ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’
Τετάρτη 17 Απριλίου 2013
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 10847, 10860, 10939
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης, το Β’ Γυµνάσιο Αχαρνών, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Χαλκίδας, ο Βουλευτής κ. Κόνσολας Ε., µαθητές από
Σχολείο Βασιλικών Θεσσαλονίκης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Καρπάθου και το 4ο Γυµνάσιο Πολυκάστρου Κιλκίς, σελ.
10867, 10873, 10879, 10909, 10924, 10928
3. Αναφορά στην ηρωική πράξη κατά του ναζισµού του
Λάκη Σάντα και το Μανώλη Γλέζου, σελ. 10872
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 10860,10870, 10885,
10887, 10888, 10889, 10892, 10905, 10910, 10914, 10917,
10924, 10929, 10935, 10936
5. Αναφορά στο θέµα που προέκυψε σχετικά µε τις "λίστες
επισκεπτών της Βουλής", σελ. 10898
6. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 10899
7. Ανακοινώνεται ότι η ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων και της τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις", που κατατέθηκε
από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
/ Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου θα διεξαχθεί αύριο ηµέρα
Πέµπτη, σελ. 10939
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 18 Απριλίου 2013, σελ. 10847
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε τη συνεργασία
στους τοµείς των ναυτιλιακών µεταφορών και των ναυτιλιακών τεχνολογιών», σελ. 10848 - 10850
2. Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου του νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες
διατάξεις", σελ. 10860
3. Κατάθεση πρότασης νόµου:
Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας, κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, κατέθεσε πρόταση νόµου: «Για τη δανειοδότηση νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και πολιτικών
κοµµάτων», σελ. 10879
4. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 1, 4, 5, 19, 20, 30, 38, 39, 43, 44,
48, 49 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 447 και ειδικό 53 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και άλλες διατάξεις", σελ. 10938
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’
Τετάρτη 17 Απριλίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 17 Απριλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.00’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 16-4-2013
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΞΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης
16ης Απριλίου 2013, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου:
1. Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις».
2. «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Πέµπτης 18 Απριλίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1309/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη
προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιπυρική θωράκιση του
Νοµού Λακωνίας.
2. Η µε αριθµό 1311/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ιωαννίνων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Χρήστου Μαντά προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το σχέδιο κατασκευής του φράγµατος στον Αώο ποταµό.
3. Η µε αριθµό 1307/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Δωδεκανήσου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις περικοπές
θέσεων εκπαιδευτικών στα µικρά νησιά του Αιγαίου.
4. Η µε αριθµό 1315/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα
Μαριά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα µέτρα µετά
τις πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup για την προστασία των
µικροµετόχων της Λαϊκής Τράπεζας αλλά και των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων των οποίων οι καταθέσεις κουρεύτηκαν.
5. Η µε αριθµό 1320/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή

Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την άµεση αποκοµιδή των συσσωρευµένων απορριµµάτων από την Τρίπολη.
6. Η µε αριθµό 1313/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας
Ξηροτύρη - Αικατερινάρη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
την επιλογή και αξιολόγηση των συντονιστών διευθυντών κλινικών δηµοσίων νοσοκοµείων.
7. Η µε αριθµό 1318/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις
ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό από τα δηµόσια νοσοκοµεία, τα
κέντρα υγείας και τις υγειονοµικές µονάδες του ΕΟΠΥΥ.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1310/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Αραµπατζή προς
τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την ανάγκη επανεξέτασης των
ορίων συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων του ΟΓΑ που έχουν
γεννηθεί τα έτη 1948 και 1949.
2. Η µε αριθµό 1312/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Εύβοιας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο και καταλογισµό αστικών και ποινικών ευθυνών για τις παρατυπίες και
παρανοµίες των offshore εταιρειών µε έδρα την Κύµη της Εύβοιας.
3. Η µε αριθµό 1308/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Νοµού Αττικής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς τον Υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε
τους νέους Οργανισµούς των Υπουργείων.
4. Η µε αριθµό 1316/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Χρυσούλας
– Μαρίας Γιαταγάνα προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την καταβολή των εφάπαξ
παροχών των συνταξιούχων της ΕΥΑΘ Α.Ε..
5. Η µε αριθµό 1321/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη
Λαγού προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί µετατροπής στρατοπέδων σε κέντρα κράτησης για
τους οφειλέτες του δηµοσίου.
6. Η µε αριθµό 1314/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευ-
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τού Β’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την εφαρµογή
από τη χώρα µας των Συστάσεων της Επιτροπής κατά του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
(ECRI).
