπός σας είναι η απελευθέρωση του
οικονοµικού περιβάλλοντος στον τοµέα του θαλάσσιου τουρισµού. ∆ιαφορετικά, θα έχετε αποτύχει ακόµη µία φορά και δυστυχώς, όχι µόνο προς λύπη των Βουλευτών αυτής της Εθνικής
Αντιπροσωπείας, αλλά και προς όλεθρο του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία
µικρή παρέµβαση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μάλιστα, κυρία
Υπουργέ. Έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Τζαβάρα, ξέρετε την εκτίµησή µου για εσάς, αλλά όχι
µόνο δεν ήταν αδιάσειστα τα επιχειρήµατα τα δικά σας, αλλά φοβάµαι ότι υπήρξε και σύγχυση και µάλλον παρερµηνεία.
Πρώτον, δεν κατανόησα καθόλου τη θέση της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης ούτε στην Επιτροπή ούτε τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θα τη συζητήσουµε.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Μα, έγινε η συζήτηση.
Υπογράψατε ή δεν υπογράψατε σύµβαση µε την COSCO για
το λιµάνι του Πειραιά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Απόλυτα. Και εσείς είπατε ότι
θα την καταργήσετε.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Με συγχωρείτε! Η σύµβαση, εποµένως,
του ελληνικού δηµοσίου µε µία εταιρεία, είναι µία σύµβαση προς
αµοιβαίο συµφέρον. Σωστά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Βεβαίως.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Άρα, αυτό ακριβώς γίνεται. Έχεις µία σύµβαση, έχεις δύο, παραχωρείς ως δηµόσιο λιµενικές
εγκαταστάσεις στους οποίους…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: ∆εν είναι το ίδιο.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Μα, µε συγχωρείτε. Η δήλωση που είπατε
νοµικά είναι σύµβαση. Η δήλωση αυτή όµως, δεν είναι µονοµερής, γιατί δεν κάνει η εταιρεία και δεν πρέπει να κάνει η εταιρεία
µόνο ό,τι θέλει. ∆ιότι υπάρχουν βασικά δικαιώµατα - ασφαλιστικά
δικαιώµατα, δικαιώµατα προστασίας των επιβατών- τα οποία τουλάχιστον σε όλο το χώρο της ναυτιλίας προστατεύονται. Αυτά
αποτυπώνονται στη σύµβαση.
Εποµένως, οι τρεις δεσµευτικοί όροι, οι οποίοι τίθενται και
είναι οι µόνοι δεσµευτικοί όροι για τους οποίους σας µίλησα στο
α’, β’, γ’ ποιοι είναι; Πρώτον, αµοιβαιότητα, στο οποίο είµαι σίγουρη ότι δεν διαφωνείτε. Αυτός είναι ο πρώτος όρος.
Το δεύτερο που σας είπα -και το αλλάξαµε- είναι για τους σαράντα εννιά επιβάτες -για να υπάρξει διαφορά µε το yachtingκαι από τις δώδεκα ώρες, οι σαράντα οκτώ ώρες παραµονή και
από δώδεκα ώρες, να γίνουν οκτώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ούτε και σ’ αυτό διαφωνούµε.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Και το τρίτο είναι να υπάρξει σύµβαση. Και
η σύµβαση είναι απαραίτητη για την ασφάλεια δικαίου, διότι, εάν
δεν υπήρχε σύµβαση, θα µπορούσε ο οποιοσδήποτε Υπουργός,
να ρυθµίζει όπως θέλει ορισµένα θέµατα. Ακριβώς, επειδή είναι
απαραίτητη, την θέλουν οι εταιρείες.
Για το λόγο αυτό είπαµε ότι θα σας την καταθέσω αύριο, να
δείτε ότι δεν µπαίνουν δεσµευτικοί όροι και ότι είναι ένα πλαίσιο
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

το οποίο και οι ίδιες οι εταιρείες –γιατί έχουµε µιλήσει σε όλες τις
εταιρείες- το θέλουν και το επιθυµούν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι, κύριε Τζαβάρα,
δεν γίνεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Θα συµβάλω στο διάλογο. Μία
κουβέντα θα ήθελα να πω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι, κύριε Τζαβάρα,
δεν έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μα, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος δεν µπορώ να ζητήσω το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μπορείτε. Πριν, όµως,
σταµάτησε η ροή των Κοινοβουλευτικών Εκπρόσωπων για να
κάνει µία παρέµβαση η Υπουργός. ∆εν µπορείτε να ξεκινήσετε
το διάλογο ξανά. Και επειδή είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος δεν µπορείτε να πάρετε το λόγο όποτε θέλετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το µόνο που θέλω να πω στην
κυρία Υπουργό είναι: Βγάλτε τη λέξη «ιδίως». Είναι και αυτό µία
συµβολή στο να µας πείσετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Τζαβάρα, είναι προφανές πάντως ότι ακόµα και αν η κυρία Υπουργός αποδεχτεί την πρότασή
σας και διαγράψει τη λέξη «ιδίως» δεν θα ψηφίσετε το νοµοσχέδιο. Και να σας εξηγήσω αµέσως γιατί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτό είναι δικό µας θέµα. Εδώ
γίνεται διάλογος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Γιατί στο διάλογο αυτό, κύριε Τζαβάρα, στον οποίο επιτρέψτε µου να συµµετάσχω κι εγώ δια του
δικαιώµατος που µου δίνει ο Κανονισµός της Βουλής, θέλω να
σας πω ότι, όπως είπατε προηγουµένως, ήρθατε καλά προετοιµασµένος. Πολύ καλά προετοιµασµένος ήρθατε για να µας εξηγήσετε και να υπενθυµίσετε στους συναδέλφους αυτά που
προφανώς έχουν ξεχάσει ακόµα και οι φανατικοί οπαδοί της παράταξής σας, αυτά που οι ιεροκήρυκες του νέο-φιλελευθερισµού
υποστήριζαν εδώ και πολλά χρόνια: ότι, δηλαδή, τα πάντα στην
αγορά λειτουργούν µόνο µε την ελευθερία της αγοράς. Και
επειδή ήρθατε πάρα πολύ προετοιµασµένος θέλω να σας θυµίσω..
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: …
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Μα, είναι προφανές µε τη διαφορά
ότι ακόµα και η πιο φανατική οπαδός αυτών των ιδεών του νεοφιλελευθερισµού, η κυρία Μάργκαρετ Θάτσερ, στη δύση του πολιτικού της βίου, πριν αποχωρήσει από την Κυβέρνηση, επισήµως
παραδέχτηκε ότι η απορρύθµιση των αγορών την οποία φανατικά υποστήριξε τη Μεγάλη Βρετανία και η ίδια και η πολιτική της
παράταξη, χρειάζεται κάποια ρύθµιση.
Και επειδή, λοιπόν, ήρθατε πολύ καλά διαβασµένος, θέλω να
σας πω ότι η απελευθέρωση της κρουαζιέρας, όπως και της
ακτοπλοΐας, βασίζεται στον κανονισµό 3577/1992, ο οποίος έχει
µία ιδιοµορφία. Είναι από τους ελάχιστους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης -όπως ξέρετε οι κανονισµοί έχουν ανελαστική
εφαρµογή στην εθνική νοµοθεσία- που παρέχει τη δυνατότητα
στα κράτη-µέλη να παρουσιάζουν µέσα στο πλαίσιο της εφαρµογής του κανονισµού νοµοθετικές πρωτοβουλίες τέτοιες στο
όνοµα του δηµοσίου συµφέροντος.
Η ανάγνωση του κανονισµού αυτού, αν θυµάµαι καλά -γιατί
έχουν περάσει και χρόνια- στο άρθρο 3 ή στο άρθρο 4 αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το οποίο σας αναφέρω τώρα. ∆ηλαδή,
στη δυνατότητα της εθνικής αρχής, της εθνικής διοίκησης, της
Κυβέρνησης να νοµοθετεί -όχι απλώς να πράττει, να εφαρµόζει,
αλλά να νοµοθετεί και σε αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία βασίστηκε
και ο νόµος για την απελευθέρωση της ακτοπλοΐας- µε όρους
δηµοσίου συµφέροντος. Μάλιστα στον κανονισµό αναφέρονται
και συγκεκριµένα οι επιµέρους προϋποθέσεις µε τις οποίες µπορεί να χαρακτηριστεί το δηµόσιο συµφέρον.
Σε αυτά ακριβώς αναφέρθηκε η κυρία Υπουργός µε τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 1 του σχεδίου
νόµου, ακριβώς για τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος.
Γιατί ο θαλάσσιος χώρος, οι θαλάσσιες συγκοινωνίες είναι χώρος

δηµοσίου συµφέροντος. Γιατί παρέχονται υπηρεσίες δηµοσίου
συµφέροντος, γιατί µέσα από την κρουαζιέρα υπάρχει η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση φυσικά των διατάξεων να λειτουργούν
και ως ακτοπλοϊκές γραµµές.
Για αυτόν το λόγο χρειάζεται οπωσδήποτε η διασφάλιση ακριβώς αυτού του δηµοσίου συµφέροντος.
Τώρα, όσον αφορά το γενικότερο πολιτικό σχόλιο το οποίο
άκουσα τόσο από σας, όσο και από ορισµένους άλλους συναδέλφους, επικαλούµενοι τη γενικότερη οικονοµική συγκυρία
στην οποία βρίσκεται η χώρα µας, ιδιαίτερα για τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας θα περίµενα µετά το καλοκαίρι,
µετά τις διακοπές, να είχαν αξιοποιήσει αυτήν την περίοδο ως
περίοδο περισυλλογής και αυτοκριτικής για την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται σήµερα η χώρα µας. Όµως, βλέπω ότι παρά το
γεγονός ότι οι διακοπές ήταν αρκετές, ήταν τρεις εβδοµάδες,
παρ’ όλα αυτά επιστρέψατε αµετανόητοι, στρουθοκαµηλίζοντας
για να µην αντιµετωπίσετε τις µεγάλες ευθύνες που έχει η παράταξή σας από τη σηµερινή κατάσταση της χώρας.
Τώρα, όσον αφορά τα θέµατα του µνηµονίου στα οποία µετ’
επιτάσεως και µε πολύ µεγάλη επιµονή βλέπω ότι επανέρχεστε
και εσείς και άλλοι συνάδελφοι επιχειρώντας να εγκλωβίσετε την
πολιτική συζήτηση σε µία ακατάσχετη µνηµονιολογία, θέλω να
πω τα εξής: Κοιτάξτε, παρά την προσπάθεια την οποία καταβάλλετε και την καταβάλλετε µε πολύ µεγάλη υποµονή και εσείς και
ορισµένα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης -να εµφανίσετε ότι στην
χώρα υπάρχει τρόικα, υπάρχει µνηµόνιο και υπάρχουν εντολοδόχοι εκτελεστές, παρά το γεγονός αυτό η αλήθεια είναι µία, ότι
εδώ, στην Βουλή των Ελλήνων όταν υπονοείτε τέτοιου είδους
προσεγγίσεις, προσβάλλετε το Κοινοβούλιο, προσβάλλετε τη δηµοκρατία µας. Η χώρα έχει εκλεγµένη Κυβέρνηση, έχει ικανή και
µεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή των Ελλήνων, µε απόλυτη ευθύνη
προς τον ελληνικό λαό, µε απόλυτη ευθύνη προς τους ψηφοφόρους µας, αλλά και προς τον κάθε Έλληνα πολίτη υλοποιούµε
το πολιτικό πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ µέσα στο πλαίσιο στο οποίο
εσείς µας οδηγήσατε.
Επιπλέον, υπενθυµίζω ότι εδώ δεν βρισκόµαστε σε µία κανονική περίοδο, ούτε πολιτική, ούτε οικονοµική, ούτε κοινωνική κανονική για τη χώρα µας. Βρισκόµαστε σε κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης. Και είναι προφανές ότι αρκετά από τα µέτρα, τα οποία
αναγκαστήκαµε να πάρουµε για να διορθώσουµε τα δικά σας
λάθη και τα δικά σας αδιέξοδα, πολλά από αυτά ενδεχοµένως να
µην τα είχαµε πάρει. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι µια σειρά από
επιλογές, οι οποίες ούτως ή άλλως ήταν προδιαγεγραµµένες
µέσα στο πρόγραµµα µας, που ήταν συγκεκριµένες και δεσµεύσεις ουσιαστικά του Πρωθυπουργού και της παράταξής µας πριν
από τις εθνικές εκλογές, αυτές αποτελούν τώρα εντολές της
όποιας τρόικας και του µνηµονίου.
Όχι, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι. Επιµένουµε σε µία προσπάθεια που είναι η προσπάθεια για τη σωτηρία της χώρας και
επιµένουµε µε απόλυτη σαφήνεια και απόλυτη γνώση ότι η έξοδος από το µνηµόνιο, η έξοδος από το πλαίσιο το οποίο ορίσαµε
µε το µνηµόνιο, δεν γίνεται µε ξόρκια. Θα γίνει µέσα από µία
σκληρή προσπάθεια όλων µας και του ελληνικού λαού πάνω από
όλα, ο οποίος αναγκάζεται αυτήν τη στιγµή να συµµετάσχει για
να πληρώσει το «µάρµαρο» το οποίο σπάσατε εσείς, για να µην
ξεχνιόµαστε.
Τώρα, όσον αφορά την άρση του προστατευτισµού για την ελληνική κρουαζιέρα ακούσαµε σήµερα πάρα πολλά. Ακούσαµε ότι
θα χαθούν θέσεις εργασίας, ότι οι συµβάσεις που θα υπογραφούν µε τις ενδιαφερόµενες εταιρείες καθιστούν ένα θολό τοπίο
µέσα στο οποίο στην πραγµατικότητα δηµιουργείται και ένα
πεδίο για µελλοντικές πράξεις διαφθοράς. Ακούσαµε, επίσης,
από κάποιους άλλους βέβαια ότι αυτές οι συµβάσεις -γιατί οι
συµβάσεις είναι το θέµα µας- είναι πολύ δεσµευτικές και τόσο
δεσµευτικές που θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά για την προώθηση της κρουαζιέρας.
Εγώ δεν θέλω να σταθώ στις αναλυτικές παρατηρήσεις, στα
σχόλια, τα οποία παρουσίασε ο εισηγητής µας κ. Νίκος Ζωίδης,
ούτε βεβαίως και στις εξαιρετικές απαντήσεις τις οποίες έδωσε
µόλις προηγουµένως η κυρία Υπουργός, η κ. Κατσέλη. Εγώ θέλω
να σταθώ συγκεκριµένα στο πολιτικό και το πραγµατικό πλαίσιο.
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Η πραγµατικότητα στην οποία είµαστε υποχρεωµένοι να ανταποκριθούµε, είναι ότι η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ισχύει η πλήρης απαγόρευση σε πλοία µε
σηµαία τρίτων χωρών για να εκτελούν κυκλικά, περιηγητικά ταξίδια, την ώρα που ο κανονισµός για τον οποίο αναφέρεστε,
όπως γνωρίζετε, εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Υπουργών το
1992.
Βεβαίως η Ελλάδα πήρε µία παράταση για την εφαρµογή του
έντεκα χρόνια. Αυτή όµως έληξε το 2004 και δεν ξέρω ποιο θα
ήταν το καθεστώς σήµερα στη χώρα. Ενδεχοµένως τα οφέλη
από την απελευθέρωση νωρίτερα και της ακτοπλοΐας και της
κρουαζιέρας να ήταν πολύ πιο σηµαντικά. Όµως η πραγµατικότητα είναι ότι πρέπει κάποτε να προχωρήσουµε γιατί σε κάθε περίπτωση δεν είναι ότι απλώς παραβιάζουµε ή παρατείνουµε την
εφαρµογή ενός κανονισµού, ο οποίος είναι υποχρεωτικός για τη
χώρα. ∆εν είναι αυτό το θέµα µας.
Το θέµα είναι αν θα απαντήσουµε στο πολιτικό ερώτηµα εάν η
Ελλάδα θέλει να εκµεταλλευτεί την γεωπολιτική της θέση, τη
θέση της στη Μεσόγειο, τη θέση και τον πολιτισµό της, αυτό το
οποίο συνδυάζει η Ελλάδα. Γιατί πραγµατικά επιτυγχάνει έναν
άριστο συνδυασµό: καθαρή θάλασσα, καλό περιβάλλον, ασφαλείς λιµένες και πάνω απ’ όλα, ιστορία και πολιτισµό. Τι καλύτερο
θα µπορούσε να προσφέρει µία χώρα για την κρουαζιέρα, για
την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού; Το ερώτηµα λοιπόν,
είναι: Θέλουµε να αναπτύξουµε τον τοµέα της κρουαζιέρας; Θέλουµε να αναπτύξουµε τον θαλάσσιο τουρισµό; Θέλουµε να καταστήσουµε τα λιµάνια της χώρας µας αφετήριους λιµένες της
κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μεσόγειο γενικότερα; Θέλουµε να ανταποκριθούµε στις οικονοµικές προκλήσεις της εποχής εκµεταλλευόµενοι τους τοµείς που η Ελλάδα
είναι υπερδύναµη;
Και η Ελλάδα είναι υπερδύναµη σε παγκόσµιο επίπεδο στον
τοµέα της ναυτιλίας και µία πολύ ισχυρή σοβαρή περιφερειακή
δύναµη στον τοµέα του τουρισµού. Εδώ, δηλαδή, όπου συµπίπτει ο συνδυασµός, όπου ακριβώς λειτουργεί η ανάπτυξη της
κρουαζιέρας.
Πέντε χρόνια τώρα έχουµε την εφαρµογή του νόµου του κ.
Μανώλη Κεφαλογιάννη, όπου στην πραγµατικότητα τί ήταν;
Ήταν µία προσπάθεια, προκειµένου να ανοίξει τη δυνατότητα
των κρουαζιερόπλοιων να συµµετάσχουν στον θαλάσσιο τουρισµό. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Μόνο µία εταιρεία, η κυπριακή
εταιρεία «Λούη». Πόσα κρουαζιερόπλοια; Πέντε κρουαζιερόπλοια, που είχαν το µοναδικό δικαίωµα πλέον των περιηγητικών
πλόων στη χώρα, µε δικαίωµα αποεπιβίβασης σε ελληνικό λιµάνι.
Πόσοι απασχολούνται σε αυτήν την εταιρεία, δηλαδή στα πέντε
κρουαζιερόπλοια, τα οποία δραστηριοποιούνται στις ελληνικές
θάλασσες; ∆ιότι δεν υπάρχουν άλλα. Πόσοι είναι οι εργαζόµενοι; Τετρακόσιοι τριάντα οκτώ Έλληνες ναυτικοί, που όµως είναι
στον αέρα,για να µην ξεχνιόµαστε. Και είναι στον αέρα αυτοί οι
τετρακόσιοι τριάντα οκτώ Έλληνες ναυτικοί, γιατί ο νόµος του κ.
Κεφαλογιάννη, ο νόµος δηλαδή της Νέας ∆ηµοκρατίας, ουδέποτε εφαρµόστηκε για την διασφάλισή τους. Ούτε ένα ευρώ δεν
έχει δοθεί στο ΝΑΤ για εισφορές πέντε ετών, µε αποτέλεσµα, σήµερα, τόσο οι εργαζόµενοι, όσο και οι εταιρείες, να είναι οφειλέτες του ΝΑΤ.
Αλλά, βεβαίως, σήµερα εσείς εδώ, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η Νέα ∆ηµοκρατία, εµφανίζεστε ότι προασπίζετε τα συµφέροντά τους. Ποιων; Και των δύο; Και των εργαζοµένων και των
ναυτικών ή µόνο του κ. «Λούη» και των πέντε κρουαζιεροπλοίων,
τα οποία δραστηριοποιούνται µε βάση τη δική σας ρύθµιση;
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Τα λέω αυτά γιατί η υποκρισία περισσεύει. Και περισσεύει πολλές φορές και µάλιστα µε λόγο πολιτικό, µε νοµικές προεκτάσεις, µε νοµικές επεκτάσεις. Εκείνο, όµως, που έχει σηµασία
είναι ότι επί της ουσίας δεν υπάρχει απάντηση. Και το ερώτηµα
είναι, θα συνεχίσουµε για πολύ ακόµα να δουλεύουµε για λογαριασµό των ανταγωνιστών µας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου; Θα συνειδητοποιήσουµε κάποτε το γεγονός ότι εµείς
επιτρέψαµε -µε τις αγκυλώσεις µας, µε τις ιδεοληψίες µας, µε
τις καθυστερήσεις µας- να γίνει η Κωνσταντινούπολη αφετήριος
λιµένας για την κρουαζιέρα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ
θα µπορούσε να είναι ο Πειραιάς, να ήταν η Θεσσαλονίκη, θα
µπορούσαν τόσα άλλα λιµάνια στη χώρα; Πολύ περισσότερο µάλιστα όταν, επαναλαµβάνω, η Ελλάδα είναι µία χώρα ανταγωνιστικότατη στον τοµέα του θαλάσσιου τουρισµού, από όλες τις
απόψεις. Και σε µία περίοδο που στον τοµέα της κρουαζιέρας
όλες οι τουριστικές τάσεις επιβεβαιώνουν τις αποφάσεις αναχώρησης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του
θαλάσσιου τουρισµού από την Καραϊβική και η Μεσόγειος προβάλλει ως ένας ισχυρός ανταγωνιστικός τοµέας για το µέλλον.
Γι’ αυτό χρειάζεται πρωτοβουλία, γι’ αυτό χρειάζεται ανοιχτό
πνεύµα, γι’ αυτό χρειάζονται και οι επιµέρους συζητήσεις και η
σύναψη συµφωνιών µε τις εταιρείες, γιατί η κρουαζιέρα σε αυτή
ακριβώς την περίοδο, είναι ένας κλάδος εξαιρετικά δυναµικός,
εξαιρετικά ευέλικτος, ο οποίος αλλάζει συνεχώς, αλλά ταυτόχρονα διαµορφώνει νέα δεδοµένα, λόγω ακριβώς του ότι υπάρχουν παγκόσµιες τάσεις οι οποίες λειτουργούν στην περιοχή
µας. Γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται η διασφάλιση του δηµοσίου
συµφέροντος σε µία περίοδο εξαιρετικά κρίσιµη, µε πολλές αλλαγές, αλλά σε κάθε περίπτωση και σε µία περιοχή όπου αντιµετωπίζουµε και εσωτερικό ανταγωνισµό. Και δεν είναι µόνο η
Ιταλία, η οποία αναπτύσσει έναν ισχυρό τοµέα στο θαλάσσιο τουρισµό της κρουαζιέρας, αλλά σιγά-σιγά θα αρχίσουν να αναπτύσσουν και οι άλλες χώρες. Και η Κύπρος, και η Ισπανία και
σιγά-σιγά και οι άλλες χώρες της Αφρικής και η Τουρκία. Γι’ αυτό
το λόγο χρειαζόµαστε λοιπόν ανοιχτό πνεύµα και αποφάσεις καθαρές, µε ένα πλαίσιο ευέλικτο, ούτως ώστε να µπορέσει να προσελκύσει επενδύσεις. ∆εν είναι µόνο το σταθερό πλαίσιο που
µπορεί να δηµιουργεί προσέλκυση και ελκυστικό πεδίο για νέες
επενδύσεις. Χρειάζεται και ευελιξία.
Ε, αυτή την ευελιξία προσπαθεί η Κυβέρνηση να εµπεδώσει
και να κατοχυρώσει µέσα από το νοµοσχέδιο, το οποίο σας καλούµε να ψηφίσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο, σας
παρακαλώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, έχετε το λόγο,
κυρία Υπουργέ.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω το
σχέδιο της σύµβασης στη Βουλή, έτσι ώστε να µας δοθεί η ευκαιρία αύριο να έχουµε και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων,
προκειµένου το τελικό σχέδιο, όταν θα βγει, να έχει ενσωµατώσει και τις παρατηρήσεις, που είµαι σίγουρη ότι θα είναι χρήσιµες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός κ. Λούκα Κατσέλη καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν σχέδιο της σύµβασης το οποίο
έχει ως εξής.)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας ευχαριστούµε.
Να διανεµηθεί στους συναδέλφους.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η υποτιθέµενη σκληρή αντιπαράθεση ανάµεσα στην Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, τη Νέα ∆ηµοκρατία και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό
ήταν µία κούρσα ανταγωνισµού και διαγκωνισµού για το ποιος
εκπροσωπεί καλύτερα τα συµφέροντα των εφοπλιστών. Και θα
το αποδείξουµε.
Πριν όµως από αυτό θα ήθελα να κάνω ορισµένα σχόλια. Πρώτον, για το θέµα του τουρισµού και όλη αυτή τη φιλολογία και τη
φιλοσοφία που αναπτύσσετε, που έχει και µία παράµετρο πάρα
πολύ άσχηµη, ίσως τη χειρότερη, τη νοοτροπία που προσπαθείτε
να καλλιεργήσετε στο λαό. Ποια είναι η δική µας άποψη; Τι σηµαίνει τουρισµός πρώτα από όλα; Να µπορεί ο Έλληνας, ο εργαζόµενος, σε µία χώρα που έχει απίστευτες φυσικές οµορφιές
να ξεκουράζεται και να απολαµβάνει φθηνά αυτό που λέγεται
φύση της Ελλάδας.
Αυτό είναι το βασικό κριτήριο για τον τουρισµό. Και είναι τραγικό, σε αυτήν τη χώρα να συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Και
θέλω να απευθυνθώ, αν υπάρχουν εργαζόµενοι που µας βλέπουν, σε εκείνους που µε δύο και τρία παιδιά πάνε σε ένα δωµάτιο δέκα ηµέρες για να ξεκουραστούν στην Ελλάδα, σε αυτή
τη χώρα, την ίδια στιγµή που παρελαύνουν τα κότερα, η χλιδή, ο
αµύθητος πλούτος, που ξοδεύονται σε φαγητά µίας βραδιάς όσα
ο εργαζόµενος παίρνει σε έξι µήνες το χρόνο. Σε αυτούς θέλω να
απευθυνθώ εκ µέρους του ΚΚΕ και να απευθυνθώ και σε εκείνους τους κατοίκους των νησιών που δεν µπαίνουν στη θάλασσα
το καλοκαίρι, δεν την απολαµβάνουν καν, γιατί προσπαθούν να
βγάλουν τα σπασµένα όλης της χρονιάς, που το χειµώνα προσπαθούν µε το ψάρεµα ή µε οτιδήποτε άλλο να εξασφαλίσουν
τα προς το ζην και να τους πούµε σαν Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος ότι το 2010 πρέπει να συγκρίνουν αυτόν τον αµύθητο
πλούτο που περνάει από την αυλή τους κάθε µέρα και κάθε καλοκαίρι, µε τη ζωή τη δικιά τους, τη µίζερη και να αποφασίσουν
κάποτε να πάρουν στα χέρια τους αυτό που αυτοί παράγουν και
που οι άλλοι τους ληστεύουν απίστευτα, µε γεύµατα των 5.000
και των 10.000 ευρώ το βράδυ, αυτοί που κατέχουν τον κοινωνικό
πλούτο. Αυτό να συγκρίνουν. Και έτσι να κρίνουν και τις πολιτικές των κυβερνήσεων.
∆εύτερον, αυτή η φιλοσοφία της βαριάς βιοµηχανίας της Ελλάδας, που είναι ο τουρισµός. Είµαστε ριζικά αντίθετοι. Είµαστε,
βεβαίως, υπέρ του να αναπτύσσεται ο τουρισµός, αλλά όλη αυτή
η φιλοσοφία της βαριάς βιοµηχανίας είναι σαν ένα γίγαντα µε
πήλινα πόδια, µία οδηγία συγκεκριµένων χωρών µπορεί να την
καταστρέψει µέσα σε ένα καλοκαίρι. Για εµάς το βασικό είναι
ανάπτυξη της Ελλάδας συνολικά, να αναπτυχθούν οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, τα ασύγκριτα πλεονεκτήµατα που έχει στον
αγροτικό τοµέα, στο βιοµηχανικό τοµέα, να αναπτύξει µία σοβαρή υποδοµή. Και φυσικά ο τουρισµός πριν από όλα πρέπει να
ικανοποιεί τις ανάγκες των εργαζοµένων και βέβαια να είναι βοηθητικός στον τοµέα της οικονοµίας.
Και είπα λοιπόν για τη νοοτροπία, γιατί λίγο ως πολύ προσπαθείτε να παρουσιάσετε τον ελληνικό λαό µε απλωµένο το χέρι
στους ξένους, στους τουρίστες. Λες και δεν δουλεύει ο ελληνικός λαός. Λες και η Ελλάδα δεν έχει δυνατότητες να παράγει.
Μα τι είναι αυτό το µοντέλο της υποτέλειας; Τι θέλετε να τους
παρουσιάσετε; Ότι είναι οι µαύροι, που θα φέρνουν οι ξένοι τα
καθρεφτάκια και που θα πληρώνουν παντού; ∆εν ξέρουν οι εργαζόµενοι και ο κόσµος το τι γίνεται στα νησιά, το τι τουρισµός
υπάρχει και από πού κερδίζουν; Μύθος είναι ότι κερδίζει η εθνική
οικονοµία. Μύθος! Απίστευτος µύθος. Κοροϊδεύετε τον κόσµο.
Ο µικροµεσαίος κερδίζει κυρίως -δεν λέω αποκλειστικά- από τον
Έλληνα εργαζόµενο, που θα πάει στην ταβέρνα, όταν έχει δυνατότητα θα πάει να µείνει εκεί. Αυτοί που κερδίζουν από τον τουρισµό είναι τα µεγάλα µονοπώλια στον τουριστικό τοµέα και είναι
και οι εφοπλιστές και τα µεγάλα συµφέροντα. ∆εν τα ξέρετε; ∆εν
τα ζουν οι εργαζόµενοι; Ο υψηλής ποιότητας τουρισµός πού
είναι; Σε ποιον δίνει λεφτά; Στην ταβερνίτσα; Στο µικρό το µαγαζάκι ή στα µεγαθήρια και στα συγκροτήµατα; Άρα είναι µύθος
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αυτό που λέτε « το κέρδος της Ελλάδας». ∆εν είναι της Ελλάδας,
είναι του κεφαλαίου και µάλιστα του µεγάλου κεφαλαίου. Αν παρ’
ελπίδα πέφτει και κανένα ψίχουλο, είναι δευτερεύον.
Το τρίτο θέµα που θέλουµε να πούµε είναι ότι η ψυχή και της
ναυτιλίας και του τουρισµού δεν είναι ούτε οι µεγαλοξενοδόχοι,
ούτε οι tour operators, ούτε οι εφοπλιστές. Είναι εκείνοι που θαλασσοπνίγονται τόσα χρόνια στα καράβια, εκείνοι που ξεχνάνε
γυναίκα και παιδιά, που ταξιδεύουν εννιά και δώδεκα µήνες, είναι
οι εργαζόµενοι στον τουρισµό, που όλο το καλοκαίρι δεν µπαίνουν στη θάλασσα και που µένουν άνεργοι το χειµώνα. Αυτοί
είναι η ψυχή του τουρισµού και όχι εκείνοι που αποµυζούν τον
κόπο και τον µόχθο των εργαζοµένων.
Για το νοµοσχέδιο, εκτός των άλλων θέλουµε να σηµειώσουµε
ότι είναι ο «δούρειος ίππος» για την πλήρη απελευθέρωση και
της ακτοπλοΐας, που θα είναι το επόµενο βήµα ή αυτής ή άλλης
κυβέρνησης, αν δεν ανατραπούν τα πράγµατα.
Για να δούµε, όµως, εδώ, γιατί καµµιά φορά αναρωτιέται κανένας, σε ποιους µιλάτε; Στο κενό; Απελευθερώσατε την ακτοπλοΐα, τουλάχιστον για τα πλοία µε ευρωπαϊκή σηµαία, ναι ή όχι;
Ποια ήταν τα αποτελέσµατα; Αυξήθηκαν οι ναυτεργάτες; Φθήνυνε το εισιτήριο; Λύθηκε το πρόβληµα των άγονων γραµµών; Τι
έγινε αυτά τα χρόνια; ∆ώστε µας έναν απολογισµό. Γιατί δεν τολµάτε να βγείτε εδώ στη Βουλή και η Νέα ∆ηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ και οι άλλοι που υπερασπίζονται την απελευθέρωση, να
πείτε ποια ήταν τα αποτελέσµατα της απελευθέρωσης της ακτοπλοΐας µε βάση την ευρωπαϊκή οδηγία;
Πρώτο θέµα. ∆ηµιουργήθηκαν µεγάλοι εφοπλιστικοί όµιλοι,
µεγάλος ακτοπλοϊκός στόλος, ισχυροί µονοπωλιακοί όµιλοι; ∆ηµιουργήθηκαν. Αυξήθηκαν τα κέρδη των εφοπλιστών; Στα ύψη.
Και τους δίνουµε και εκατοµµύρια. Τους δίνουµε, αν δεν κάνω
λάθος, εκατό εκατοµµύρια το χρόνο ως επιδότηση για τις άγονες
γραµµές. Ποιες άγονες γραµµές; Και υπάρχουν ορισµένοι που
επικαλούνται την πατρίδα! ∆ηλαδή υπάρχουν άγονοι άνθρωποι;
Αυτοί που ζουν στα διάφορα νησιά; Και δίνετε στους εφοπλιστές
εκατοµµύρια για να πάνε εκεί; Γιατί; Είναι φτωχοί; ∆εν κερδίζουν;
∆εύτερον. Λύθηκαν τα προβλήµατα των άγονων γραµµών; Να
πούµε παραδείγµατα; Γαύδος, Αϊ Στράτης -διάφορα νησιά και µε
στρατηγική σηµασία, εθνική θα το πούµε- µένουν µέρες και µήνα
χωρίς πλοίο. ∆εν λύθηκαν, λοιπόν.
Τρίτον. Εκσυγχρονίστηκαν τα πλοία; Όχι. Υπάρχει µεγάλος
αριθµός υπερηλίκων πλοίων. Τέταρτον. Τα εισιτήρια –ο µύθος
της απελευθέρωσης της αγοράς- φθήνυναν; Αυξήθηκαν 300%
σύµφωνα µε δικά σας στοιχεία. Σκέπτεται κάποιος να φύγει από
την πατρίδα να έρθει στην Αθήνα, να ξαναπάει πίσω. Γνωρίζετε
τι έγινε µε όλα αυτά.
Πέµπτον. Έγινε καλύτερη η δουλειά των ναυτεργατών ή εντατικοποιηθήκαν οι ρυθµοί; Ρωτήστε τα πληρώµατα, αν σας µιλήσουν και δεν σας διώξουν, να σας πουν την εµπειρία τους από τα
τελευταία χρόνια µε την απελευθέρωση. Είναι κυριολεκτικά συνθήκες γαλέρας. Θα πω µετά το τι γίνεται µε την ποντοπόρο ναυτιλία.
Άρα, λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν λύθηκε. Ένα λύθηκε,
ότι οι εφοπλιστές έγιναν ακόµα πιο πλούσιοι. ∆εν ξέρω πόσα
άλλα θέλουν να πάρουν.
Επανέρχοµαι στην ποντοπόρο ναυτιλία. Εδώ θα απαντήσω και
στον Αρχηγό του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και στον κ.
Βορίδη, που έβαλε ορισµένα ζητήµατα. Αυξήθηκε ο ελληνικός
στόλος, τα πλοία δηλαδή που έχουν οι Έλληνες; Είναι τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι. Απίστευτος αριθµός! Οι ναυτεργάτες; Από ογδόντα πέντε χιλιάδες, δεκαεννέα χιλιάδες. Γιατί;
Και λέει ο κ. Καρατζαφέρης «φταίνε οι απεργίες». Μα, καλά
σοβαρολογούµε; Κοροϊδεύετε τον κόσµο; Όταν πληρώνει τον
έναν 300 ευρώ και τον άλλον πρέπει να τον πληρώσει 1200 ευρώ,
οι απεργίες φταίνε; Αυτό είναι η ελεύθερη οικονοµία και ο ανταγωνισµός. Οι εφοπλιστές σου λένε ότι για να έχω σαράντα πέντε
Έλληνες θα πληρώσω τόσα και µε τα µισά και µε το 1/3 και µε λιγότερα ακόµα µπορώ να πληρώσω Πολωνούς, Φιλιππινέζους και
όποιους άλλους. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
Είναι έκρηξη αυτό. Είναι απίστευτο. Πέρυσι παρήγγειλαν εφτακόσια εβδοµήντα πλοία. Τα κέρδη είναι αµύθητα. Βγάζουν µάτια.
∆εν βλέπετε; Νύχτες, πάρτι, ιστορίες, απίστευτο χρήµα. Μα,
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

καλά σε αυτά δεν µιλάει κανένας; Κουβέντα; Σε αυτούς δεν τολµάτε να βάλετε ούτε ένα φόρο; Βάζετε συνέχεια φοροαπαλλαγές.
Να, λοιπόν, ποιο ήταν το πρόβληµα. Όλα αυτά τα χρόνια οι
εφοπλιστές, όπως και πάντα, δεν έχουν πατρίδα. Και επειδή ορισµένοι «ξύνονται στην γκλίτσα του τσοπάνη» -παρ’ ότι εµείς διαφωνούµε- όταν ο ∆ουκάκης ήταν υποψήφιος µε τον Ρήγκαν, αν
δεν κάνω λάθος, το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο στήριξε τον
Ρήγκαν. Γιατί; Γιατί πήρε τον ανεφοδιασµό του 6ου στόλου. Και
δεν θέλω να πω όνοµα.
Να, λοιπόν, ποιο είναι το κριτήριο. Είναι το κέρδος. Το κριτήριο του κεφαλαίου και των εφοπλιστών είναι το κέρδος.
Το ίδιο συνέβη και στην κρουαζιέρα. Έχω τα στοιχεία –τα είπε
πριν και ο Γιώργος ο Μαρίνος- ότι υπήρχαν στο τέλος της δεκαετίας του ‘70 τριάντα επτά ελληνικά τουριστικά πλοία µε οκτώµισι
χιλιάδες θέσεις εργασίας. Σήµερα είναι τρεις µε εκατόν πενήντα
ναυτεργάτες. Γιατί έγινε αυτό; Γιατί είχαν µεγαλύτερα κέρδη σε
άλλους τοµείς. Και επένδυσαν εκεί, έφτιαξαν άλλα καράβια, γι’
αυτό και παράτησαν την κρουαζιέρα. Αυτό ακριβώς έγινε.
Επαναλαµβάνω και πάλι για αυτή τη δηµαγωγία ότι φταίνε οι
απεργίες, µην πάτε να κοροϊδέψετε τον κόσµο. Ξαναλέω, όταν
πληρώνεις 200 και 300 ευρώ τον Φιλιππινέζο ή κάποιον άλλον και
τον Έλληνα πρέπει να τον πληρώσεις 1200 ευρώ, ίσως και παραπάνω –που είναι τα ελάχιστα και είναι ντροπή για αυτά που
τραβάει- τότε επιλέγουν τους ξένους. Και δεν έχουν κανένα πρόβληµα και ούτε καµµία ευαισθησία να πάρουν Έλληνες ναυτεργάτες. Για να µην είµαι άδικος ίσως να πάρουν και ορισµένους,
καπετάνιο δηλαδή και πρώτο µηχανικό.
∆εύτερο θέµα, που λέτε, είναι ότι µε την απελευθέρωση θα
εξασφαλίσετε έσοδα 1,1 δισεκατοµµυρίου. Αυτό είναι αυθαίρετο.
Το απέδειξε ο Νίκος Καραθανασόπουλος µε στοιχεία. ∆εν θέλω
να τα επαναλάβω. Είναι εντελώς αυθαίρετο ότι θα πάρετε τόσα
χρήµατα και θα τα συγκεντρώσετε στην Ελλάδα.
«Θα ενισχυθεί η κρουαζιέρα στην Ελλάδα». Και αυτό είναι
µύθος. Αν θα ενισχυθεί η κρουαζιέρα στη Μεσόγειο, µπορεί να
γίνει µόνο µε µία προϋπόθεση. Να δηµιουργηθούν στην Ελλάδα
συνθήκες Λατινικής Αµερικής και Ινδίας. Και ξέρουν όσοι έχουν
ταξιδέψει. Αν θέλετε να κάνετε την Ελλάδα όπως είναι στην Ινδία,
όπως είναι σε άλλες χώρες, όπου οι εργαζόµενοι δουλεύουν για
ένα ευρώ την ηµέρα, τότε µπορείτε να το εξασφαλίσετε.
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί το 83% της κρουαζιέρας ελέγχεται από
πέντε διεθνείς µονοπωλιακούς οµίλους. Το κριτήριο αυτών δεν
είναι ούτε η όµορφη ούτε η άσχηµη Μεσόγειος. Είναι πού θα
βγάλουν περισσότερα κέρδη. Και αυτοί θα προσανατολίσουν τις
κρουαζιέρες και αυτοί το καθορίζουν.
Γι’ αυτό λέω, αν θέλετε να δηµιουργήσετε τέτοιες συνθήκες,
όπως και στον εργασιακό τοµέα, µπορεί θεωρητικά να γίνει. Και
δεν είναι σίγουρο για το λόγο ότι η περιοχή είναι ευαίσθητη για
άλλους λόγους αντιπαραθέσεων. Μόνον έτσι, λοιπόν. Αν το σκοπεύετε, πείτε το καθαρά, ότι θέλετε να φτιάξετε τέτοιες συνθήκες.
Ήδη στον τοµέα των ναυτεργατών και των εργαζόµενων στην
ποντοπόρο ναυτιλία -επειδή ο κόσµος από παλιά έχει και ένα
µύθο στο µυαλό του ότι ο ναυτικός παίρνει πολλά λεφτά, βγαίνει σε όλα τα λιµάνια και όλα τα υπόλοιπα- όλα αυτά έχουν αλλάξει. Οι συνθήκες σήµερα είναι συνθήκες «γαλέρας» και για
τους Έλληνες. Έξι και εννέα µήνες στο καράβι και δεν βγαίνουν
στο λιµάνι. ∆εν τολµάνε να βγουν στο λιµάνι, δεν προλαβαίνουν.