7. Η µε αριθµό 1319/15-4-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά µε την
κατάσταση που επικρατεί στη Ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς των ναυτιλιακών µεταφορών και των ναυτιλιακών τεχνολογιών».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία και εισάγεται σήµερα προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής. Όπως
γνωρίζετε, το λόγο µπορούν να λάβουν µόνο όσοι εκ των συναδέλφων ή συναδελφισσών έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως
αυτής της συµφωνίας.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μελάς ορίζει ως ειδική αγορήτρια την κ. Μίκα Ιατρίδη και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Νότη Μαριά.
Εκ µέρους της Χρυσής Αυγής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Χρήστος Παππάς έχει ορίσει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Ηλία Παναγιώταρο.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Κουβέλης έχει
ορίσει ως ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή Πειραιά κ. Μαρία Ρεπούση.
Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας, συνάδελφος και
φαρµακοποιός.
Ορίστε, κύριε Δρίτσα, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να σας συγχαρώ και
από του Βήµατος για την ανάληψη των καθηκόντων σας και να
ευχηθώ καλή θητεία. Νοµίζω ότι η παρουσία σας θα βοηθήσει
στον εκδηµοκρατισµό της λειτουργίας της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Το εύχοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Με τη βοήθεια όλων!
Ευχαριστώ πολύ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εισάγεται σήµερα στο
Κοινοβούλιο η κύρωση του µνηµονίου κατανόησης ΕλλάδοςΚίνας που έχει ήδη υπογραφεί από το 2010 και έρχεται ως συνέχεια της συµφωνίας για τις θαλάσσιες µεταφορές µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας από το 1996.
Το πρώτο που επισηµάναµε και στην επιτροπή είναι ότι παρά
το γεγονός ότι ο κύριος Υπουργός προσέτρεξε και έδωσε µία
εξήγηση και µία απάντηση ότι όντως αυτό το µνηµόνιο έρχεται
να εξειδικεύσει και να επικαιροποιήσει καίρια ζητήµατα που περιελάµβανε εκείνη η συµφωνία, είναι χαρακτηριστικό ότι στην αιτιολογική έκθεση αυτού του µνηµονίου κατανόησης δεν υπάρχει
καµµία αξιολόγηση αυτών των δεδοµένων εφαρµογής της προηγούµενης συµφωνίας και δεν αναφέρεται ποιοι είναι οι λόγοι
ακριβώς που αναδεικνύουν την ανάγκη για να προχωρήσουν οι
δύο χώρες σ’ αυτήν την επικαιροποίηση.
Ακριβώς αυτή η έλλειψη δεν είναι τυχαία. Εµείς έχουµε δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι είµαστε υπέρ των διακρατικών συµφωνιών και ειδικά στον τοµέα των θαλασσίων µεταφορών και της
ναυτιλίας, που είναι ένας κρίσιµος τοµέας και αφορά τη χώρα
µας ιδιαίτερα. Εποµένως είναι πάντα σηµαντικό να προωθούνται
διακρατικές συµφωνίες.
Η Κίνα, επίσης, είναι µία χώρα που έχει έναν αδιαµφισβήτητο

δυναµισµό και ως προς αυτό δεν έχουµε από θέση αρχής άρνηση. Όµως, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι και σ’ αυτήν την περίπτωση έχουµε κάποια φαινόµενα. Οι προστρέχοντες έχουν
σαφείς στόχους και σαφή συµφέροντα. Η Κίνα, επί του προκειµένου, ως χώρα µε σχεδιασµό και µε στόχους –ένας απ’ αυτούς
είναι η ανάπτυξη των ναυτιλιακών και των θαλάσσιων µεταφορών
και η ενδυνάµωσή της στην Ευρώπη- παίρνει πρωτοβουλίες. Οι
Έλληνες εφοπλιστές σ’ αυτό το πλαίσιο παίρνουν επίσης πρωτοβουλίες και αξιοποιούν τις όποιες παροχές τους δίνει το ελληνικό κράτος όχι επ’ ωφελεία της ελληνικής οικονοµίας και της
ελληνικής κοινωνίας, αλλά µε τα δικά τους κριτήρια και τις δικές
τους επιλογές.
Δηλαδή, επί του προκειµένου, όλο αυτό το πλαίσιο και η διαδικασία για τη σύναψη αυτού του επικαιροποιηµένου µνηµονίου
είχε συνοδευτεί ήδη από συµφωνίες των Ελλήνων εφοπλιστών,
µε εξασφάλιση πιστώσεων πολλών δισεκατοµµυρίων από την
πλευρά του κινεζικού κράτους για τα πλοία που ναυπηγούν Έλληνες εφοπλιστές στα κινεζικά ναυπηγεία.