∆ουλεύουν δεκαοκτώ ώρες το εικοσιτετράωρο, τρεις δουλειές
δηλαδή, παίρνουν δύο, τρεις ή και τέσσερις χιλιάδες ευρώ, τα
οποία δεν είναι τίποτα. Είσαι ουσιαστικά φυλακή.
Την ίδια στιγµή τα κέρδη είναι αµύθητα. Εκατόν πενήντα χιλιάδες δολάρια κέρδος την ηµέρα έχουν ορισµένα καράβια. Και
αυτά είναι επίσηµα στοιχεία.
Για την Ελλάδα και την Ιταλία επίσης ειπώθηκε. Εδώ γίνεται
µια λαθροχειρία. Και να µας επιτρέψετε, πέρα από τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις να είµαστε και σοβαροί. Η Ιταλία έχει το
30,4% γιατί έχει επισκευές και ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων,
ενώ στην Ελλάδα τα ναυπηγεία τα κλείσατε.
∆εχτήκατε την επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα µπορούσε η Ελλάδα να έχει ισχυρή, σοβαρή ναυπηγοεπισκευαστική

βιοµηχανία. Και αυτή την κλείσατε.
Το ερώτηµα είναι το εξής: Ποιον ωφελεί αυτό το νοµοσχέδιο;
Και µάλιστα εδώ είχαµε από τη Νέα ∆ηµοκρατία ένα «µπάσιµο»
νεοφιλελεύθερο, µία από τα δεξιά, µία από τα αριστερά, κάπου
να ισορροπήσει. Η ουσία είναι η ίδια βέβαια. Ποιον ωφελεί; Ποιος
θα κερδίσει από την απελευθέρωση; Θα κερδίσουν οι ναυτεργάτες; Όσο κέρδισαν µέχρι τώρα.
Πώς διαµορφώνονται οι συνθήκες; ∆εν ρωτάτε τον κόσµο; Ρωτήστε τους ίδιους τους ναυτεργάτες -όχι τους κοµµουνιστές,
όλους- να σας πουν. Χειροτερεύουν οι συνθήκες µε την απελευθέρωση ή γίνονται καλύτερες; Χειροτερεύουν παντού.
Υπάρχουν χίλια παραδείγµατα. Σας είπα για το «ZENITH»,ότι
είναι είκοσι επτά εθνικότητες µέσα.
Τα άλλα δυο που ήταν στην Κόρινθο, το «ROPAX 1» και το
«ROPAX 2», µε 200 και 300 ευρώ το µήνα και µε πλήρωµα κάτω
από τις διεθνείς προδιαγραφές. Σαράντα οκτώ έλεγε και ήταν
τριάντα δυο. Και αντί να τους σταµατήσετε εσείς, τους σταµάτησε το ΠΑΜΕ και µπράβο του. Έπρεπε να του δώσετε συγχαρητήρια που τους σταµάτησε. Όλοι σας που επικαλείστε το
∆ιεθνές ∆ίκαιο. Λέει «τουλάχιστον σαράντα οκτώ» και έχει τριάντα δύο µέσα. ∆ηλαδή, την ασφάλεια των Ελλήνων επιβατών που
φεύγουν από την Κόρινθο στην Ιταλία, την βάζετε παρακάτω και
τη «γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια» –και το λέω έτσι, δεν
εννοώ προσωπικά- µπροστά στα κέρδη που θα έχουν οι εφοπλιστικές εταιρείες. Αυτή είναι η κατάσταση.
Ευνοείτε, λοιπόν, το διεθνές και ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο και τα µεγάλα τουριστικά συγκροτήµατα και αφήστε το
µύθο ότι βγαίνουν τρεισήµισι χιλιάδες. Γιατί αν έβγαιναν τρεισήµισι χιλιάδες µέρα παρά µέρα στη Ρόδο και αλλού θα ήταν ζάµπλουτοι οι άνθρωποι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.
Μα, είναι φοβερό, δηλαδή. Αυτό είναι απίστευτο και να το σκεφθεί ο ελληνικός λαός: Χαρίζετε στους εφοπλιστές, Έλληνες και
ξένους, τις ασφαλιστικές εισφορές και βάζετε να τις πληρώσει ο
ελληνικός λαός στην πραγµατικότητα. Καλά, δεν ντρέπεστε καθόλου; Πώς ζουν οι εφοπλιστές; Έχουν αµύθητα κέρδη. Τους
απαλλάσσετε και από τις ασφαλιστικές εισφορές, τη στιγµή που
το ΝΑΤ είναι 1,2 –δεν ξέρω πόσα- δισεκατοµµύρια µέσα; Τόσο,
δηλαδή, προκλητικά; Γιατί;
Άρα η πολιτική είναι καθαρά ταξική. Είναι πρόκληση και αυτό
που γίνεται. Είναι πρόκληση η κατάσταση που δηµιουργείται σήµερα. Είναι πρόκληση η χλιδή και τα αµύθητα κέρδη. Τους τα δίνετε όλα. ∆εν πάει άλλο.
Εµείς ένα µήνυµα δίνουµε στους εργαζόµενους: Να τα πάρουν
στα χέρια τους. ∆ικά τους είναι. Αυτοί είναι η κινητήρια δύναµη.
Οι άλλοι τους τα κλέβουν. Και ήρθε η ώρα, λοιπόν, να πουν ότι
µπορούµε και χωρίς τους εφοπλιστές, χωρίς τους βιοµήχανους,
χωρίς όλους, γιατί εµείς παράγουµε τον πλούτο και πρέπει κάποτε να τον πάρουµε στα χέρια µας και όχι να ζούµε σε αυτές τις
άθλιες πραγµατικά συνθήκες και στο ζοφερό µέλλον που ετοιµάζετε και για τους ναυτεργάτες και για τους εργαζόµενους συνολικά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Γεωργιάδης.
Έξι λεπτά, κύριε Γεωργιάδη;
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Είναι προφανές ότι µε το ΚΚΕ έχουµε χαώδεις αποστάσεις,
οπότε δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να σχολιάσουµε το
κλείσιµο της οµιλίας του κ. Παφίλη για το κήρυγµα να καταργήσουµε τους εφοπλιστές, τους επιχειρηµατίες και πάσης άλλης
µορφής επιχειρηµατική δράση για να λάβουν οι εργάτες και οι
εργαζόµενοι µόνοι τους τη διαχείριση πλούτου.
Οφείλω, όµως, να επισηµάνω δυο πράγµατα σε αυτά που
είπαν οι συνάδελφοι του ΚΚΕ για να πάω µετά αυτοµάτως στην
Κυβέρνηση που µε ενδιαφέρει.
Όσον αφορά το πρώτο, κύριε Παφίλη, είπατε –και εκεί λίγο το
«µαζέψατε»- ότι βεβαίως µπορεί να πάρουν πολύ φθηνότερα Πο-
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λωνούς και Φιλιππινέζους και κάνατε τη σύγκριση µεταξύ του τι
συνέβαινε το ’80 που ήταν ογδόντα πέντε χιλιάδες οι Έλληνες
ναυτικοί και τώρα που είναι δεκαεννέα. Στο ενδιάµεσο υπήρχε
ένα ’90, όταν κατέρρευσε ο πρώην δήθεν υπαρκτός σοσιαλισµός.
Και µάλλον το καταλάβατε ότι δεν είναι πια οι Φιλιππινέζοι το µεγάλο πρόβληµα στα πληρώµατα. Είναι οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί, οι
Πολωνοί, όπως είπατε. Είναι όλοι αυτοί που από την πείνα που
είχαν υποστεί όταν διαχειρίζονταν οι εργάτες µόνοι τους τον
πλούτο τους µε 300 δολάρια το µήνα, επειδή «λίγδωνε το εντεράκι» τους µε τα 300 δολάρια, πήγαν και έσπασαν τις τιµές στην
αγορά. Αυτό έγινε.
Θα έπρεπε, λοιπόν, να πείτε: οι Πολωνοί, οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί και οι υπόλοιποι από όλα τα θύµατα του πρώην υπαρκτού σοσιαλισµού έσπασαν τις τιµές στα πλοία, στην αγορά και έδωσαν
την ευκαιρία στους εφοπλιστές να βγάλουν περισσότερα χρήµατα. Η δική σας αποτυχία είναι που έφερε τα δεινά και σε αυτόν
τον τοµέα.
Οφείλω, όµως, να θέσω ένα ερώτηµα ευθέως στον κ. Καραθανασόπουλο γιατί οµολογώ ότι δεν το κατάλαβα. Είπε ο κ. Καραθανασόπουλος στην αρχή της οµιλίας του –και πέρασε πολύ
εύκολα- ότι θα έπρεπε να έχει αντιδράσει η ελληνική πολιτεία
όλα αυτά τα χρόνια στα πλοία που έρχονται µε ξένη σηµαία, που
έχουν ξένα πληρώµατα και που έχουν πολύ κακές συνθήκες εργασίας, ασφάλειας κ.λπ. στα πληρώµατα. Μάλιστα, εγκάλεσε την
Κυβέρνηση γιατί δεν έχει πάρει µέτρα όλα αυτά τα χρόνια και τις
προηγούµενες κυβερνήσεις και τις παραπροηγούµενες κ.ο.κ.
Θα ήθελα να καταλάβω –ειλικρινά το λέω- τι ακριβώς προτείνει ο κ. Καραθανασόπουλος; Να στέλναµε, παραδείγµατος χάριν,
το Πολεµικό Ναυτικό να βοµβάρδιζε αυτά τα πλοία; Να στέλναµε
τις ταξιαρχίες του ΠΑΜΕ να καταλάβει τους λιµένες για να µη
δένουν τα καράβια, αλλά πιο οργανωµένα; Τι ακριβώς εννοείτε;
Γιατί εγώ, µε τη φτωχή µου λογική, ξέρω ότι ένα πλοίο που έχει
ξένο ιδιοκτήτη, ξένη σηµαία και ξένα πληρώµατα, κάνει στο πλοίο
του ό,τι γουστάρει και δεν ρωτάει την ελληνική Κυβέρνηση. Τι να
κάνουµε τώρα; Αν η πρότασή σας είναι να τα βυθίζουµε, καλό
είναι να µας το πείτε για να καταλάβουµε γιατί συζητάµε. Γιατί αν
δεν µας πείτε τι ακριβώς εννοείτε, κάνουµε µια εντελώς παράλογη συζήτηση.
Και οφείλω άλλη µια παρατήρηση. Στην οµιλία του ο κ. Καραθανασόπουλος ανέφερε το Κατάκολο ως παράδειγµα, όπου εκεί
–λέει- οι χιλιάδες που περνάνε δεν αφήνουν τίποτα παρά µόνο
σκουπίδια και καυσαέρια. Μου κάνει µεγάλη εντύπωση το παράδειγµά σας. Εγώ θυµάµαι ότι οι εµπορικοί σύλλογοι στο Κατάκολο, όπως και στη Ρόδο, κατέβηκαν να προστατέψουν το λιµένα
τους από το ΠΑΜΕ -µη γελάτε, είχαν έρθει στο γραφείο µου -και
µάλιστα µε διαµαρτυρίες για να εµποδίσουν το ΠΑΜΕ να πάει να
κάνει στη Ρόδο και στο Κατάκολο αυτά που έκανε στον Πειραιά.
Mου κάνει µεγάλη εντύπωση, γιατί οι εµπορικοί σύλλογοι, εφόσον δεν κερδίζουν τίποτα, παρά µόνο καυσαέρια και σκουπίδια,
είχαν τη σκορδοκαΐλα να κατέβουν στο λιµάνι και να εµποδίσουν
το ΠΑΜΕ να κάνει αυτά τα αίσχη που έκανε στον Πειραιά. Και
πώς γίνεται ο κ. Καραθανασόπουλος να ξέρει από εδώ και µάλιστα το ΚΚΕ -δηλαδή, ένα κόµµα που διατείνεται το ίδιο, το τονίζω, ότι δεν έχει καµµία σχέση µε επιχειρήσεις και κέρδος, αν και
στην πραγµατικότητα πρόκειται για το πλουσιότερο κόµµα της
Ευρώπης- καλύτερα από αυτούς;
Λοιπόν, για να το βάλουµε στη σωστή του διάσταση, προφανώς οι άνθρωποι κερδίζουν. Στη Ρόδο, µάλιστα, θυµάµαι ότι είχαν
βγει οι εµπορικοί σύλλογοι για να υποδεχθούν το «ZENITH» µε
τριαντάφυλλα στα χέρια, για να πουν ότι εµείς δεν είµαστε κάφροι σαν τους άλλους που είδατε εκεί στον Πειραιά. Ξέρετε ποιους κάφρους αναφέρω. Άρα οι έµποροι προφανώς κερδίζουν και
επειδή κερδίζουν κατέβηκαν µε τα λουλούδια. Και στο Κατάκολο
που είπατε και στη Ρόδο και αλλού. Είναι βέβαιο –το καταλάβατεότι αν συνεχίζατε στον Πειραιά την ίδια τακτική, θα κατέβαιναν
και οι εν Πειραιεί. Ευτυχώς το καταλάβατε και υποχωρήσατε.
Για τη Νέα ∆ηµοκρατία µόνο µια παρατήρηση έχω να κάνω.
Πολύ ωραία τα είπε ο κ. Τζαβάρας και ο κ. Πλακιωτάκης µε µια
ένσταση. Γιατί δεν τα κάνατε πέντε χρόνια; Αν τα κάνατε πέντε
χρόνια αυτά και πέντε-έξι άλλα, θα µένατε στην εξουσία άλλα
είκοσι χρόνια και θα έβλεπαν αυτοί από τα έδρανα της Αντιπολι-
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τεύσεως την Κυβέρνηση. Εσείς µπορείτε να µας απαντήσετε όχι
ότι είναι σωστό. Ωραία τα ωραία λόγια ότι είναι σωστό. Πολύ
ωραία. Σε όσα είπε ο κ. Τζαβάρας, εγώ σε όλα συµφωνώ. Αν µου
εξηγήσει γιατί πέντε χρόνια η κυβέρνησή του δεν τα έκανε και
έπρεπε να περιµένουµε να έρθει αυτή η Κυβέρνηση για να φέρει
αυτό το «κουτσουρεµένο», εν πάση περιπτώσει, νοµοσχέδιο που
έφερε, εγώ θα του πω «µπράβο», αν µου έχει µια λογική εξήγηση.
Εγώ λογική εξήγηση, πλην της ανικανότητας της Νέας ∆ηµοκρατίας να κυβερνήσει, δεν έχω.
Πάµε τώρα, για να κλείσουµε στην Κυβέρνηση.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς ως προς τη σύµβαση που πολύ
γρήγορα την είδα, υπήρχε µια διαφωνία µεταξύ του κ. Βορίδη
και του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, του κ.
Καρατζαφέρη µε την κ. Κατσέλη για το αν αυτή η έως τριετής
σύµβαση που προβλέπει το άρθρο 1 ως δεσµευτικό παράγοντα
για να γίνει αυτός ο πλους θα είναι αποτρεπτικός στην επένδυση
ή αν όχι. Η κ. Κατσέλη ανέβηκε και προσπάθησε να µας εξηγήσει ότι όχι µόνο δεν θα είναι αποτρεπτική αυτή η σύµβαση, αλλά
είναι κάτι το οποίο το ζήτησαν οι ίδιες οι εταιρείες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Για να πειστούµε ότι το ζήτησαν οι ίδιες οι εταιρείες, λοιπόν,
εκκρεµούν από την Κυβέρνησή σας δυο πράγµατα:
Πρώτον, να µας καταθέσετε -εάν έχετε- επίσηµα έγγραφα
εταιρειών –γιατί αυτά προφανώς έγιναν γραπτά- που ζητάνε να
υπάρχει σύµβαση µε τους συγκεκριµένους όρους. Εφόσον η
πρόθεσή σας είναι να βοηθήσετε τις εταιρείες να έρθουν ευκολότερα στην ελληνική αγορά περιµένω να µας καταθέσετε στη
Βουλή των Ελλήνων τις επιστολές των εταιρειών που σας ζητάνε
αυτή τη σύµβαση, για να µπορούµε και εµείς να εκτιµήσουµε ότι
πράγµατι υπήρξε τέτοιο αίτηµα.
∆εύτερον, αν δεν έχετε τέτοιες επιστολές, κύριε εισηγητά του
ΠΑΣΟΚ, και ήταν το αίτηµα προφορικό, για να πειστούµε -επειδή
είµεθα δυσκολόπιστοι- περιµένω να µας πείτε σε ποια άλλη χώρα
που εκτελούν πλόες αυτές οι εταιρείες υπογράφουν παρόµοιες
συµβάσεις. Προφανώς για να ζητούν από εµάς µια τέτοια σύµβαση, αυτή είναι µια πρακτική που την κάνουν και σε άλλες
χώρες. Άρα περιµένω να µας πείτε σε ποιες από τις άλλες χώρες
-κατά προτίµηση τις γειτονικές µε εµάς που είναι ανταγωνίστριές
µας- υπογράφονται παρόµοιες συµβάσεις για να τις συγκρίνουµε
µε αυτές που µας φέρατε εδώ.
Εάν δεν έχετε ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο, θα µου επιτρέψετε να πω και να απαντήσω και στην κυρία Υπουργό –η
οποία δεν µας έκανε την τιµή να µείνει και έφυγε- ότι δεν µας πείθει και δεν θα την ψηφίσουµε, διαβάζοντας και µόνο εκ του προχείρου τη σύµβαση.
Θα σας πω ένα παράδειγµα και µ’ αυτό θα κλείσω. Εγώ είµαι
ένας ταπεινός βιβλιοπώλης. Όµως, σας λέω ότι αν εµένα µου
έλεγαν να υπογράψω αυτή τη σύµβαση, αν µου αρέσει, θα έλεγα
ότι µόνος τρελός την υπογράφει. Γιατί; Στο άρθρο 4, για την καταβολή εισφοράς, ακούστε, κύριε Τζαβάρα, που είχατε αγωνία
για τη σύµβαση. Στην παράγραφο 2, στη σύµβαση, λέει ότι το
ύψος της εισφοράς αναπροσαρµόζεται µε αποφάσεις του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ∆ηλαδή, µας είπε η κυρία Υπουργός ότι οι εταιρείες ζήτησαν τη
γραπτή σύµβαση –κύριε εισηγητά, νοµίζω ότι και εσείς αυτό λέγατε- για να έχουν τουλάχιστον µίνιµουµ εξασφάλιση τριών ετών
ότι δεν θα του το αλλάξει ο επόµενος Υπουργός, ώστε να µπορούν να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Κατ’ αρχάς µου φαίνεται περίεργο να το έχουν ζητήσει, αλλά
εγώ να δεχθώ το επιχείρηµα. Μα, αυτή η σύµβαση που µας φέρνει η κυρία Υπουργός διασφαλίζει το ακριβώς αντίθετο, γιατί λέει
ότι µε µία απλή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αλλάζει το ποσοστό της εισφοράς! ∆ηλαδή, λέµε στον επενδυτή «δεν σου εξασφαλίζω ούτε είκοσι
τέσσερις ώρες σταθερό επιχειρηµατικό περιβάλλον». Αυτό λέει
αυτό που µας φέρατε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙ∆ΗΣ: Θα αναγράφεται στη σύµβαση το ποσό…
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Λέω ξανά ότι εφόσον
µέσα στη σύµβαση υπάρχει άρθρο που λέει ότι το ύψος αυτής
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

της εισφοράς –αυτό είναι το παράδειγµα της συµβάσεως που
κρατάω στο χέρι µου…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙ∆ΗΣ: Αυτό είναι σχέδιο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Αυτό σας λέω. Για το σχέδιο που µας έφερε λέω, αγαπητέ! Εσείς θέλετε να πεισθούµε
στις καλές σας προθέσεις! Για να το κλείσουµε το θέµα, εγώ
προσωπικά στις καλές προθέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν θα πεισθώ
ποτέ! Το έχω ζήσει ως Έλληνας πολίτης για είκοσι χρόνια! Ξέρω
πόσοι έχουν καεί από τις καλές σας προθέσεις! Εάν, λοιπόν, το
επιχείρηµά σας για να σας ψηφίσουµε είναι «πιστέψτε τις καλές
µας προθέσεις», η απάντηση είναι «ευχαριστούµε, δεν θα πάρουµε, γιατί και µόνο που ακούµε για προθέσεις του ΠΑΣΟΚ,
ανατριχιάζουµε».
Επί της ουσίας, για να ξέρετε –και θα το δούµε σε µερικούς
µήνες- αυτό το νοµοσχέδιο δεν θα φέρει στην Ελλάδα ούτε έναν
επενδυτή, ούτε 1 ευρώ! Και θα έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα απ’ αυτό που ψευδεπίγραφα λέτε.
Τα υπόλοιπα θα τα πούµε και αύριο στη συζήτηση των άρθρων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεόδωρος ∆ρίτσας.
Ορίστε, κύριε ∆ρίτσα, έχετε το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να διαµαρτυρηθώ για την τροπολογία
που έχει κατατεθεί σχετικά µε την αύξηση της εγγυοδοσίας προς
τις τράπεζες κατά 25 δισεκατοµµύρια ευρώ, θέµα για το οποίο ο
κ. Παπακωνσταντίνου θα έπρεπε να καταθέσει ειδικό σχέδιο
νόµου και να συζητηθεί στη Βουλή σ’ αυτήν την κρίσιµη περίοδο.