Εκεί εµφανίζεται η ελληνική πλευρά, το ελληνικό κράτος, η ελληνική Κυβέρνηση να µην έχει κανένα διαπραγµατευτικό στόχο,
να µην έχει κανένα σχεδιασµό, κανένα πρόγραµµα και να αποδέχεται απολύτως τις πρωτοβουλίες των δύο ενεργών παικτών,
για να το πω έτσι. Αυτό δεν ισχύει µόνο γι’ αυτήν την περίπτωση.
Ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Είναι η γνωστή πολιτική της προσαρµογής ή και της υποταγής, όταν πρόκειται για τα κορυφαία
ζητήµατα, όπως είναι οι µνηµονιακές πολιτικές, οι συµβάσεις, οι
νατοϊκές συµφωνίες και δεν συµµαζεύεται.
Αυτό αποτυπώνει τούτο το µνηµόνιο. Αποτυπώνει την έλλειψη
αµοιβαιότητας, την απουσία αµοιβαιότητας, η οποία είναι πάντα
το υπ’ αριθµόν ένα ζητούµενο σε κάθε διακρατική συµφωνία και
σε κάθε µνηµόνιο, όπως πρόκειται και εδώ.
Πιο συγκεκριµένα, αυτά αποτυπώνονται και στα ζητήµατα των
ρυθµίσεων που αφορούν την προνοµιακή σχέση που αποκτά ο
Κινεζικός Νηογνώµονας. Βέβαια µπορεί εύκολα κάποιος να προτάξει τον αντίλογο ότι έτσι που τα κάναµε, δεν έχουµε αξιόπιστο
Ελληνικό Νηογνώµονα. Αλλά δεν υπάρχει και κανένα σχέδιο και
καµµία πρόβλεψη για µια στοιχειώδη αµοιβαιότητα, στο µέλλον
τουλάχιστον, µε την προσδοκία ότι θα ανασυγκροτηθεί ένας
αξιόπιστος Ελληνικός Νηογνώµονας που να έχει κατοχυρωµένη
αµοιβαία σχέση και δυνατότητα ανταλλαγής.
Αντίθετα, στα ζητήµατα της προστασίας του περιβάλλοντος
έχουµε διευκόλυνση µιας πολιτικής των Κινέζων, οι οποίοι δεν
έχουν δείξει καλή θητεία και καλή συµπεριφορά ως προς αυτό.
Τέλος, στα ζητήµατα των εργασιακών έχουµε περίεργες διατυπώσεις που παρ’ότι θέλησε ο κύριος Υπουργός να τις διασκεδάσει, έχουν αναστατώσει τα Ναυτεργατικά Σωµατεία στη χώρα
µας. Και αναφέρει σχετικά το µνηµόνιο κατανόησης: «Τα µέρη
θα συνεργάζονται µέσω της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής
προσωπικού κ.λπ., µε βάση σχετικές συµβάσεις του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού και των Οργάνων του Διεθνούς Οργανισµού Εργασίας (ΔΟΕ) που αφορούν τις συνθήκες εργασίας
στα πλοία, καθώς και τη διευκόλυνση των ναυτικών κατά τη διάρκεια της παραµονής τους εκατέρωθεν στους λιµένες και των δύο
µερών».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όλα αυτά και πολλά άλλα που λεπτοµερέστερα αναπτύξαµε
στην επιτροπή που είχαµε περισσότερο χρονικό περιθώριο, αναδεικνύουν πραγµατικά ότι αυτό το µνηµόνιο κατανόησης, ενώ θα
µπορούσε, δεν είναι µνηµόνιο αµοιβαίας κατανόησης. Είναι µνηµόνιο µονοµερούς κατανόησης και όχι επ’ ωφελεία της ελληνικής
οικονοµίας στο σύνολό της και κυρίως της ελληνικής κοινωνίας
και των εργαζοµένων.
Δεν έχω χρόνο να επεκταθώ περισσότερο. Έχω δώσει µια υπόσχεση στον κύριο Υπουργό, επειδή µε προκάλεσε στην επιτροπή
να τοποθετηθώ και για τα ζητήµατα της «COSCO» και των κινεζικών επενδύσεων στις λιµενικές εγκαταστάσεις. Θα το κάνω
όταν µιλήσω αργότερα στο νοµοσχέδιο.
Ως εκ τούτου, αυτό το µνηµόνιο κατανόησης δεν πρέπει να ψηφιστεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρέπει να αναθεωρηθεί, να
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επανεξεταστεί, να επαναδιατυπωθεί. Σε αυτή του τη µορφή, το
καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Ιατρίδη, εάν θέλετε, έχετε το λόγο.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν
θέλω το λόγο.
Στηρίζουµε την κύρωση της συµφωνίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καζαντζής): Ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Παναγιώταρος έχει το λόγο για πέντε λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χθες είχαµε ένα νοµοσχέδιο και σήµερα µία
κύρωση του µνηµονίου κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς των
ναυτιλιακών µεταφορών και των ναυτιλιακών τεχνολογιών.