Και τώρα έρχεται αυτή η τροπολογία να συζητηθεί αύριο υπό
πίεση χρόνου, να µην πάρει τη διάσταση την οποία έχει, να µην
τεθεί υπό τη βάσανο της κριτικής όλων των πτερύγων της Βουλής σε πλήρη ανάπτυξη για τις εξελίξεις στην οικονοµία και για
όλα αυτά τα οποία συµβαίνουν αυτήν την περίοδο και τα µελλούµενα και να περάσει µέσα σε µία συνοπτική διαδικασία. Ήδη,
δεν ξέραµε καν την ύπαρξη αυτής της τροπολογίας!
Κύριε Πρόεδρε, κάνω έκκληση να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία, να µη συζητηθεί και να µην τεθεί σε ψήφιση στην αυριανή
συνεδρίαση.
Όσον αφορά το προκείµενο νοµοσχέδιο, είναι πολύ φυσιολογική και δεν µου προκαλεί καµµία εντύπωση η στάση της Νέας
∆ηµοκρατίας και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, διά στόµατος και του Προέδρου του κιόλας, που ζητά την πλήρη απελευθέρωση και την κατάργηση κάθε περιορισµού για να
αναπτυχθεί η οικονοµία. Πάνε περίπατο η εθνική οικονοµία, η ελληνική οικονοµία! Πάνε περίπατο όλα αυτά, διότι καταλαβαίνω
ότι αυτοί οι πολιτικοί οργανισµοί είναι επίγονοι, συνέχεια, εκείνης της ιστορικής περιόδου που αναφέρεται και στα εκατό «LIBERTY’S» που τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός µεταπολεµικά και
στις συνθήκες του εµφυλιοπολεµικού κράτους και τα πήραν
αυτοί που έφτιαξαν τις νέες αυτοκρατορίες, οι Ωνάσηδες και οι
υπόλοιποι Έλληνες µεγαλοεφοπλιστές που δηµιούργησαν την
τεράστια ναυτική αυτοκρατορία εις βάρος του ελληνικού λαού,
εις βάρος της ελληνικής οικονοµίας, εις βάρος των εργαζοµένων, εις βάρος των ναυτικών. Είναι πολύ φυσιολογικό λοιπόν.
Το σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ, όµως, το οποίο έρχεται να παρουσιάσει, εν πάση περιπτώσει, πέραν του µνηµονίου και επιµένει
ότι οργανώνει µία αναπτυξιακή διαδικασία επί τη βάσει του ρεαλισµού µεν, αλλά υπέρ των κοινωνικών συµφερόντων, πρέπει να
απολογηθεί και να δώσει σαφέστερες εξηγήσεις απ’ αυτές τις
οποίες έδωσε η κυρία Υπουργός µόλις πριν.
Ένα µόνο κοµµάτι είπε ότι είναι το σχέδιο νόµου για την άρση
του καµποτάζ σε µία συνολική συνεκτική ολοκληρωµένη πολιτική. Έλεος, κυρία Υπουργέ! Απεσύρθη τώρα, όπως διαπιστώνω
–αντιλαµβάνοµαι το βαρύτατο πρόγραµµά της- αλλά, εν πάση
περιπτώσει, αυτό πρέπει να το συζητήσουµε. Ποια είναι η συνολική συνεκτική ολοκληρωµένη πολιτική που ένα της τµήµα είναι
το καµποτάζ, το οποίο είναι ένα και µοναδικό και όπως είπα και
στην πρώτη µου τοποθέτηση έχει έναν στόχο, αυτόν που διαχρονικά υπηρετεί αυτή η Κυβέρνηση, δηλαδή να συντριβεί, να

συνθλιβεί το κόστος εργασίας, να µειωθεί όσο γίνεται περισσότερο; Και αυτή δεν είναι απλή προσαρµογή στον ανταγωνισµό,
αλλά είναι υποταγή στον ανταγωνισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, εάν θέλει µία
κυβέρνηση, έστω µέσα στο πλαίσιο του ρεαλισµού, των αντιφάσεων µίας καπιταλιστικής κυριαρχίας, να κάνει εθνική πολιτική,
θα αντιµετωπίσει και σε σχέση µε την κρουαζιέρα υπ’ αριθµόν
ένα πρόβληµα! Το µείζον ανταγωνιστικό ζήτηµα είναι ότι οι περισσότεροι απ’ αυτούς που συµµετέχουν σε κρουαζιέρες έρχονται από πολύ µακριά. Είναι Γάλλοι, Ιταλοί, Σκανδιναβοί,
Γερµανοί, Αµερικάνοι. Και, εποµένως, είναι πολύ πιο µικρό το κόστος µεταφοράς µε τα αεροπλάνα στα λιµάνια εκκίνησης της Ιταλίας, της Ισπανίας και άλλων περιοχών, απ’ ό,τι είναι στην
Ελλάδα.
Αυτό είναι το υπ’ αριθµόν ένα µειονέκτηµα. Αν θέλει κανείς να
κάνει εθνική και κοινωνική πολιτική, φτιάχνει αεροδρόµια κατάλληλα και όχι υπερµεγέθη, για να µπορεί να έχει προσελκύσεις
τσάρτερ. Φτιάχνει λιµάνια όχι υπερµεγέθη εις βάρος των τοπικών κοινωνιών, για να µπορεί να έχει υποδοµές γι’ αυτά.
Αυτά τα εντάσσει, όµως, σε µία λαϊκή πολιτική. ∆εν τα εντάσσει σε µία πολιτική ελεύθερης οικονοµίας. Και τι σηµαίνει αυτό;
Σηµαίνει ότι αποκτά συγκριτικά πλεονεκτήµατα που ενισχύουν
τα ήδη υπάρχοντα, δηλαδή τον πολιτισµό, το κλίµα, τη γεωγραφική θέση, τη θάλασσα, όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
τα οποία όντως διαθέτει η Ελλάδα και η ελληνική περιφέρεια και
η ελληνική κοινωνία. Ενισχύοντάς τα, στέκεται απέναντι σ’ αυτόν
τον περίφηµο ανταγωνισµό των αρπακτικών, των πιράνχας, απέναντι στους λαούς αυτών των ολιγοπωλίων και των µονοπωλίων,
στέκεται µε δυνατότητα να διαπραγµατευτεί µε ισχυρούς όρους.
Και λέει το εξής: «Εγώ έχω υψηλά µεροκάµατα, τα θες; Μπορείς
να κερδίζεις και µε υψηλά µεροκάµατα. ∆εν τα θες; ∆εν σε θέλω
ούτε εγώ. Βρίσκω άλλους τρόπους».
Αυτό είναι απαραίτητο. Οι δηµόσιες επενδύσεις, η δηµόσια οικονοµία, ο δηµόσιος τοµέας και κάθε ανάπτυξη προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της κοινωνικής χειραφέτησης και
συµµετοχής είναι ο όρος για να φύγουµε από την κρίση, για να
αντιµετωπίσουµε τους πολέµους, για να αντιµετωπίσουµε όλη
αυτή τη λαίλαπα που οργανώνει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και όλοι οι παγκόσµιοι διεθνείς οργανισµοί. Και εµείς λέµε «η Ελλάς είναι µικρή και φτωχή. Είναι έντιµος και γι’ αυτό υποτάσσεται». Παρθενία, δηλαδή!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με αυτήν την πολιτική δεν είναι ότι δεν κάνεις σοσιαλισµό. Καταστρέφεις κάθε πλουτοπαραγωγική πηγή, το περιβάλλον, την
κοινωνική συνοχή, κάθε δυνατότητα στοιχειώδους ανάπτυξης
της χώρας. Και αυτά, βέβαια, δεν γίνονται έτσι απλά. Απαιτούν
συγκρούσεις. Και η πολιτική είναι η συµπύκνωση των αντιθέσεων.
Και εδώ αναµετράται η πολιτική της Αριστεράς µε την πολιτική
του ΠΑΣΟΚ και µε την πολιτική της ∆εξιάς και της ακροδεξιάς
και «θα δούµε πόσα απίδια βάνει ο σάκος». Να δούµε τι κέρδισε
η Ελλάδα, τι κέρδισε η ελληνική οικονοµία από την περίφηµη
ανάπτυξη των αγορών! Και όχι µόνο να δούµε τι κέρδισε η Ελλάδα, αλλά να δούµε και τι κέρδισε η Ευρώπη και οι κοινωνίες
της, τι κέρδισε ο κόσµος όλος!
Προχθές, ο γκουρού του νεοφιλελευθερισµού τα προηγούµενα χρόνια, ο Κρούγκµαν, στη «NEW YORK TIMES» γράφει
«Τρέλα έχει πιάσει την Αµερική!». Είναι πρωτοσέλιδο στη «NEW
YORK TIMES»!
Κλείνουν σχολεία. Είναι δυνατόν; Κλείνουν νοσοκοµεία στην
Αµερική -είναι δυνατόν;- για να µη κόψουν ούτε 1% από τα κέρδη
των κεφαλαιοκρατών. Ο Κρούγκµαν το λέει. ∆εν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το λέει η Αριστερά. Και επιµένει η Νέα ∆ηµοκρατία, το
ΛΑΟΣ και το ΠΑΣΟΚ να µας λέει ότι αυτή είναι η µονοδροµηµένη
ανάπτυξη και να τσακώνονται αν θα είναι λιγότερο ή περισσότερο απελευθερωµένες οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου για την
αύξηση του καµποτάζ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
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ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται πραγµατικά µια ανατροπή αυτής της πολιτικής που εφαρµόζει η Κυβέρνηση σήµερα,
της πολιτική της υποταγής.
Και φυσικά η ενεργός παρουσία του λαϊκού παράγοντα της
οργής, της διαµαρτυρίας, αποτελεί πολιτικό µέγεθος το οποίο,
εφόσον ενισχυθεί και εφόσον στηριχθεί, µπορεί να ανατρέψει
αυτά τα πράγµατα και να ανοίξει µια αναπτυξιακή πορεία για τη
χώρα που πραγµατικά θα έχει µέλλον. Αλλιώς η πραγµατικότητα
αυτών των πολιτικών είναι ότι λίγοι κερδίζουν και δεν χάνουν
απλώς οι πολλοί. Συνθλίβονται, συντρίβονται, καταργούνται,
απαξιώνονται σε όλες τους τις εκδηλώσεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Επειδή ο συνάδελφος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε σε νοµπελίστες, θα
µου επιτρέψετε και εµένα να ξεκινήσω από ένα νοµπελίστα σύµβουλο του Πρωθυπουργού τον κ. Στίγκλιτζ. ο οποίος εχθές είπε
ότι οι κυβερνήσεις οι οποίες µονοδιάστατα κοιτάνε τη λογιστική
µείωση του ελλείµµατος εις βάρος της ανάπτυξης πράττουν
πολύ εσφαλµένα.
Πιστεύω αυτό το δηµοσίευµα να το έχετε δει. Η ανάπτυξη και
η ανάταξη της οικονοµίας προϋποθέτει και την προώθηση βασικών πολιτικών µεταρρυθµίσεων και δοµικών αλλαγών, αλλαγών
όπως είναι η ουσιαστική άρση του καµποτάζ την οποία από τις
αρχές του έτους έχουµε προτείνει ως Νέα ∆ηµοκρατία στο
ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο των είκοσι τριών µέτρων για την τόνωση της
αγοράς. Άρση που δύναται να λειτουργήσει αντισταθµιστικά και
να εξουδετερώσει µέρος µόνο από το υφεσιακό αποτέλεσµα της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Ωστόσο σήµερα, έξι µήνες αργότερα, έρχεται στη Βουλή το
εν λόγω νοµοσχέδιο. Έρχεται στο τέλος του καλοκαιριού, όταν
ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός σε οµιλία του την 21η Απριλίου
στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ είχε πει ότι µέχρι το τέλος Μαΐου
θα κάνουµε διάλογο µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και
τότε άµεσα θα προχωρήσουµε στην άρση του καµποτάζ για την
κρουαζιέρα, για να µη χάσουµε αυτή την κρίσιµη για την Ελλάδα
σεζόν. Και όµως η σεζόν χάθηκε.
Μετά, λοιπόν, από χαρακτηριστική καθυστέρηση σε βάρος της
τουριστικής δραστηριότητας, σε µια κρίσιµη περίοδο για την Ελλάδα, συζητάµε σήµερα αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι ένα νοµοσχέδιο όµως που δεν προωθεί την άρση του καµποτάζ, αλλά µια
απλή µορφή αδειοδότησης κρουαζιέρας. ∆εν περιλαµβάνει ρεαλιστικές ξεκάθαρες διατάξεις οι οποίες θα ευνοήσουν το θαλάσσιο τουρισµό και θα στείλουν στο εξωτερικό το κατάλληλο
µήνυµα, προσδίδοντας επενδυτική ελκυστικότητα στην Ελλάδα.
∆εν εναρµονίζεται µε την πλήρη και ουσιαστική απελευθέρωση,
όπως ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εν άρει,
παρά τις παρατηρήσεις όλων των εµπλεκόµενων φορέων, βασικές αρχές και ρυθµίσεις που δεν συνάδουν µε την έννοια της
πλήρους απελευθέρωσης και αποτελούν τα βασικά εγγενή µειονεκτήµατά του. ∆εν αντιµετωπίζει σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα
τη διατήρηση της απασχόλησης, την εξέλιξη, την ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού του ναυτεργατικού κλάδου µέσω εκπαίδευσης και επιµόρφωσης.
Επειδή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ µίλησε
για κατάσταση εκτάκτου ανάγκης της χώρας και για το µνηµόνιο,
θα ήθελα να επικαλεστώ µια σειρά από εκθέσεις και στοιχεία που
είδαν το φως της δηµοσιότητας αυτή την εβδοµάδα για την ελληνική οικονοµία. Τα βασικά συµπεράσµατα επιβεβαιώνουν τις
συνεχείς διαπιστώσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για τις
αρνητικές επιδράσεις στην πορεία της ελληνικής οικονοµίας από
την υλοποίηση του µνηµονίου. Εντοπίζονται αστοχίες στις προβλέψεις, αποκλίσεις από τους ποσοτικούς στόχους που έχουν
τεθεί στο ΑΕΠ, στον πληθωρισµό, στην ανεργία, στην πορεία των
εσόδων, στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Η Κυβέρνηση προσφεύγει σε λογιστικές ακροβασίες, σε συνεχείς µεταβολές κάθε µήνα των εκτιµήσεων και σε πολιτικές
πρακτικές επιζήµιες για την οικονοµία. Η εικόνα στην πραγµατική οικονοµία είναι απογοητευτική. Η ύφεση βαθαίνει, η αγορά
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στραγγίζει, οι επιχειρήσεις ασφυκτιούν, τα προβλήµατα ρευστότητας µέρα µε την ηµέρα διογκώνονται, τα λουκέτα πολλαπλασιάζονται, οι θυσίες των πολιτών δεν πιάνουν τόπο. Η εφαρµογή
νέων µέτρων είναι προ των πυλών. Μέτρα που πλήττουν τα νοικοκυριά και σκοτώνουν τις επιχειρήσεις.
Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι από τη µη πιστή υλοποίηση του
προγράµµατος διευρύνονται και αυξάνονται και καταγράφονται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά ως προς την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, σύµφωνα µε αυτά που ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Ένας όµως από τους
αρκετούς κινδύνους της υλοποίησης που καταγράφονται στην
τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά και τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ρευστότητας του τραπεζικού
συστήµατος, επί του οποίου έχει κατατεθεί σχετική τροπολογία
από την Κυβέρνηση και στην οποία µίλησε ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Η Νέα ∆ηµοκρατία ως κυβέρνηση το 2008 έγκαιρα κινήθηκε
προς την κατεύθυνση αυτή µε το περίφηµο πακέτο των 28 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Η πολιτική τότε αυτή επιλογή αντιµετώπισε
τη σφοδρή αντεπίθεση και την τακτική απαξίωση του ΠΑΣΟΚ.
Τότε ο κ. Παπανδρέου ως Αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης στις 31 Οκτωβρίου του 2008 απ’ αυτό εδώ το Βήµα έλεγε:
«Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας διαθέτει 28 δισεκατοµµύρια ευρώ χωρίς διαφάνεια, χωρίς κανόνες, χωρίς να ξέρει κανείς
το πραγµατικό µέγεθος του προβλήµατος. Αποτελεί τεράστια
κοινωνική πρόκληση, έγκληµα σε βάρος του κοινωνικού συνόλου». Καταθέτω στα Πρακτικά τις σχετικές αναφορές του νυν
Πρωθυπουργού.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες αναφορές, οι οποίες
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και επειδή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ µίλησε για υποκρισία, αυτό δεν είναι υποκρισία; Σήµερα το ΠΑΣΟΚ
ως Κυβέρνηση αποφάσισε µε τους ίδιους όρους, µε τις ίδιες
προϋποθέσεις αρχικά την ενίσχυση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήµατος κατά 15 δισεκατοµµύρια ευρώ και σήµερα
µε την υπό συζήτηση τροπολογία µε άλλα 25 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Αλήθεια τώρα για το ΠΑΣΟΚ δεν προκύπτουν ζητήµατα
λευκής επιταγής, εγκλήµατος σε βάρος του κοινωνικού συνόλου,
άνευ ελέγχου και όρων παροχής του δηµοσίου χρήµατος, κατάχρησης της κρατικής ενίσχυσης; Ευτυχώς έστω και αργά η Κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, αναγνωρίζει την αστοχία της περσινής του
δηµαγωγίας.
Σήµερα το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί πλήρως την πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά
και σίγουρα δεν θα είναι και η τελευταία που θα το πράξει αυτό.
Όµως, επειδή ο κ. Πρωτόπαπας µίλησε για στάση ανευθυνότητας από τη Νέα ∆ηµοκρατία, θα του πω ότι εµείς στη Νέα ∆ηµοκρατία δεν είµαστε ΠΑΣΟΚ, δεν λέµε σε όλα «όχι». Η Νέα
∆ηµοκρατία πιστεύει διαχρονικά και σταθερά στην αναγκαιότητα
ευρωστίας του τραπεζικού συστήµατος, τόσο σε όρους κεφαλαιακής επάρκειας όσο και σε όρους ρευστότητας. Το ζητούµενο συνεπώς είναι πλέον µέρος της ρευστότητας αυτής να
διοχετευτεί στην πραγµατική οικονοµία, στην ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Να τονωθεί η επιχειρηµατική και παραγωγική δραστηριότητα, συµβάλλοντας στην ανάταξη της
οικονοµίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Γρηγόριος Αποστολάκος Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, δεν ξέρω αν έχετε την αρµοδιότητα από τη
λειτουργία του κυβερνητικού σχήµατος για να µπορέσετε να µας
δώσετε κάποιες απαντήσεις στα όποια ερωτήµατα και στα όποια
επιχειρήµατα σας θέσω. Βέβαια οµολογώ ότι η κ. Κατσέλη έκανε
µια φιλότιµη προσπάθεια να απαντήσει σε όλους τους συναδέλφους. ∆εν ξέρω αν εσείς έχετε τη δυνατότητα αυτή από τις κυβερνητικές σας αρµοδιότητες, να µας δώσετε κάποιες συγκε-
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κριµένες απαντήσεις. Αυτή είναι µία πρώτη παρατήρηση.
Η δεύτερη είναι, κύριε Πρόεδρε, ότι το οποιοδήποτε νοµοθέτηµα έρχεται για συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων θα πρέπει να
το προσεγγίζουµε και µέσα από τον πολιτικό περίγυρο ο οποίος
έρχεται. Και υπάρχουν δύο δεδοµένα αυτή τη στιγµή, που χρήζουν απαντήσεως από την πλευρά σας. Ισχυρίστηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Παπουτσής ότι είναι
συµβατή η νοµοθετική σας πρωτοβουλία µε το πρόγραµµά σας
το προεκλογικό. Έκανα µια φιλότιµη προσπάθεια όλη την ηµέρα
σήµερα, γιατί όπως προετοιµάστηκε καλά ο Κοινοβουλευτικός
µας Εκπρόσωπος κ. Τζαβάρας, το ίδιο φρόντισα να προετοιµαστώ και εγώ, να δω σε ποιο σηµείο του κυβερνητικού σας προγράµµατος προεβλέπετο η άρση του καµποτάζ. ∆εν το βρήκα
πουθενά. Και δύο τινά συµβαίνουν: ή ότι εγώ είµαι αµελής ή
εσείς δεν µας λέτε την αλήθεια στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Υπάρχουν, λοιπόν, δύο εξηγήσεις. Είτε υποχρεωθήκατε, όπως
είπε νωρίτερα ο κ. Σταϊκούρας, να προσαρµοστείτε στις πολιτικές εξαγγελίες της Νέας ∆ηµοκρατίας, που όντως στα είκοσι
τρία της µέτρα ανήγγειλε µία από τις λύσεις του προβλήµατος
και αυτή ήταν η άρση του προστατευτισµού ή –δύο ενδεχόµενα
υπάρχουν, αφού δεν υπάρχει στο κυβερνητικό πρόγραµµα- σας
υποχρέωσε η τρόικα να το κάνετε και γι’ αυτό κάνετε πράγµατα
που δεν πιστεύετε. ∆ιότι έχετε ένα νοµοθέτηµα το οποίο σε καµµιά περίπτωση δεν είναι εναρµονισµένο µ’ αυτά τα οποία πιστεύετε εσείς. Αυτό µας είπατε νωρίτερα. Εµµέσως πλην σαφώς
το οµολόγησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο
οποίος είπε ότι αναγκαστήκατε να κάνετε πράγµατα που δεν πιστεύετε.
Άρα για µένα δύο πράγµατα υπάρχουν ως ενδεχόµενο. Ή
ισχύει αυτό που ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, πράγµα που δεν θα
το κάνατε ποτέ, γιατί δεν έχετε συνηθίσει να λειτουργείτε έτσι, εν
αντιθέσει µε τη Νέα ∆ηµοκρατία, η οποία στο πρόσφατο κυβερνητικό σας παρελθόν έχει ψηφίσει δεκάδες νοµοσχέδια που
εκτιµά ότι είναι εναρµονισµένα µε την υπεράσπιση του ελληνικού λαού -εσείς αυτό δεν το πράξατε ποτέ- ή υποχρεωθήκατε
από την τρόικα.
Και έρχεστε σήµερα να ισχυριστείτε ότι µ’ αυτό το νοµοθέτηµα
λύνετε το πρόβληµα της ελληνικής κρουαζιέρας. Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό δεν πρόκειται να συµβεί.
Πιστεύω και εγώ τελικά ότι το µόνο που θα καταφέρετε είναι
ο ενταφιασµός της ελληνικής κρουαζιέρας µέσα από τις πολιτικές αγκυλώσεις τις οποίες έχετε και µέσα από τις οποίες λειτουργείτε.
Και ειλικρινά δεν πιστεύω, κύριοι συνάδελφοι της Αριστεράς,
ότι η ανάπτυξη της ελληνικής κρουαζιέρας λειτουργεί εις βάρος
της εργατικής τάξης, όπως εσείς την προσδιορίζετε. Σε καµµία
περίπτωση. Αλήθεια, πώς µπορεί να πιστέψει κάποιος ότι αν αναπτυχθεί η ελληνική κρουαζιέρα, αυτό αυτόµατα δεν θα έχει και
µια βελτίωση στη λειτουργία και όχι στη συντριβή –όπως ανέφερε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ- της εργατικής τάξης,
των εργατικών δικαιωµάτων;
Ειλικρινά, πιστεύετε ότι µ’ αυτήν την αποσπασµατική και µίζερη λύση θα βοηθήσετε, όταν αυτό δεν είναι ένα οργανικό
τµήµα µιας γενικότερης πολιτικής για την αναβάθµιση της ελληνικής οικονοµίας; Και αν είναι έτσι αυτό το οποίο λέτε, τόσους
µήνες –σε σαράντα µέρες κλείνετε ένα χρόνο κυβέρνηση- γιατί
δεν το κάνατε, παρά έχετε περιοριστεί στα εισπρακτικά µέτρα
και στη φοροµπηχτική πολιτική;
Και µη µου πείτε τι έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία, γιατί το έχουµε
ακούσει πολλές φορές. Η Νέα ∆ηµοκρατία κρίθηκε για την πολιτική της στις εκλογές του περασµένου Οκτωβρίου, όπως κρίνεται και για τη σηµερινή της πολιτική συµπεριφορά και θα κριθεί
στο µέλλον από το αποτέλεσµα των βουλευτικών εκλογών οψέποτε κι αν γίνουν αυτές. Άρα αυτό δεν µπορείτε να µας το πείτε.
Πείτε µας γιατί επί ένα χρόνο τώρα δεν κάνετε κάτι.
Ισχυρίζεστε ότι κάνετε τοµή. Ποια τοµή κάνετε, όταν το µείζον,
που είναι ο αναπτυξιακός νόµος, δεν το έχετε φέρει ακόµα; Και
παίρνετε το έλασσον που είναι αυτή η ρύθµιση και θεωρείτε ότι
µπορείτε µ’ αυτό να ξεγελάσετε τους Έλληνες πολίτες. Ειλικρινά,
λυπάµαι γι’ αυτό που κάνετε. Ειλικρινά λυπάµαι και δεν θέλω να
πιστέψω ότι όλο αυτό συνδέεται, αν θέλετε, µε τη φιλολογία η

οποία αναπτύσσεται στις εφηµερίδες του συµπολιτευόµενου
Τύπου για το ότι εσείς φεύγετε για να γίνεται περιφερειάρχης
στην Κρήτη και η κ. Κατσέλη αναδοµείται για να πάει στο ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο κ.ο.κ. Άρα, λίγο πριν φύγουµε, θα πρέπει να
εµφανίσουµε και κάτι. Ειλικρινά δεν το πιστεύω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: …(δεν ακούστηκε).
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: ∆εν λέω τίποτα για τον κύριο
Πρόεδρο.
Ειλικρινά, λοιπόν, δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Επίσης, αν συµβαίνει κάτι, ειλικρινά θα µε λυπήσει.
Και αναρωτιέται τώρα κανείς γι’ αυτήν τη ρύθµιση. Ειλικρινά
πιστεύετε ότι χωρίς ένα οργανωµένο σχέδιο αναβάθµισης της
ελληνικής οικονοµίας θα µπορέσετε µ’ αυτό το νοµοθέτηµα να
βοηθήσετε; Και παρά τη φιλότιµη προσπάθεια που έκανε ο εισηγητής, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για ρήξη και τοµή, θα ήθελα
να πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι.
Μάλιστα, φέρνετε αυτό το νοµοθέτηµα στο τέλος Αυγούστου,
στο τέλος της τουριστικής περιόδου! Αν είναι δυνατόν κάποιος
εχέφρων άνθρωπος να πιστέψει ότι οι πολιτικές σας προθέσεις
είναι αγαθές.
Και συµµερίζοµαι απόλυτα τα νοµικά επιχειρήµατα τα οποία
ελέχθησαν νωρίτερα από τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο
και από άλλους συναδέλφους από άλλες πτέρυγες της Βουλής.
Θέλετε να µας πείσετε ότι δεν δηµιουργείτε προσκόµµατα;
Ξέρετε ποιο θα είναι το αποτέλεσµα; Θα χαντακώσετε την
κρουαζιέρα, γιατί δεν υπάρχουν οι υποδοµές οι οποίες θα όφειλαν να υπάρχουν. Επίσης, θα την χαντακώσετε, γιατί δίνετε τη
διακριτική ευχέρεια να υποβάλουν προτάσεις δήθεν οι επενδυτές. Τι προτάσεις να υποβάλουν; Να υποβάλουν προτάσεις για
να υπαχθούν σε αναπτυξιακές διαδικασίες; Αφού δεν έχει ψηφιστεί ακόµα ο αναπτυξιακός νόµος! Για τι πράγµατα µας µιλάτε;
Γιατί δεν τα φέρνετε όλα µαζί σε ένα συγκροτηµένο σχέδιο;
Ακόµα και η Αριστερά θα συµφωνούσε αν έβλεπε µια συντονισµένη προσπάθεια αναβάθµισης της ελληνικής οικονοµίας. ∆εν
πιστεύω ότι οι άνθρωποι θέλουν να καταστραφεί η ελληνική οικονοµία, προκειµένου να φέρουν ένα άλλο πολιτικό καθεστώς.
Το θέλουν, αλλά δεν θέλουν και την καταστροφή του ελληνικού
λαού!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το θέλουν, αλλά δεν το επιθυµούν!
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Κοντολογίς, θαρρώ ότι κάνετε
µεγάλο λάθος και θα σας πρότεινα να το αποσύρετε -και όχι γιατί
το λέµε εµείς- και να φέρετε µία ολοκληρωµένη πρόταση όσον
αφορά τι θα κάνετε µε την ελληνική οικονοµία, µε τον αναπτυξιακό νόµο, µε τη ναυτιλία, µε τον τουρισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελικά –και κλείνω µ’ αυτό, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε- θα ήθελα
να σας πω κάτι. Τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα σχετικά µε το
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν είναι η ναυτιλία και ο τουρισµός στο
30%, η γεωργία, η ενέργεια, η οικοδοµή και κάποια άλλα πράγµατα. Πείτε µας, εν πάση περιπτώσει, τι έχετε κάνει µέχρι σήµερα; ∆εν έχετε κάνει απολύτως τίποτα, ένα απόλυτο µηδέν σε
ό,τι αφορά την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας. Και γι’
αυτό θα είστε για πολλά χρόνια υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στη χώρα µας πλανάται το εξής µεγάλο ερώτηµα: Πώς η χώρα
µας θα βρει θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, προκειµένου να αποφύγουµε αυτήν την καθήλωση, αυτό το µεγάλο πλήγµα που δέχθηκε η οικονοµία µας εξαιτίας της ύφεσης.
Προκειµένου, λοιπόν, η οικονοµία µας να αποκτήσει θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης, να παράξει πλούτο και να αρχίσει να αυξάνεται πάλι το ΑΕΠ, αναζητούµε χώρους, τοµείς οι οποίοι µπορούν να δώσουν νέο δυναµισµό στην οικονοµία.
Και αν δεν είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τουρισµός
και η ναυτιλία που είναι οι δύο πιο ανταγωνιστικοί κλάδοι στην
Ελλάδα και τα δύο µοναδικά εξαγωγικά προϊόντα, τα οποία συµ-
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βάλουν στη βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου, αν δεν είναι η
ναυτιλία και ο τουρισµός που µε βάση αυτά παράγεται ένα υποπροϊόν που λέγεται κρουαζιέρα, πού θα βρούµε άλλους τοµείς;
Πού θα βρούµε άλλους τοµείς, αν δεν είναι οι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας; Πού θα βρούµε άλλους τοµείς στους οποίους
να µπορεί να επενδύσει η χώρα και η οικονοµία µας για να ανατάξει το οικονοµικό κλίµα και να βελτιώσει τις συνθήκες οικονοµίας και παραγωγής, προκειµένου να µπούµε σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης, να αυξήσουµε το ΑΕΠ και να παραχθεί
πλούτος, έσοδα από φόρους, εισοδήµατα κ.ο.κ.;
Μάλιστα, τυχαίνει η χώρα µας να είναι µια χώρα που προσφέρεται για την ανάπτυξη του προϊόντος της κρουαζιέρας, διότι
έχει περίπου τριακόσια νησιά, πολλά από τα οποία είναι προσεγγίσιµα ή κατοικήσιµα, ενώ έχει και απέραντα λιµάνια, αλλά
και όλα αυτά που είπατε, όπως πολιτιστικά µνηµεία και φύση
απαράµιλλη. Είναι, λοιπόν, ένας τόπος, µια χώρα ευλογηµένη,
υπό την έννοια ότι αυτό το προϊόν µπορεί να ευδοκιµήσει και να
αναπτυχθεί ραγδαία στη χώρα µας.
Αντ’ αυτού, λοιπόν, έχουµε την καθήλωση της κρουαζιέρας,
γιατί δεν άρουµε το καµποτάζ. Είµαστε η χώρα που παρακολουθούµε την Ιταλία να αυξάνει µε φοβερούς ρυθµούς την κρουαζιέρα. Στην Ιταλία αυξάνεται αυτός ο κλάδος. ∆εκατρία µε
δεκατέσσερα εκατοµµύρια τουρίστες µπαίνουν στην κρουαζιέρα,
όσες δηλαδή είναι οι αφίξεις στη χώρα µας. Τόση είναι περίπου
η τουριστική άφιξη στη χώρα µας.
Έχουµε, λοιπόν, έναν κλάδο ο οποίος αναπτύσσεται µε ποσοστό 12% ετησίως. Και ενώ έχουµε αυτά τα ανταγωνιστικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, παρακολουθούµε άνευρα, αδιάφοροι ή
καθηλωµένοι, τις άλλες όµορες χώρες, όπως την Ιταλία και την
Τουρκία, να αναπτύσσονται. Ε, αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει
να µας αφυπνίσει; ∆εν είναι τραγικό αυτό που ζούµε στη χώρα
µας; ∆εν είναι τραγικό το γεγονός ότι εµείς δεν κάνουµε και δεν
κάναµε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια σε κλάδους που –επαναλαµβάνω- µπορεί να είναι οι κλάδοι που θα δηµιουργήσουν την πυρίτιδα για να ξεκινήσει πάλι η οικονοµία;
Και φυσικά, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πραγµατικά φοβερό
αυτό που γίνεται µε τη Νέα ∆ηµοκρατία. Εγώ ακόµα θυµάµαι,
από την προηγούµενη περίοδο, τον κ. Κεφαλογιάννη, ο οποίος
επαίρετο για το νοµοθέτηµα, το οποίο είχε καταθέσει και έλεγε
ότι µέσα σε δύο χρόνια θα έχουµε δεκαπέντε, είκοσι, τριάντα
σκάφη. Έλεγε διάφορα νούµερα. ∆εν λέω, φιλότιµη προσπάθεια
και δεν θέλω να µηδενίσω την προσπάθεια κανενός.
Είπατε όµως έχουµε πέντε σκάφη µιας κυπριακής εταιρείας
και τίποτα περισσότερο. ∆εν είχαµε δυνατότητες; Έχουµε δυνατότητες. Έχουµε µια πρακτική που το εµποδίζουµε. Εµποδίζουµε, λοιπόν. Πρέπει τώρα να αρθεί το καµποτάζ. Πρέπει τώρα
να µην καθηλώνουµε αυτόν τον τοµέα, αυτόν τον κλάδο της
κρουαζιέρας. Πρέπει να δώσουµε στη χώρα φτερά. Θα δώσουµε
φτερά µέσα από περιοχές και κλάδους, όπου διαθέτουµε τα συγκριτικά, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.
Υπάρχει µια συµφωνία λίγο-πολύ από τους φορείς. Υπήρχαν
αντιρρήσεις στην αρχή. Νοµίζω ότι µε τις τροποποιήσεις που
έκανε η Κυβέρνηση -και είναι προς έπαινο- και στην επιτροπή,
όπου συζητήθηκε, οι φορείς στην ουσία έχουν συµφωνήσει µε
το νοµοσχέδιο.
Υπάρχει ένα άλλο ερώτηµα. Η ανεργία έχει εκτιναχθεί. Μπορεί να πάει και 15%. Άµα κλείσει η τουριστική περίοδος, θα δούµε
απίθανα νούµερα φέτος, εξαιτίας αυτής της ύφεσης, της καθήλωσης. Υπάρχει µια απάντηση ότι αυτός ο κλάδος µπορεί να
φέρει δεκαπέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας. ∆εν θα είναι τόσο;
Θα είναι κάποιοι χιλιάδες εργαζόµενοι. Υπάρχει και η διασφάλιση
κατά κάποιο τρόπο και από τη σύµβαση και από το νόµο.
∆εν πρέπει να σταθούµε σ’ αυτή τη θετική εξέλιξη; ∆εν διασφαλίζονται τα συµφέροντα των εργαζόµενων, όπως τουλάχιστον και η σύµβαση, αλλά και ο νόµος προβλέπει; Τι θα πρέπει,
δηλαδή, να κάνουµε σε αυτή τη χώρα;
Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας επηρεάζουν το περιβάλλον,
η κρουαζιέρα επηρεάζει δεν ξέρω τι. Μα, δεν µπορούµε να ανακαλύψουµε, αίφνης, τοµείς, οι οποίοι µπορούν να δώσουν πυροδότηση και ανάπτυξη σ’ αυτήν τη χώρα.
Θα ήθελα, επίσης, να πω ότι µερικές από τις πτυχές, κύριε
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Υπουργέ -και νοµίζω ο κ. Γεωργιάδης το ανέφερε και θα συµφωνήσω µε αυτό σε ένα σηµείο το οποίο µας έδειξε τουλάχιστον, εκεί που λέει ότι µπορεί µε απόφαση του Υπουργού να
αλλάξει το τίµηµα- πρέπει να τις δείτε καλύτερα, υπό την έννοια
ότι θα θεωρηθεί από αυτούς που θέλουν να επενδύσουν στη
χώρα ότι είναι καταχρηστική αυτή η σύµβαση.
Πότε; Όταν θα λήξει θα αναπροσαρµοστεί; Κατά τη διάρκεια
της διαπραγµάτευσης; Ας υπάρχουν, λοιπόν, µερικές αλλαγές,
γιατί νοµίζω ότι πρέπει να κάνουµε και το νοµοθέτηµα και τη σύµβαση πολύ πιο προκλητικά για τους µελλοντικούς επενδυτές.
Γιατί αν και τώρα συνεχίζουµε να βάζουµε εµπόδια στην προσπάθεια των επενδυτών να επενδύσουν στη χώρα, σ’ αυτούς
τους δύο κλάδους, σε αυτό το νέο προϊόν -νέο υπό την έννοια
ότι αναπτύσσεται τώρα στη χώρα µας ή θα αναπτυχθεί τώρα- αν
δεν δώσουµε την αίσθηση, την πρόκληση στους επενδυτές ότι
µπορούν και αυτοί να εισπράξουν οφέλη δεν θα κάνουµε τίποτα.
Όµως και η χώρα µέσα από τη σύµβαση θα πρέπει να προστατεύσει και τους εργαζόµενους, όπως το κάνει, και τα συµφέροντά της και τις περιοχές, γιατί και αυτό σαν ενδεχόµενο υπάρχει.
Εάν, λοιπόν, ολοκληρώσουµε, όπως φαίνεται, αυτές τις βελτιώσεις θα είναι ένα πολύ καλό νοµοθέτηµα και µένει στη συνέχεια η βούληση της Κυβέρνησης και το κάλεσµα των επενδυτών
για να βρει και η χώρα τις δυνατότητές της σ’ αυτόν τον τοµέα
της κρουαζιέρας, γιατί πραγµατικά αναλογιζόµαστε όλοι σ’ αυτή
τη χώρα πώς δεν έχουµε κρουαζιέρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Είναι φανταστικό. Περιµένουµε για παράδειγµα από τις βάρκες κάποιων νησιών να δώσουν ώθηση στην κρουαζιέρα. Γιατί
περί αυτού πρόκειται. Το καµποτάζ στην ουσία απαγορεύει τα
µεγάλα σκάφη, απαγορεύει τους επενδυτές του εξωτερικού για
να προστατεύσει, υποτίθεται, στη Θήρα κάποιους βαρκάρηδες.
Και αυτοί χρειάζονται. Όλοι χρειάζονται. Αυτοί στήριξαν την οικονοµία. Πρέπει και αυτοί να έχουν τα εισοδήµατά τους, αλλά
θα πρέπει να δούµε πώς θα αναπτυχθεί και το νέο προϊόν στη
µεγάλη του εκδοχή για να δώσει τις δυνατότητες της ανάπτυξης
που προείπα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Παπαγεωργίου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Β’ Αθήνας, κ. Γεώργιος Χαραλαµπόπουλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω σχεδόν όλοι µας, εάν όχι όλοι, ακούµε
τον κόσµο έξω αυτόν τον καιρό, αυτούς τους µήνες, τις τελευταίες εβδοµάδες να συζητάει προβληµατισµένος για τις συνθήκες, στις οποίες βρίσκεται. Οι περισσότεροι σε µια ύφεση, πολλοί
σε ανεργία, αλλά όλοι οι καλόπιστοι Έλληνες πιστεύω ότι συζητάνε: «Εντάξει αυτά τα µέτρα, τι θα γίνει όµως µε την ανάπτυξη;
Πρέπει να κάνουµε κάτι, να πάµε µπροστά».
Η ανάπτυξη είναι το κλειδί. Η ανάπτυξη σε όλα τα θέµατα της
οικονοµίας, αλλά και η ανάπτυξη σε όλα τα θέµατα της κοινωνίας. Είναι θέµα ανάπτυξης µιας κοινωνίας µέσα σε µια οικονοµική, αναπτυξιακή πορεία. Τι θέλω να πω µε αυτό; Όταν συζητάµε, ιδιαίτερα για τον τουρισµό, εγώ θα συµφωνήσω ότι δεν
είναι µια βαριά βιοµηχανία. Είναι όµως ένας τοµέας, ο οποίος
έχει καθιερωθεί σαν τοµέας παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα,
σαν πρωτεύων σε ό,τι αφορά την εισροή πολύτιµου συναλλάγµατος σε αυτή τη χώρα, σε ό,τι αφορά τη συµβολή στην ανάπτυξη επαγγελµάτων και θέσεων εργασίας και ιδιαίτερα σε
αποµακρυσµένα µέρη.
Τι σηµαίνει, λοιπόν, ο τουρισµός σήµερα για την Ελλάδα; Είναι
η άµεση ατµοµηχανή που µπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη.
Είναι το πρώτο που πρέπει να δούµε, διότι είναι αυτό που είναι σε
φάση τέτοια που µπορεί να προχωρήσει γρήγορα.
Γιατί γενικότερα, κυρίες και κύριοι, το να κάνεις έναν αναπτυξιακό σχεδιασµό και µάλιστα σχεδόν από το µηδέν, µέσα σε αυτό
το «µπάχαλο» που βρέθηκε η χώρα, µετά από τις εκλογές του
Οκτώβρη, µετά από πεντέµισι χρόνια διακυβέρνησης µιας, δυστυχώς, απούσας κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, είναι δύ-
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σκολο να γίνει. Είναι δύσκολο από τη µια µέρα στην άλλη να επανενταχθεί η οικονοµία αυτής της χώρας. Χρειάζονται πολλά
µέτρα να παρθούν. Χρειάζονται πολλοί παράγοντες να µπουν
στο παιχνίδι.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ο τουρισµός είναι ένα πρωτεύων εργαλείο για
αυτήν την ανάταση της οικονοµίας. Ο Πρωθυπουργός της
χώρας, ο Γιώργος Παπανδρέου, µίλησε εκτενέστατα στο πώς
βλέπει το όραµα της τουριστικής ανάπτυξης ειδικά στην οµιλία
του στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον περασµένο Οκτώβρη.
Μίλησε και για τις ειδικές µορφές τουρισµού, όπως είναι ο τουρισµός κρουαζιέρας.
∆εν χρειάζεται να επαναλάβω ότι εδώ µιλάµε για ένα καθηλωµένο προϊόν όλα αυτά τα χρόνια, στο οποίο για λόγους ενός
κακώς εννοούµενου προστατευτισµού δεν του εδόθη η κατάλληλη προσοχή. Τι µπορεί να γίνει από εδώ και πέρα και στον τουρισµό γενικά και στον τουρισµό κρουαζιέρας ειδικότερα;
Πρώτον, η κατάργηση πάσης φύσεως αντικινήτρων. Η κατάργηση της γραφειοκρατίας.
∆εύτερον, η δηµιουργία κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις. Η
ανάπτυξη των υποδοµών και των υποδοµών των στερεών, όπως
γνωρίζουµε, λιµένες, δρόµοι, αεροδρόµια, αλλά και των υποδοµών στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την εκπαίδευση δηλαδή του κόσµου.
Τέλος, η ενθάρρυνση της κοινωνικής συµµετοχής. Η κοινωνική
συµµετοχή στα πεπραγµένα µιας εξέλιξης και µιας ανάπτυξης
και στον τοµέα της κρουαζιέρας είναι ένα θέµα που πρέπει να το
δούµε ιδιαίτερα άµεσα. Θα αναπτύξω τις σκέψεις µου σ’ αυτό
αργότερα.
Πρώτα θέλω, όµως, να τοποθετηθώ και εγώ επί της αρχής σε
αυτό το νοµοσχέδιο, που κυρίως καταργεί αυτό το αντικίνητρο,
αυτήν την κακώς εννοούµενη προστασία, να µην µπορεί, δηλαδή,
να αναπτυχτεί µια κρουαζιέρα µε εκκίνηση ελληνικό λιµάνι.
Γίνεται αυτό και θα σας αναφέρω ένα παράδειγµα γιατί τα
πράγµατα θα είναι πιο καλά µε κέντρο κρουαζιέρας ένα ελληνικό
λιµάνι, αντί για ένα ξένο λιµάνι. Πολύ απλά, αυτήν τη στιγµή πωλούνται επταήµερες κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά µε εκκίνηση τη Βενετιά και για τον πολύ κόσµο, γιατί οι κρουαζιέρες δεν
αφορούν µόνο τους πολύ πλούσιους, αφορούν τους εργαζόµενους, τους ευρωπαίους εργαζόµενους κυρίως, µε κατώτερο αντίτιµο 370 ευρώ.
Σε αυτό το επταήµερο, όµως, αυτή η κρουαζιέρα πιάνει µόνο
δύο ελληνικά νησιά, τη Μύκονο και την Κέρκυρα και ίσως περάσει και από τον Πειραιά ή κάνει Πειραιά και Μύκονο ή µόνο Πειραιά και Κέρκυρα, διότι η Βενετία απλούστατα είναι µακριά.
Με τη θέσπιση της δυνατότητας να µπορεί, µετά από µια σύµβαση, µια εταιρεία κρουαζιέρων να αναπτύξει ένα πακέτο στην
Ελλάδα, αµέσως καταλαβαίνετε ότι αναπτύσσονται περισσότερα
σηµεία επίσκεψης µέσα στην Ελλάδα. Μέσα σε ένα επταήµερο,
λοιπόν, µπορεί να κάνει έξι σηµεία.
Γι’ αυτό δίδεται και αυτή η πρόνοια όσον αφορά το κίνητρο,
δηλαδή στην ειδική εισφορά που θα καταβάλει στο λιµάνι εκκίνησης 100% η εταιρεία αυτή να δίδεται µια έκπτωση 7% σε κάθε
επόµενο ελληνικό λιµάνι. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ότι εάν υπάρχουν πέντε τέτοια λιµάνια, έχουµε αµέσως-αµέσως 35% έκπτωση
σε αυτήν την ειδική εισφορά. Ούτως ή άλλως, όµως, η ειδική εισφορά αυτοτελώς πάει στο Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθένειας
των Ναυτικών. Έχουµε, δηλαδή, µια κοινωνική ανταποδοτικότητα.
Το δεύτερο σαν κίνητρο είναι η απαλλαγή από τις εισφορές,
ναυτασφαλίσεις για τους Έλληνες εργαζόµενους.
Και βεβαίως, έχουµε και το θέµα της προστασίας την Ελλήνων
εργαζοµένων µε την υποχρέωση της τήρησης των εργατικών ελληνικών νόµων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ µισό λεπτό, σας παρακαλώ.
Εάν έχουµε αυτό το νοµοσχέδιο σαν ένα σηµείο εκκίνησης και
όχι σαν µια πανάκεια για να µας λύσει το πρόβληµα, θα δούµε ότι
αυτό θα µας οδηγήσει πολύ γρήγορα στο να πάρουµε και τα κατάλληλα αναπτυξιακά µέτρα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της περιφέρειας εκεί όπου διενεργούνται οι κρουαζιέρες. Θα δούµε µια

υποχρεωτικότητα στην ανάπτυξη των λιµανιών, στην ανάπτυξη
των δρόµων που οδηγούν σε πολιτιστικά κέντρα -όχι µόνο στην
Αθήνα αλλά και στην επαρχία- θα δούµε µεγαλύτερη παραµονή
αυτών των τουριστών στη χώρα µας.
Τέλος, για την ανάπτυξη της κοινωνικής προσφοράς και παρουσίας σε αυτήν την προσπάθεια, θα ήθελα απλώς να αναφέρω, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει ο Σύνδεσµος Λιµένων
Υποδοχής Κρουαζιέρες Μεσογείου µε πενήντα πέντε λιµάνια.
Από την Ελλάδα σε αυτόν το Σύνδεσµο είναι µόνο ο Βόλος, ο
οποίος τώρα κατάφερε να έχει µια κρουαζιέρα που θα τον επισκεφθεί και στην οποία, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δώσετε την
απαραίτητη προσοχή για τη συµµετοχή των ελληνικών λιµένων
σε αυτόν το σύνδεσµο, ο οποίος δηµιουργεί και προϋποθέσεις
τεχνογνωσίας και προϋποθέσεις προβολής των Ελληνικών λιµανιών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Χαραλαµπόπουλο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Επικρατείας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ιωάννης Κοραντής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, εγώ ασφαλώς
δεν θα διαφωνήσω µε την άποψη ότι η άρση του καµποτάζ θα
ωφελήσει την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού στη χώρα
µας. Άλλωστε, ποιος δεν θέλει να αναπτυχθεί ο θαλάσσιος τουρισµός, να έρχονται περισσότεροι ξένοι, να ξοδεύουν περισσότερα, να κινείται χρήµα, να βρίσκουν δουλειές οι Έλληνες
εργαζόµενοι;
Συνεπώς επί της αρχής δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβληµα. Αυτό σαν µια καλή πρόθεση.
Όσον αφορά τώρα την υλοποίηση, βλέπω ότι, στο άρθρο 1 παράγραφος 1, η πρώτη προϋπόθεση είναι να υπάρχει η αµοιβαιότητας. Λογική προϋπόθεση.
Στην παράγραφο 1β αναφέρεται ότι τα πλοία πρέπει να έχουν
µεταφορική ικανότητα µεγαλύτερη των σαράντα εννέα επιβατών.
Αυτό είναι λογικό, για να µην µπούµε στα χωράφια του yachting.
Λογικό επίσης, είναι η διάρκεια του ταξιδίου να είναι κατ’ ελάχιστο σαράντα οχτώ ώρες. Περιορίζεται η παραµονή στον αφετήριο ελληνικό λιµένα τουλάχιστον σε οχτώ ώρες. Και αυτό είναι
λογικό. Μέχρι εκεί όλα είναι ωραία και καλά.
Και φτάνουµε στην ουσία. Εκεί το οικοδόµηµα, κύριε Υπουργέ,
που χτίσατε κατακρηµνίζεται. ∆ηµιουργείται µια νοµική αβεβαιότητα µε την περίφηµη σύµβαση, η οποία µοιραία οδηγεί σε επιχειρηµατική αβουλία. Νοµική αβεβαιότητα από τη διατύπωση
αυτή καθ’ αυτή. «Με τη σύµβαση ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:» -και τα παραθέτει: αα, ββ, γγ, δδ- «και οποιοδήποτε άλλο
σχετικό θέµα». ∆ηλαδή, τί θα περιέχει αυτή η σύµβαση;
Ήρθε η Υπουργός, η κ. Κατσέλη µε πολύ ευγένεια και µε
τρόπο εύγλωττο θέλησε να µας εξηγήσει τί ακριβώς ήταν. Ότι
δηλαδή, οι εταιρείες το ζητούσαν κ.ο.κ... Οµολογώ ότι δεν πείστηκα, αλλά ήθελα περιµένω να δω το κείµενο της συµβάσεως.
Μας το µοιράσατε, το είδα και οµολογώ ότι βεβαιώθηκα πως οι
αµφιβολίες µου ήταν βάσιµες, κύριε Υπουργέ. Θα σταχυολογήσω τρία σηµεία.
Άρθρο 4: Βεβαίωση και καταβολή εισφοράς. Στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται ότι θα καταβάλλεται εισφορά. ∆εν ξέρω
πόσο θα είναι. Θα συµπληρωθεί. Εκατό ευρώ, ας πούµε. Στη δεύτερη παράγραφο το ύψος της εισφοράς αναπροσαρµόζεται µε
αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας. ∆ηλαδή, ή είναι καθορισµένο το ποσό ή ο εκάστοτε
Υπουργός της εκάστοτε κυβερνήσεως -για να µην πω και ο εκάστοτε Υπουργός της ιδίας κυβερνήσεως, διότι γνωρίζουµε πώς
λειτουργεί το σύστηµα- το αλλάζει. Αυτό δηµιουργεί νοµική βεβαιότητα και άρα επιχειρηµατική διαθεσιµότητα; Θα µου επιτρέψετε να το αµφισβητήσω.
∆εύτερο παράδειγµα: Άρθρο 5, πλήρωµα: «Η εταιρεία δηλώνει ότι επιθυµεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας και
κατά το χρόνο κ.τ.λ., να απασχολήσει κατ’ ελάχιστοΝ». ∆ηλώνει
ότι επιθυµεί; Μα, εδώ είναι σύµβαση, κύριε Υπουργέ. Μία σύµβαση είναι ένα νοµικά δεσµευτικό κείµενο, δεν είναι µια δήλωση
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προθέσεων.
Ξέρετε, αυτό µου θυµίζει τις περίφηµες είκοσι µία συµφωνίες,
όπως ποµπωδώς τις είχε αποκαλέσει η Κυβέρνηση που είχαν
υπογραφεί –θυµάστε τότε- µε την επίσκεψη Ερντογάν, που ήσαν
διάφορα µνηµόνια κατανόησης, κοινές δηλώσεις προθέσεων και
διάφορα τέτοια ηχηρά και ποµπώδη που ήταν παντελώς υστερηµένα νοµικού περιεχοµένου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Εδώ
είναι ακριβώς το ίδιο πράγµα. Η εταιρεία δηλώνει ότι επιθυµεί;
Εάν θέλατε να δεσµεύσετε την εταιρεία να χρησιµοποιήσει Έλληνες ναυτικούς είναι πολύ λογικό και το καταλαβαίνω. Να πείτε
ότι η εταιρεία δηλώνει ότι θα απασχολεί τους τάδε, τάδε, τάδε
και αυτοί να καταγράφονται. Αυτό είναι λογικό, βάλτε το. Πλην
όµως, αντιλαµβάνοµαι ότι φοβόσαστε ότι µε µια τέτοια διάταξη
η ξένη εταιρεία –διότι περί ξένης εταιρείας πρόκειται- θα κάνει
πίσω. Νοµίζετε ότι είναι σωστό αυτό το σχήµα. ∆ηλαδή, ποιον θα
πείσει; Την εταιρεία, το κοινό, τους τουρίστες, ποιον;
Τρίτο παράδειγµα: Άρθρο 6, επενδυτικές προτάσεις εταιρείας.
«Η εταιρεία δύναται να υποβάλει προς το Υπουργείο και να προτείνει επενδυτικά σχέδια». Χρειάζεται µέσα στη σύµβαση να πείτε
ότι η εταιρεία δύναται να υποβάλει επενδυτικά σχέδια; Οµολογώ,
κύριε Υπουργέ, ότι πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγµα. ∆ηλαδή, έχουµε τόση µεγαθυµία που τους λέµε «Εντάξει, σου επιτρέπουµε να δηλώσεις ότι µπορείς να µας κάνεις επενδυτικά
σχέδια»; Εδώ παρακαλάµε να γίνει µία επένδυση και χρησιµοποιούµε τέτοια ορολογία; Να σας πω ότι είναι από γλωσσικής
τουλάχιστον πλευράς – για να µην πάω στο πολιτικό- άστοχη και
αναποτελεσµατική η διατύπωση.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, εφόσον µιλάµε για θαλάσσιο τουρισµό, κύριε Υπουργέ, µε την ευκαιρία αυτή να αναφερθώ και σε
άλλο ένα θέµα, διότι είναι συναφές νοµίζω, επειδή και η κ. Κατσέλη έχει αναφερθεί στο yachting και αφορά τα επαγγελµατικά
σκάφη αναψυχής.
∆ιάβαζα µε πολύ ενδιαφέρον µια συνέντευξη την οποία έδωσε
στην εφηµερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» προχθές ο Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισµού ο κ. Αντώνης
Στελιάτος, όπου µε πολλή παρρησία, αλλά και εκ βάθους καρδίας βγάζει µια κραυγή αγωνίας για την κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει αυτός ο επαγγελµατικός κλάδος, ο οποίος υπενθυµίζω ότι είναι αµιγώς ελληνικός και όπου τρεις χιλιάδες εκατό
ναυτικοί του κλάδου αυτού κινδυνεύουν να µείνουν στη ψάθα,
οπού δεκαπέντε χιλιάδες εργαζόµενοι, οι οποίοι εµµέσως απασχολούνται για τον κλάδο αυτό –τροφοδοσίες κ.ο.κ- κινδυνεύουν να χάσουν τις δουλειές τους. Ξέρω ότι τα ίδια αιτήµατα, τις
ίδιες παρακλήσεις είχε υποβάλει η εν λόγω ένωση και προς την
προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Αντιλαµβάνοµαι ότι δεν έγινε τίποτε.
∆εν νοµίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι ήρθε η στιγµή να κοιτάξουµε
αυτήν την αµιγώς ελληνική, τουριστική βιοµηχανία, η οποία µόνο
όφελος έχει να φέρει για το κράτος και να σταµατήσει επιτέλους
αυτή η εικόνα που τους κολλάµε την ταµπέλα «οι σκαφάτοι» «οι
κοτεράτοι»; ∆εν είναι ιδιωτικά σκάφη, κύριε Υπουργέ. Αυτά είναι
επαγγελµατικά σκάφη, Ανήκουν σε εταιρείες, έχουν δανειοδοτηθεί για να τα αγοράσουν από τράπεζες και κάνουν τη δουλειά
τους. Ο τζίρος αυτή τη στιγµή έχει πέσει κατά 80%, το ξέρετε; Το
αποτέλεσµα είναι του χρόνου, όλα αυτά τα σκάφη να τους τα πάρουν οι τράπεζες. Ποιος θα ωφεληθεί; Ο ελληνικός τουρισµός;
Οι εργαζόµενοι;
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι µε την ευκαιρία αυτή –µεταβιβάστε
το αν θέλετε στην κ. Κατσέλη- καλό θα είναι η Κυβέρνηση να σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβληµα, εάν, πράγµατι, θέλουµε να ισχυριστούµε όλοι µας µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, ότι κηδόµεθα των
συµφερόντων των εργαζοµένων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κοραντή.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ευβοίας του ΠΑΣΟΚ κ. Συµεών Κεδίκογλου.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε αρκετές φορές και
σήµερα την κλισέ φράση, ότι ο τουρισµός µας αποτελεί τη βαριά
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µας βιοµηχανία, ότι είναι το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα, ότι, εν
πάση περιπτώσει, είναι ο βασικός αναπτυξιακός µας πυλώνας.
Και αναρωτιέµαι, αν έτσι έχουν τα πράγµατα, αν κάνουµε ό, τι
πρέπει, προκειµένου να ενισχύσουµε τον τουρισµό, προκειµένου
να κινηθούµε σε αυτήν την κατεύθυνση.
Φοβάµαι δηλαδή, ότι πολλές φορές µένουµε σε επιµέρους
αντιπαραθέσεις, σε πλαστά διλήµµατα και χάνουµε την ουσία και
τη συνολική εικόνα. Και η συνολική εικόνα είναι ότι σε αυτήν την
περίοδο κρίσης, που όλοι µιλάµε για ανάπτυξη, που όλοι την επιζητούµε, η άρση του καµποτάζ θα δηµιουργήσει ένα αναπτυξιακό πλεονέκτηµα στη χώρα από το οποίο θα ωφεληθούν όλοι.
Και βεβαίως δεν γίνεται ανάπτυξη χωρίς βασικές διορθωτικές
αλλαγές. Υπενθυµίζω αυτό που ακούστηκε ότι ο τουρισµός συµβάλλει, µε συντηρητικούς υπολογισµούς, σε τουλάχιστον 18%
του συνολικού ΑΕΠ της χώρας και βεβαίως σε µια δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιούνται χιλιάδες οικογένειες.
Και όσο εµείς συζητάµε για τα διλήµµατα της άρσης ή µη
άρσης του καµποτάζ ή βρίσκουµε προσκόµµατα, αν θέλετε, για
να µην το ψηφίσουµε ή οχυρωνόµαστε πίσω από κλαδικές και
τοµεακές πολιτικές και συγκρούσεις, αφήνουµε άλλους να κερδίζουν έδαφος. Αφήνουµε, δηλαδή, όπως ειπώθηκε, η Κωνσταντινούπολη να είναι το αφετήριο λιµάνι της κρουαζιέρας στην
Ανατολική Μεσόγειο, αφήνουµε το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα,
τις θάλασσές µας, τη στρατηγική µας θέση, το αρχιπέλαγος µε
τα νησιά να απαξιώνονται. Αφήνουµε, τέλος, πόρους, έσοδα και
θέσεις εργασίας, να περνούν από την Ελλάδα και να καταλήγουν
αλλού, στην Τουρκία, στην Ιταλία, στην Αίγυπτο.
Γιατί τι σηµαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, το καµποτάζ; Σηµαίνει
προστατευτισµός. Και αναρωτιέµαι, προστατευτισµός έναντι
ποίου; Υπενθυµίζω αυτό που ακούστηκε ότι η Ελλάδα είναι η
µόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύει. Και βεβαίως
εµείς δεν είµαστε λιγότερο ευαίσθητοι ή περισσότερο ευαίσθητοι από τους άλλους. Οι ναυτικοί φοβούνται ότι µια πιθανή άρση
θα οδηγήσει σε απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας, στις
οποίες απασχολούνται σήµερα υποχρεωτικά Έλληνες.
Όµως, µε την άρση του καµποτάζ θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και σε ξηρά και σε θάλασσα. Στην Ιταλία η κρουαζιέρα απασχολεί πλέον των τεσσάρων χιλιάδων Ιταλών ναυτικών
και στην Ισπανία δέκα χιλιάδες. Αλλά και βεβαίως, έχουµε νέες
θέσεις σε πολλούς άλλους τοµείς. Αναµένεται όπως είναι φυσικό
να αυξηθούν οι δραστηριότητες τόσο στο transit και το home
porting, όσο και στους κλάδους που ασχολούνται µε την τεχνική
υποστήριξη πλοίων, στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, προµήθεια υλικών τροφοδοσίας, ναυπηγεία κ.ο.κ..
Ήδη, όσον αφορά τα κρουαζιερόπλοια µε κοινοτική σηµαία,
µπορούν ούτως ή άλλως να δένουν στα ελληνικά λιµάνια. Οκτώ
στα δέκα, όπως µας είπαν, κρουαζιερόπλοια έχουν σηµαία τρίτων χωρών. Άρα, το αποτέλεσµα είναι ο ιδιότυπος αυτός προστατευτισµός να στερεί από την εθνική µας οικονοµία το 80%
των εσόδων που θα µπορούσε να έχει. Και σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε η ΣΕΤΕ, η διατήρηση του καµποτάζ στερεί ετησίως έσοδα πάνω από 500 εκατοµµύρια ευρώ από την εθνική µας
οικονοµία, τη στιγµή µάλιστα που η χώρα έχει ανακηρυχθεί ως ο
δεύτερος, µετά την Ιταλία, δηµοφιλέστερος προορισµός στη Μεσόγειο, µε περίπου πέντε εκατοµµύρια επισκέπτες στα ελληνικά
νησιά κάθε χρόνο.
Με την παρούσα, δηλαδή, κατάσταση, οι δυόµισι χιλιάδες κατά
µέσον όρο επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου µε σηµαία τρίτης
χώρας, δεν µπορούν να γυρίσουν στην Ελλάδα για να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Αυτό σηµαίνει την µείωση κατά 50% των
αφίξεων και αναχωρήσεων που ήδη υφίσταται. Χάνεται µε αυτό
τον τρόπο η προοπτική να καταστεί το Λιµάνι του Πειραιά, βάση
πολλών κρουαζιερόπλοιων, τα οποία ούτως ή άλλως ταξιδεύουν
στο Αιγαίο. Με αυτά και µε αυτά, υπολογίζεται ότι οι απώλειες
φτάνουν µε έναν υπολογισµό το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, χρήµατα τα οποία περνούν από την Ελλάδα και καταλήγουν, όπως είπαµε, στις άλλες χώρες.
Όσον αφορά τις διάφορες επιφυλάξεις, όπως ειπώθηκε, το νοµοσχέδιο παρέχει αρκετές ασφαλιστικές δικλίδες. Και δεν στερείται κοινωνικής ευαισθησίας, αφού επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές των Ελλήνων ναυτικών που θα προσληφθούν σε
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

κρουαζιερόπλοια µε µη κοινοτική σηµαία, οι Έλληνες ναυτικοί
θα αµείβονται βάσει των ελληνικών συµβάσεων εργασίας και θα
παραµένουν ασφαλισµένοι στο ΝΑΤ, διαχωρίζονται και δεν
εντάσσονται τα µικρά πλοία, όπως είπαµε, σε δροµολόγια που
δεν είναι κρουαζιέρες, προβλέπονται ενιαίοι κανόνες για όλες τις
εταιρείες, πλήρης ισότητα και οµοιόµορφη εφαρµογή του νόµου
έναντι όλων των εταιρειών.
Ακόµα και για την κριτική που ασκήθηκε για το χρόνο των συµβάσεων στην αρχή που είναι πενταετής και άρα είναι πολύ µεγάλος, δεν ξέρω γιατί δεν έγινε κατανοητό από µερικούς, ενώ
ήδη ειπώθηκε ξεκάθαρα ότι η σύµβαση είναι από µηδέν έως τρία
έτη. Βεβαίως, όπως ειπώθηκε και από την Υπουργό, ξεχνάµε ότι
οι µεγάλες αυτές εταιρείες έχουν στην πρακτική τους να κάνουν
τέτοιους και ακόµα πιο µακροχρόνιους προγραµµατισµούς.
Ας βγούµε, λοιπόν, από τις µικροαντιπαραθέσεις και ας δούµε
τη µεγάλη εικόνα. Με αυτό το νοµοσχέδιο θα έρθει τουρισµός
στις πόλεις µας, θα κινηθούν επίγειες υπηρεσίες, όπως µεταφορές, ξενοδοχειακές κρατήσεις, ξεναγήσεις, τοπικές αγορές, θα
προσελκυστεί ο τουρίστας σε µια δεύτερη επίσκεψη στη χώρα,
θα βοηθήσει στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου µε την
ανάπτυξη της χειµερινής κρουαζιέρας, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων ελληνικών προορισµών και µε ενδεχόµενη -γιατί όχι;διάχυση και στην περιφέρεια, θα επιφέρει σηµαντική αύξηση
εσόδων για τον ξενοδοχειακό κλάδο.
Ήδη θεωρώ ότι χάσαµε µία ακόµα καλοκαιρινή περίοδο και
δεν έχουµε τα περιθώρια να αφήσουµε άλλο χρόνο να πάει χαµένος. Για τον ελληνικό τουρισµό, ο στόχος µπορεί και πρέπει
να είναι µόνο η κορυφή και γι’ αυτό υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κεδίκογλου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αττικής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ.
Νικόλαος Καντερές.
Ορίστε, κύριε Καντερέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα βιώνει µία πρωτόγνωρη οικονοµική κρίση. Η Νέα ∆ηµοκρατία έχει
επανειληµµένως τονίσει ότι εκτός από τις αναγκαίες δηµοσιονοµικές προσαρµογές, η χώρα έχει µεγάλη ανάγκη από αναπτυξιακά µέτρα και παρεµβάσεις που θα δώσουν νέα ώθηση στη
αγορά και θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα.
∆υστυχώς, στην Ελλάδα, εδώ και πολλές δεκαετίες, ακολουθήθηκε µία πολιτική κρατικού παρεµβατισµού, µε αποτέλεσµα τη
δηµιουργία ολιγοπωλίων σε πάρα πολλούς κλάδους. Χάσαµε
πολλές ευκαιρίες να απελευθερώσουµε την ελληνική αγορά,
ώστε να εκλείψουν οι στρεβλώσεις που οδηγούν στην αισχροκέρδεια και τους αποκλεισµούς. Όλοι γνωρίζουµε ότι σε µια απελευθερωµένη αγορά αυξάνεται ο αριθµός των επιχειρηµατιών
που παρέχουν όµοιες υπηρεσίες. Για να επιβιώσουν αυτές οι επιχειρήσεις είναι αναγκασµένες αφ’ ενός να βελτιώνουν συνεχώς
τις υπηρεσίες τους και αφ’ ετέρου να µειώνουν το κόστος προς
όφελος του πολίτη. Με απλά λόγια, ο ελεύθερος ανταγωνισµός
πάντα φέρνει καλύτερες υπηρεσίες και µείωση των τιµών.
Σήµερα συζητούµε το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ για την άρση του καµποτάζ στην κρουαζιέρα. Θέλω να
ξεκινήσω τονίζοντας ότι τα περασµένα χρόνια υπήρξε ραγδαία
ανάπτυξη της διεθνούς κρουαζιέρας. Αναφερόµαστε σε έναν
κλάδο που ετησίως αποφέρει περισσότερα από 14 δισεκατοµµύρια ευρώ. Γι’ αυτό το λόγο το νοµοσχέδιο αυτό είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό για τη χώρα, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική
συγκυρία που βρισκόµαστε σήµερα.
Και ενώ η Ελλάδα που βρίσκεται σε στρατηγική θέση στην
Ανατολική Μεσόγειο, θα µπορούσε να κερδίσει τη µερίδα του λέοντος από αυτά τα 14 δισεκατοµµύρια, το µερίδιό µας τελικά δεν
ξεπερνά τα 500 εκατοµµύρια ευρώ, σε αντίθεση µε τη γειτονική
µας Ιταλία για παράδειγµα, της οποίας το µερίδιο ξεπερνά τα 4
δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή, οκτώ φορές πάνω, χωρίς να
έχουν σχεδόν τίποτα από όσα διαθέτει η όµορφη Ελλάδα µε τα
πολλά, υπέροχα νησιά της που αποτελούν τη ναυαρχίδα του τουρισµού µας.
Εκατοντάδες κλάδοι ωφελούνται από τον τουρισµό και δηµι-

ουργούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ο τουρισµός είναι η
«βαριά µας βιοµηχανία», καθώς αποτελεί το βασικό πυλώνα του
ΑΕΠ. Η µέχρι σήµερα πλήρης απαγόρευση σε πλοία µε σηµαία
άλλων χωρών να δραστηριοποιούνται στο χώρο της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, πρώτον, οδήγησε σε συρρίκνωση του κλάδου
της κρουαζιέρας και δεύτερον, είχε σαν αποτέλεσµα τη µεταφορά αυτής της δραστηριότητας σε άλλες χώρες.
Η Νέα ∆ηµοκρατία από τον περασµένο Φεβρουάριο παρουσίασε είκοσι τρία µέτρα ανάπτυξης. Προτείναµε ένα νέο µείγµα
οικονοµικής πολιτικής που θα µας βγάλει από το µνηµόνιο ένα
χρόνο αρχύτερα. Η άρση του καµποτάζ στην κρουαζιέρα αποτελεί µία πολιτική την οποία στηρίζουµε χωρίς καµµιά επιφύλαξη.
Όµως, το ερώτηµα παραµένει. ∆ίνετε λύση στο πρόβληµα µε
το προτεινόµενο νοµοσχέδιο; Όχι, κυρίες και κύριοι. ∆υστυχώς,
πρόκειται για ένα σχέδιο νόµου χωρίς ουσιαστικές βελτιώσεις,
που τελικά θα προκαλέσει περισσότερα προβλήµατα χωρίς να
λύσει τις παθογένειες του παρελθόντος.
Το καµποτάζ, έτσι όπως συντάχθηκε το νοµοσχέδιο, παραµένει δυστυχώς ενεργό. ∆εν απελευθερώνεται η αγορά, αντιθέτως
δηµιουργείται µία µορφή αδειοδότησης, η οποία σε καµµία περίπτωση δεν αποτελεί άρση του καµποτάζ. Αυτή είναι η αλήθεια.
Σας ρωτώ λοιπόν: Θέλουµε ή δεν θέλουµε τελικά να απελευθερώσουµε την κρουαζιέρα;
Για τον υπόλοιπο κόσµο η δέσµευση της Ελλάδας να άρει το
καµποτάζ σηµαίνει ότι θα ισχύσει ακριβώς ό,τι ισχύει στις άλλες
χώρες, που θεωρούνται ανοικτές προς τη διεθνή κρουαζιέρα,
όπως η Ιταλία, η Τουρκία, η Ισπανία. Όµως, αυτό δεν πραγµατοποιείται στη δική µας περίπτωση, καθώς στο νοµοσχέδιο προβλέπονται όροι που για µια ακόµα φορά θυµίζουν ελληνική
πατέντα.
Κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, στο νοµοσχέδιο που µας φέρατε
προβλέπονται πράγµατα που αντί να προωθήσουν την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, µάλλον θα καθηλώσουν ακόµα περισσότερο
τον τουρισµό. Ενδεικτικά σας αναφέρω: Προβλέπεται ότι οι πλοιοκτήτριες εταιρείες θα συνάπτουν τριετούς διάρκειας συµβάσεις
µε το ελληνικό δηµόσιο ή και ακόµα περισσότερο µε τις οποίες
θα είναι υποχρεωµένες να διαπραγµατεύονται µε τον εκάστοτε
Υπουργό κρίσιµα ζητήµατα, όπως η στελέχωση του πλοίου, η µεταφορική του ικανότητα, η συχνότητα και η περιοδικότητα των
προσεγγίσεων σε ελληνικά λιµάνια και ο αριθµός δροµολογίων.
Πώς περιµένετε να πετύχετε πραγµατική ανάπτυξη τουρισµού
κρουαζιέρας υπό τέτοιους όρους; Θεωρείτε ότι µε αυτόν τον
τρόπο δίνετε ώθηση στην ελεύθερη αγορά, στην επιχειρηµατικότητα και στις ξένες επενδύσεις;
Επίσης, ένα δεύτερο σηµείο, κύριε Υπουργέ. Καταρρακώνετε
πλήρως την ανταγωνιστικότητα των κρουαζιερόπλοιων µε ελληνική σηµαία και αυτό διότι από την επιδότηση των ασφαλιστικών
εισφορών για τους Έλληνες ναυτικούς σε κρουαζιερόπλοια µε
µη κοινοτική σηµαία δηµιουργείται σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, όταν αντίθετα το κόστος για πλοία ελληνικής σηµαίας,
τα οποία απασχολούν κατά κόρον Έλληνες ναυτικούς παραµένει
εξαιρετικά υψηλό.
Πώς, λοιπόν, σκοπεύετε να βοηθήσετε τις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική η ελληνική σηµαία; Επίσης,
υπάρχουν και κάποια άλλα σηµεία του σχεδίου νόµου, που δηµιουργούν συνθήκες αρνητικές για τις ξένες εταιρείες, οι οποίες
επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Αναφέρω το παράδειγµα, όπου ως όρος για την εκτέλεση κρουαζιέρας προβλέπεται η υποχρεωτική παραµονή του πλοίου στο αφετήριο λιµάνι
για τουλάχιστον, µε τη διόρθωση που έγινε, οκτώ ώρες. Με αυτό
τον τρόπο περιορίζονται τα πλοία που εκτελούν ολιγοήµερες
κρουαζιέρες. Υπάρχει λόγος που πρέπει να περιοριστεί η ελκυστικότητα της Ελλάδας, ως προορισµός ολιγοήµερης κρουαζιέρας;
Κυρίες και κύριοι, η ναυτιλία και ο τουρισµός είναι οι βασικοί
πυλώνες της εθνικής µας οικονοµίας. Χρειάζονται, όµως, σωστά
µέτρα ανάπτυξης. ∆υστυχώς, το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου
είναι πρόχειρο, ασαφές και δεν επιφέρει την άρση του καµποτάζ
στην κρουαζιέρα. Αντιθέτως, υποβαθµίζει την ανταγωνιστικότητα
της ελληνικής σηµαίας, χωρίς να δηµιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης.
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Η Νέα ∆ηµοκρατία έχει πάρει σαφή θέση. Απελευθερώστε την
αγορά πλήρως, χωρίς περιορισµούς. Έχουµε τονίσει ότι σε διαφορετική περίπτωση τα προβλήµατα θα παραµείνουν και η οικονοµία θα συνεχίσει να χάνει έσοδα. Το καµποτάζ δεν πρέπει να
συνεχίσει να υφίσταται. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ουσιαστικά
µέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα. Σας λέµε ότι δεν πρόκειται να
δώσετε την απαραίτητη διέξοδο στην κρουαζιέρα, προωθώντας
ένα ιδιότυπο καθεστώς αδειοδότησης υπό όρους. Προχωρήστε
στις απαραίτητες διορθώσεις, καθώς µε τις προϋποθέσεις που
προβλέπει το νοµοσχέδιο, οδηγείτε την κρουαζιέρα σε αδιέξοδο.
Εµείς, πάντως, δεν µπορούµε να στηρίξουµε επί της αρχής,
ένα τέτοιο νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καντερέ.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Αικατερίνη Φαρµάκη-Γκέκη.
Ορίστε, κ. Γκέκη, έχετε το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόσφατα ο Πρωθυπουργός
είπε ότι η Κυβέρνηση κάνει την επανάσταση του αυτονόητου.
Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η φράση αντιπροσωπεύει απόλυτα
τη µεγάλη πρόκληση που έχει η χώρα µας µπροστά της, µια πρόκληση που µας καλεί να χρησιµοποιήσουµε όλα τα αναπτυξιακά
µας εργαλεία, να φέρουµε χρήµα και επενδύσεις στην Ελλάδα
και να ξεκολλήσουµε, επιτέλους, από την ύφεση.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα για την άρση του καµποτάζ εντάσσεται ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια. Η άρση
των περιορισµών στην κρουαζιέρα, δίνοντας τη δυνατότητα στα
πλοία που έχουν σηµαία ξένων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να κάνουν κυκλικά ταξίδια µε τους ίδιους επιβάτες στα
ελληνικά λιµάνια, ήταν ένα αίτηµα πολλών χρόνων από τους ανθρώπους της ελληνικής ναυτιλίας και όχι µόνον.
Σίγουρο, είναι ότι αυτή η κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί
χρόνια τώρα αποκλείοντας την Ελλάδα από το µεγάλο οικονοµικό όφελος της κρουαζιέρας, µας αναγκάζει να αλλάξουµε το
καθεστώς αυτό. Η κρουαζιέρα τρέχει µε ρυθµούς ετησίως πάνω
από 12%. Είναι, λοιπόν, σίγουρα αµαρτία για την ελληνική οικονοµία, για τους Έλληνες εργαζόµενους να µην έχει η Ελλάδα
αυτό το µεγάλο αναπτυξιακό όφελος, αυτό το µεγάλο οικονοµικό έσοδο από την κρουαζιέρα, αφήνοντας ξένες χώρες, και µάλιστα γειτονικές µας χώρες, που υπολείπονται σε επισκεψιµότητα από την Ελλάδα, να έχουν αυτό το µεγάλο οικονοµικό όφελος.
Από την άλλη µεριά, η ανεργία σε όλους τους τοµείς στην Ελλάδα έχει χτυπήσει κόκκινο. ∆εν µπορεί αυτό να µας αφήνει ασυγκίνητους. Είναι σίγουρο ότι η άρση του καµποτάζ δηµιουργεί
µεγάλες αναπτυξιακές προϋποθέσεις για πάρα πολλούς τοµείς
και πάρα πολλά επαγγέλµατα, γύρω από την κρουαζιέρα. Οι ναυτικοί µας ήδη, πάρα πολλοί ναυτικοί, δουλεύουν µε ελεύθερη επιλογή των εταιρειών και µε βάση τα τιµολόγια της ∆ιεθνούς
Οµοσπονδίας των Ναυτεργατών, σε κρουαζιερόπλοια µε ξένες
σηµαίες.
Ουσιαστικά, σήµερα δεν υπάρχει ελληνική κρουαζιέρα. Μόνο
πέντε από τα εκατόν είκοσι πέντε κρουαζιερόπλοια, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική κρουαζιέρα, είναι µε σηµαία ελληνική. Άρα, λοιπόν, σίγουρα η άρση του καµποτάζ πρέπει να
γίνει. Το εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός σαν ένα µέτρο που σήµερα
χρησιµοποιεί το µεγάλο µας αναπτυξιακό πλεονέκτηµα που είναι
η ναυτιλία µαζί µε τον τουρισµό, για να µπορέσουµε να ανατάξουµε και να δώσουµε έσοδα στην ελληνική οικονοµία και στον
ελληνικό πληθυσµό. Τα οφέλη, τα οποία θα προκύψουν από την
άρση των περιορισµών αυτών στην κρουαζιέρα, είναι πολλαπλά.
Νοµίζω, ότι ο καθένας µας µπορεί να τα υπονοήσει, µπορεί να
τα φανταστεί, αλλά και σίγουρα να τα δει στην πραγµατικότητα.
Είναι σίγουρο ότι το επόµενο διάστηµα, µε την άρση των περιορισµών αυτών, οφέλη θα προκύψουν και στην επιµήκυνση της
τουριστικής περιόδου µε πραγµατικό οικονοµικό όφελος που
από τους ειδικούς υπολογίζεται σε πάνω από 1,20 δις ευρώ. Θα
ωφεληθεί πάρα πολύ η περιφέρεια, µε την ανάπτυξη νέων προ-
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ορισµών κρουαζιέρας και τη βελτίωση των λιµενικών υποδοµών.
Εδώ, απόψε ακούστηκε ότι πάρα πολλά σηµεία της χώρας µας
είναι τουριστικοί προορισµοί, είναι πολιτιστικοί προορισµοί. Γιατί,
να µην µπορούµε να διευκολύνουµε την επισκεψιµότητα σε αυτά,
να µην µπορούµε να τα επεκτείνουµε, αναπτύσσοντας έτσι την
ελληνική περιφέρεια; Θα ωφεληθούν έτσι οι τοπικές κοινωνίες,
µε τη µετατροπή των ελληνικών λιµένων σε λιµάνια home porting.
Θα διαφηµιστεί η Ελλάδα διεθνώς και µάλιστα µε έξοδα των εταιρειών εκµετάλλευσης της κρουαζιέρας. Θα δηµιουργηθούν, τουλάχιστον, δεκαπέντε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας σε πολλές
επιχειρήσεις και επαγγέλµατα και καταλαβαίνουµε όλοι, πόσο
σηµαντικό είναι σήµερα αυτό για τους Έλληνες πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σίγουρο ότι µόνο ένα νοµοσχέδιο, και συγκεκριµένα η άρση του καµποτάζ, δεν αρκεί από
µόνο του να δώσει φιλί ζωής στη ναυτιλία και στον τουρισµό.
Χρειάζεται µια ολοκληρωµένη στρατηγική που θα περιλαµβάνει
και θα απλώνεται από τα λιµάνια µας και την αναβάθµιση των
υποδοµών, µέχρι και τη στήριξη του εισοδήµατος των Ελλήνων
ναυτικών. Ως προς τις λιµενικές µας υποδοµές είναι σαφές ότι
χρειάζεται µια στοχευµένη λιµενική πολιτική, ώστε όχι µόνο να
αξιοποιήσουµε τα λιµάνια µας, αλλά να καταλάβουµε και τι ακριβώς και να οριοθετήσουµε ποια είναι η χρήση του καθενός λιµανιού και τι αυτό µπορεί να προσφέρει και στην τοπική κοινωνία
και στην ευρύτερη περιφέρεια, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Και το λέω αυτό, αναφερόµενη στο λιµάνι της Κορίνθου, γιατί
το προηγούµενο διάστηµα, βεβαίως, ήρθε στην επικαιρότητα
από την κατάληψη των δύο πλοίων από την ΠΝΟ. Ήρθαµε στην
επικαιρότητα και γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόµος για το λιµάνι
της Κορίνθου για να φεύγουν οι νταλίκες, που µας επέβαλε όλο
το προηγούµενο διάστηµα η προηγούµενη κυβέρνηση. Το λιµάνι
αυτό, το οποίο είναι στον οικιστικό ιστό της πόλης πρέπει να αλλάξει θέση. Η εµπορική του χρήση σήµερα δηµιουργεί τεράστια
προβλήµατα και στους Κορίνθιους πολίτες, αλλά και στους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται γύρω από τις εργασίες του
λιµανιού.
Και θέλω να ευχαριστήσω από εδώ το Υπουργείο Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την πολιτική ηγεσία, γιατί
αµέσως ευαισθητοποιήθηκε σε αυτά τα οποία καταθέσαµε οι
Βουλευτές του Νοµού Κορινθίας, όσον αφορά την αλλαγή της
χρήσης του λιµανιού της Κορίνθου που από λιµάνι εθνικής σηµασίας, πρέπει να γίνει ένα λιµάνι το οποίο, επιτέλους, να προσφέρει στην τοπική κοινωνία, δίνοντας τη δυνατότητα να
δέσουνε κρουαζιερόπλοια µε προορισµούς τους γειτονικούς µας
πολιτιστικούς πόλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το έχετε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Είναι σίγουρο, λοιπόν, ότι ως προς το δεύτερο πυλώνα που
είπα, τους ναυτικούς µας, το σχέδιο νόµου προβλέπει ότι στη
σύµβαση, η οποία θα υπογράφεται µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της πλοιοκτήτριας εταιρείας, θα υπάρχουν κίνητρα για
την πρόσληψη των ναυτικών.
Είναι σίγουρο, λοιπόν, ότι δεν µπορούµε να κατηγορηθούµε
πως έχουµε σκοπό να παραδοθούµε άνευ όρων στους διεθνείς
κολοσσούς της κρουαζιέρας που θέλουν να έρθουνε στη χώρα
µας. ∆εν έχουµε σκοπό να το κάνουµε, όπως δεν έχουµε σκοπό
να αφήσουµε και απροστάτευτους τους ναυτικούς µας, ούτε
όµως και τα λιµάνια µας έρµαια σε καταλήψεις και έκτροπα.
Και σίγουρα δεν µπορούµε να στερούµε την ελληνική οικονοµία από αυτή τη σηµαντική πηγή εσόδων, που βασίζεται στο
στρατηγικό πλεονέκτηµα της χώρας µας, στη στρατηγική της
θέση, που είναι η θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο µε το ελληνικό αρχιπέλαγος και τα εκατοντάδες νησιά µας. Το αναπτυξιακό πλεονέκτηµα, που θα προέλθει από την άρση του
καµποτάζ, σίγουρα δηµιουργεί πολλά αναπτυξιακά πολλαπλασιαστικά οφέλη.
Είναι σίγουρο ότι η Ελλάδα µας περνά µια δύσκολη καµπή.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

Αγωνίζεται σε αυτή τη φάση να ξεπεράσει παθογένειες και αδυναµίες και να στήσει ένα καινούργιο µοντέλο ανάπτυξης. Όλοι
εδώ µέσα έχουµε παραδεχθεί ότι αυτό το νέο µοντέλο ανάπτυξης πρέπει να στηρίζεται κυρίως στα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα µε δυναµισµό, µε εξωστρέφεια, µε αποφασιστικότητα. Ο
τουρισµός και η ναυτιλία έχουν παραδοσιακά συνεισφέρει στην
ελληνική οικονοµία σε δύσκολες εποχές. Θεωρώ ότι είναι πλεονεκτήµατα, τα οποία και στη σηµερινή πολύ δύσκολη εποχή µπορούν να συνεισφέρουν.
Θέλουν όµως την αποφασιστικότητα όλων µας. Η Κυβέρνηση
την έχει. Και πιστεύω ότι θα ήταν ένδειξη υπευθυνότητος απέναντι στους Έλληνες πολίτες και στην παραδοσιακή ισχύ της
χώρας µας στη ναυτιλία και στον τουρισµό να ψηφίσουν όλες οι
πτέρυγες της Βουλής επί της αρχής το νοµοσχέδιο για την άρση
του καµποτάζ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
εµείς την κ. Φαρµάκη-Γκέκη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Μαρία
Μίχου.
Ορίστε, κυρία Μίχου, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, όπως ήταν αναµενόµενο, οι επιπτώσεις της
οικονοµικής κρίσης, που βιώνουµε, έγιναν εντονότερα αισθητές
στη χώρα µας µε την έλευση του καλοκαιριού.
Η Κυβέρνηση, όµως, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
να αντιστρέψει τα δεδοµένα και να οδηγήσει εκ νέου την ελληνική βαριά βιοµηχανία, τον τουρισµό, σε τροχιά ανάπτυξης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, κατατίθεται αυτή η νοµοθετική
πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας µε την οποία παύει ακόµη µια ελληνική πρωτοτυπία.
Είναι γεγονός ότι η άρση του καµποτάζ, δηλαδή η απαγόρευση σε κρουαζιερόπλοια µε σηµαίες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβιβάζουν και να αποβιβάζουν άτοµα σε
ελληνικά λιµάνια, θα αποφέρει τεράστια κέρδη για την ελληνική
οικονοµία.
Ο κάθε καλόπιστος αναγνώστης µε την πρώτη ανάγνωση
αυτού του σχεδίου νόµου αντιλαµβάνεται τις θετικές οικονοµικές επιπτώσεις που θα έχει η εφαρµογή αυτού του νόµου ευρύτερα στην ελληνική οικονοµία και όχι µόνο στον τουρισµό. Γιατί
οι διακοπές µε κρουαζιέρα αποτελούν ένα εξαιρετικά διαδεδοµένο προϊόν, δηµοφιλές ανά τον κόσµο, που αναπτύσσεται µε
ραγδαίους ρυθµούς.
Η αύξηση αυτή έχει διψήφιο αριθµό. Αγγίζει το 12%. Προσωπικά πιστεύω, όπως το έχουν αναφέρει και άλλοι συνάδελφοι και
όπως δείχνουν τα αριθµητικά δεδοµένα, ότι θα είναι ακόµα µεγαλύτερη. Αυξάνεται ακόµη περισσότερο και λόγω των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής καταστροφής στον κόλπο του
Μεξικού.
Επιπλέον, η κρουαζιέρα έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά ανθεκτική και σε περιόδους κρίσης, όπως ήταν και η πετρελαϊκή
κρίση του 1981, γιατί προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες µε χαµηλό
κόστος.
Γιατί, όµως, καθίσταται τώρα αναγκαία η κατάθεση αυτού του
σχεδίου νόµου; Να δούµε, λοιπόν, ποια ήταν η ελληνική πολιτική
για την κρουαζιέρα. Η Ελλάδα στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν µεγαλύτερα οφέλη για τους ναυτικούς και
τους επιχειρηµατίες του κλάδου, επέβαλε καθεστώς απόλυτου
προστατευτισµού.
Τα αποτελέσµατα, όµως, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουµε,
δεν ήταν τα αναµενόµενα. Η σχετική δραστηριότητα µεταφέρθηκε σε άλλες χώρες και η ελληνική κρουαζιέρα τέθηκε στο περιθώριο. Οι επιπτώσεις στην οικονοµία από τη συνεχιζόµενη
απαγόρευση ήταν ανυπολόγιστες. Αυτό το διαπιστώνουµε, γιατί
εκατοµµύρια επιβάτες στην Ευρώπη –και αναµένεται αυτός ο
αριθµός να αυξηθεί κατά 30%- δεν έφθαναν στην Ελλάδα. Πήγαιναν σε γειτονικούς προορισµούς.
Από αυτόν τον τεράστιο αριθµό εµείς είχαµε ένα πολύ µικρό
ποσοστό, µόλις της τάξης του 3,3%. Για να γίνει ακόµα περισ-

σότερο αντιληπτό, για να το καταλάβουµε ακόµα καλύτερα, οι
εκροές αυτού του κλάδου για το 2007 έφθαναν τα 29,7 δισεκατοµµύρια. Αντιλαµβανόµαστε όλοι πάρα πολύ καλά τα µεγέθη
και τις επιπτώσεις, που είχαµε ως εθνική οικονοµία.
Τι δείχνουν, όµως, όλα αυτά τα µεγέθη; ∆είχνουν, στην παρούσα φάση που συζητάµε και εν µέσω µιας οικονοµικής κρίσης
που βιώνουµε, ότι δεν χωρά καµµία περαιτέρω καθυστέρηση για
την αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου για την κρουαζιέρα.
Τα οφέλη, όπως ανέφερα, που θα προκύψουν δεν αφορούν
µόνο τον τουρισµό. Αφορούν συνολικότερα την οικονοµία. Και
αφορούν όλους τους εµπλεκόµενους, όλες τις επιχειρήσεις που
συνδέονται µε την κρουαζιέρα, όπως είναι τα εµπορικά καταστήµατα, οι χώροι εστίασης και οι χώροι του πολιτισµού. ∆ηλαδή, προκύπτουν οικονοµικά οφέλη και για το δηµόσιο, αλλά
και για τον ιδιωτικό τοµέα.
Εδώ επιτρέψτε µου να πω ότι ένα σηµαντικό όφελος που θα
προκύψει –και προσωπικά το θεωρώ κυρίαρχο- είναι η δηµιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να αναφερθώ όχι στις ρυθµίσεις
του νοµοσχεδίου, στις οποίες έχουν αναφερθεί πολλοί συνάδελφοι, αλλά στο γεγονός ότι το νοµοσχέδιο προβλέπει και ασφαλιστικές δικλίδες για την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος,
αλλά έχει και κοινωνικά χαρακτηριστικά, γιατί θέτει δικλίδες
ασφάλειας για την προστασία των Ελλήνων ναυτικών.
Όσοι, λοιπόν, εργάζονται σε πλοία στα οποία δίνει οικονοµικά
κίνητρα η Ελλάδα -δηλαδή σε αυτά τα πλοία µε άλλη σηµαία- και
προσλαµβάνουν Έλληνες ναυτικούς των οποίων η σύµβαση εργασίας διέπεται από την ελληνική εργατική νοµοθεσία, τους δίνει
αυτό το ασφαλές πλαίσιο να έχουν εισόδηµα, το οποίο δεν διαθέτουν τώρα.
Σηµαντική διάταξη είναι, κατά την άποψή µου, και η εισφορά
ανά επιβάτη υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθένειας των
Ναυτικών, όπως επίσης, το ποσό που θα διατίθεται για την εκπαίδευση και την επιµόρφωσή τους, για να µπορούν να υπάρχουν σε αυτή την αγορά εργασίας, που γίνεται όλο και πιο
ανταγωνιστική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας την οµιλία µου, θα
ήθελα να επισηµάνω και κάτι ακόµα. Η Ελλάδα είναι µία πραγµατικά ευνοηµένη γεωγραφικά χώρα, γιατί διαθέτει ένα πρωτογενές τουριστικό προϊόν ασύγκριτης οµορφιάς. Για να
ικανοποιηθούν, όµως, οι επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα, θα πρέπει οι παρεχόµενες υπηρεσίες να είναι και υψηλής
ποιότητας, αλλά να συνδυάζονται και µε ανταγωνιστικές τιµές.
∆υστυχώς, όµως, κύριε Υπουργέ, µέχρι σήµερα δεν έχουν
γίνει και οι αναγκαίες υποστηρικτικές δηµόσιες επενδύσεις για
την κρουαζιέρα θα πρέπει, δηλαδή, να υπάρχει αυτό που λέµε
οριζόντια συνεργασία στα Υπουργεία -δηλαδή, σε συνεργασία
µε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδοµών να κατασκευαστούν
σύγχρονα λιµάνια, χώροι υποδοχής και µεταφορές. Θεωρώ ότι
είναι στους στόχους αυτής της Κυβέρνησης.
Εάν, λοιπόν, θέλουµε να αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το πλεονέκτηµα που µας δίνει το παρόν νοµοσχέδιο, θα πρέπει άµεσα να ενταχθούν τα απαραίτητα έργα και
στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρούσα Κυβέρνηση δείχνει
µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση,
δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επαναφέρει την ελληνική οικονοµία σε ρυθµούς ανάπτυξης. Και θα το
πετύχει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μίχου.
Το λόγο έχει ο τελευταίος οµιλητής για σήµερα, ο Βουλευτής
Καβάλας του ΠΑΣΟΚ, κ. Σάββας Εµινίδης.
Ορίστε, κύριε Εµινίδη, έχετε το λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης µπορούν
να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις
µεταρρυθµίσεις για το νοικοκύρεµα της χώρας, τις τοµές στη
λειτουργία του κράτους και τις θεσµικές αλλαγές που έπρεπε να
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έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι αλλαγές που θεσµοθετούν το αυτονόητο.
Εδώ µιλάµε για την κατάργηση των στρεβλώσεων της ελληνικής νοµοθεσίας που προτάσσουν το ατοµικό έναντι του συλλογικού συµφέροντος και την κατάργηση των προνοµίων που
απολαµβάνουν κάποιες κοινωνικές οµάδες εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Λογικά θα περίµενε κανείς, όταν θεσµοθετείται
κάτι που είναι αυτονόητο και το αποδέχεται η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, να υπάρχουν οι λιγότερες και
µικρότερες σε ένταση αντιδράσεις. Σε µία χώρα, όµως, όπου κυριαρχεί το παράλογο, βλέπουµε το φαινόµενο να ψηφίζονται πιο
εύκολα νόµοι που πλήττουν ευρύτερα λαϊκά στρώµατα και να δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα στα νοµοσχέδια που πλήττουν τους λίγους και όχι τους πολλούς και ιδιαίτερα, όµως, τους
ισχυρούς.
Η ισχύς που έχουν αυτές οι συντεχνίες είναι και ένας από τους
λόγους που οι προηγούµενες κυβερνήσεις δεν προχώρησαν
στην κατάργηση αυτών των προνοµίων και µάλιστα, έρχονται
εδώ σήµερα να πουν ότι «εµείς θέλαµε, αλλά θέλουµε και κάτι
άλλο και γι’ αυτό δεν το ψηφίζουµε». Γιατί πεντέµισι χρόνια δεν
έκαναν απολύτως τίποτα.
Η ατολµία, λοιπόν, η αναποφασιστικότητα και η εξυπηρέτηση
των συµφερόντων των λίγων είναι χαρακτηριστικά που δεν αντιπροσωπεύουν την παρούσα Κυβέρνηση που δεσµεύτηκε να καταργήσει προνόµια και να διασφαλίσει δικαιώµατα σε όλους τους
Έλληνες πολίτες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η άρση του καµποτάζ είναι ένα
χαρακτηριστικό παράδειγµα θεσµοθέτησης του αυτονόητου,
όπως η απαγόρευση να προσεγγίζει ελληνικά λιµάνια το 80% των
κρουαζιερόπλοιων, επειδή έχει σηµαία τρίτων πλην κοινοτικών
χωρών και στερεί από την εθνική µας οικονοµία τα αντίστοιχα
έσοδα που θα µπορούσε να έχει.
Λόγω του καµποτάζ, το 2008 αποβιβάστηκε στην Ιταλία το 40%
των επιβατών της κρουαζιέρας των µεσογειακών χωρών, ενώ
στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, µόλις το 6,5%. Αυτό σηµαίνει ότι η
Ιταλία σ’ εκείνη τη χρονιά, εισέπραξε το 30,4 % των άµεσων δαπανών κρουαζιέρας, ενώ η Ελλάδα µόνο το 3,3%.
Η κατάργηση, λοιπόν, αυτού του περιορισµού θα µας αποφέρει, µεταξύ άλλων, πολλά έσοδα εκατοντάδων εκατοµµυρίων
ευρώ και νέες θέσεις εργασίας από την ανάπτυξη του θαλάσσιου
τουρισµού και τα οφέλη των συνδεόµενων, µε αυτόν, ελληνικών
επιχειρήσεων.
Η βιοµηχανία της κρουαζιέρας αναπτύσσεται σήµερα γοργά
και µε εντυπωσιακούς ρυθµούς. Έχει ως επίκεντρο τη Μεσόγειο,
µετά τον κορεσµό της Καραϊβικής. Ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης
αυτού του ταχύτερα αναπτυσσόµενου κλάδου στον τουριστικό
τοµέα φθάνει στην Ευρώπη το 12%.
Είναι ενδεικτικό ότι σε συνέδριο που έγινε το 2008 στην Αθήνα,
οι εκπρόσωποι των τριών µεγαλυτέρων εταιρειών του κόσµου,
που δραστηριοποιούνται στην κρουαζιέρα, εξέφρασαν την επιθυµία να καταστήσουν την Ελλάδα κόµβο για τα προγράµµατά
τους, γιατί είναι πραγµατικά ένας κόµβος κρουαζιέρας για την
Ανατολική Μεσόγειο και να προσλάβουν, επίσης, στα πλοία τους
ένα µεγάλο αριθµό Ελλήνων ναυτικών. Μία από αυτές τις εταιρείες είχε προσπαθήσει να έρθει στην Ελλάδα και το 1995, αλλά
ύστερα από απεργίες και διαδηλώσεις πήγε στην Ιταλία, όπου
σήµερα απασχολεί πάνω από τέσσερις χιλιάδες ναυτικούς.
Οι µεσογειακές χώρες, στις οποίες δεν ισχύει το καµποτάζ, µετέτρεψαν τα λιµάνια τους σε home ports κρουαζιερόπλοιων, απολαµβάνοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη από την τροφοδοσία, τις
τουριστικές υπηρεσίες, τα ναυπηγεία, τα αεροδρόµια, τα ξενοδοχεία και δεκάδες άλλους τοµείς που ωφελούνται άµεσα ή έµµεσα. Η Ελλάδα, η οποία είναι η µοναδική ευρωπαϊκή χώρα, που
µέχρι σήµερα, δυστυχώς, ίσχυε η πλήρης απαγόρευση του καµποτάζ, αν και είναι η χώρα που γεννήθηκε η κρουαζιέρα στη δεΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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καετία του 1960, έχει ουσιαστικά απεµπολήσει το στρατηγικό της
πλεονέκτηµα που της δίνει η κοµβική γεωγραφική θέση, τα εκατοντάδες νησιά και οι οµορφιές που έχουµε σε όλη τη χώρα.
Με το σχέδιο νόµου που συζητάµε, εξοµοιώνονται τα ισχύοντα για τα πλοία µε σηµαία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
τα πλοία που φέρουν σηµαία τρίτων χωρών. Τα πλοία αυτά θα
πρέπει να µεταφέρουν περισσότερους από σαράντα εννέα επιβάτες στο ταξίδι, να διαρκεί τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες και
η παραµονή στο πρώτο ελληνικό λιµάνι να είναι τουλάχιστον
οκτώ ώρες, όπως είπατε, κύριε Υπουργέ, προηγουµένως.
Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες υπογράφουν µε το ελληνικό δηµόσιο σύµβαση, µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα απασχόλησης και
ασφάλισης των Ελλήνων ναυτικών που προσλαµβάνονται, καθώς
και η παροχή οικονοµικών κινήτρων για την πρόσληψη αυτών.
Στο λιµένα αφετηρίας του ταξιδιού θα εισπράττεται από κάθε
επιβάτη ειδική εισφορά υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθένειας των Ναυτικών, η οποία θα µειώνεται για κάθε επιπλέον ελληνικό λιµάνι που θα περιλαµβάνεται στο ταξίδι κατά 7%.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι σκηνές ντροπής που είδαµε φέτος,
εν µέσω τουριστικής περιόδου, από λίγους ναυτικούς και συνδικαλιστές του χώρου του ΚΚΕ, κράτησαν σε οµηρία εκατοντάδες
ανυποψίαστους ξένους και Έλληνες τουρίστες στα λιµάνια, δυσφήµισαν τη χώρα διεθνώς και απέτρεψαν πολλές χιλιάδες τουρίστες να έρθουν στην πατρίδα µας την πιο κρίσιµη χρονιά της
ελληνικής οικονοµίας και του τουρισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο τουρισµός φέτος στη χώρα µας δέχθηκε απανωτά χτυπήµατα, τα οποία, δυστυχώς, δεν προέρχονταν από ανταγωνίστριες
χώρες, αλλά εκ των έσω. Και πιστεύω, όµως, να έχει γίνει πλέον
σαφές σε όλους ανεξαιρέτως και σε όσους επιλέγουν το δρόµο
του εκβιασµού αυτής της Κυβέρνησης και της κοινωνίας ότι
αυτές οι πρακτικές δεν περνούν σ’ αυτήν την Κυβέρνηση.
Κλείνοντας, λοιπόν, υπερψηφίζω φυσικά το νοµοσχέδιο γιατί
πραγµατικά θεσµοθετεί το αυτονόητο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Εµινίδη.
Είµαστε και εντός του χρόνου που έχουµε συµφωνήσει.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία
τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της
αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία
τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα» έγινε δεκτό επί της
αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 23.30’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 και ώρα
10.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος, νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία
µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