Βλέπουµε ότι η Ελλάδα -η νούµερο ένα παγκοσµίως χώρα σε
τεχνογνωσία, σε προσωπικό, σε δυναµικό, σε όλα, σε ό,τι έχει να
κάνει µε την εµπορική ναυτιλία και παρεµφερείς δουλειές εργασίας- παραχωρεί αυτήν την πολυχιλιετή τεχνογνωσία της, χωρίς
κανένα αντάλλαγµα σε µία άκρως ανταγωνιστική χώρα, όπως
είναι η Κίνα, η οποία στο συγκεκριµένο τοµέα δεν µας έχει ξεπεράσει. Όπως ακούστηκε και χθες είναι τέταρτη στον κόσµο.
Εµείς είµαστε πρώτοι εδώ και εκατοντάδες χρόνια και ευελπιστούµε ότι θα συνεχίσουµε να είµαστε. Τους παραχωρείτε τεχνογνωσία, γνώσεις, τα πάντα. Με το χθεσινό νοµοσχέδιο τους
παραχωρούσατε και πολλά άλλα αβαντάζ.
Αν θα θέλανε την οποιαδήποτε µορφής τεχνογνωσία και υλικοτεχνική γνώση να την πάρουν από εµάς, θα έπρεπε να την πληρώσουν χρυσά ώστε κάποια στιγµή να µη συνεργαστούµε µε την
Κίνα για να γίνουµε Κίνα ως προς τις συνθήκες εργασίας και όλα
αυτά τα αρνητικά που δεκαετίες τώρα έχουν συµβάλει στην καταστροφή της ελληνικής οικονοµίας και όχι να τους τη δίνουµε
χωρίς κανένα αντάλλαγµα.
Βλέπουµε στο άρθρο 2 στην παράγραφο 5 «εκπαίδευση και
απασχόληση ναυτικών». Πρόκειται για µία πολύ πονηρή παράγραφο όπου αναφέρει ότι τα µέρη θα συνεργάζονται µέσω της
εκπαίδευσης και της ανταλλαγής προσωπικού.
Θα στέλνουµε εµείς τους δικούς µας στην Κίνα να τους εκπαιδεύουν και θα µας στέλνουν οι Κινέζοι τους δικούς τους, οι
οποίοι ενδεχοµένως θα εργάζονται εδώ –γιατί µάλλον αυτό είναι
το concept- µε τιµές και συνθήκες Κίνας, παίρνοντας τις δουλειές
από κάποιους Έλληνες, έστω και για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Αυτό µας θυµίζει κάτι. Αυτό γίνεται γενικότερα και µε τον
ΟΑΕΔ, όπου µε κάποια προγράµµατα κάποιοι δουλεύουν έναντι
πινακίου φακής και παίρνουν θέσεις και µεροκάµατα άλλων και
πάει λέγοντας. Αυτό δεν είναι ακριβώς ένα µνηµόνιο -παρά το
γεγονός ότι είναι επιταγή της προηγούµενης κυβέρνησης- αλλά
ένα κοµµάτι στο πάζλ της αποδόµησης της ελληνικής οικονοµίας
και ειδικότερα στον τοµέα της ναυτιλίας που αποτελεί το µεγάλο
µας όπλο. Όµως, αυτό το όπλο εσείς δεν το εκµεταλλευθήκατε,
δεν το εκµεταλλεύεστε και απ’ ό,τι βλέπουµε, δεν έχετε και καµµία πρόθεση να το εκµεταλλευθείτε. Αντιθέτως πάτε να παραχωρήσετε ό,τι θετικό και καλό έχουµε.
Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίζουµε τη συγκεκριµένη
συµφωνία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Παναγιώταρε.
Το λόγο έχει η κ. Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στηρίζουµε τη συµφωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κυρία
Ρεπούση.
Το λόγο έχει η κ. Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο µνηµόνιο, αν και γενικά είµαστε υπέρ των εµπορικών διακρατικών
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σχέσεων που αµοιβαία ωφελούν τους εργαζόµενους και βελτιώνουν το επίπεδο ζωής τους. Όµως, εδώ δεν πρόκειται για κάτι
τέτοιο.
Η κύρωση του µνηµονίου µε την Κίνα –ναυτιλιακού ενδιαφέροντος- εξυπηρετεί ουσιαστικά λογικές για ειδικές οικονοµικές
ζώνες και επιχειρηµατικές συµφωνίες τύπου «COSCO», που ουσιαστικά εντείνει την εκµετάλλευση της εργατικής δύναµης και
ωθεί στην εξαθλίωση τους εργαζόµενους και το λαό, αφού οικοδοµείται στα αποκαΐδια ακόµα και των πιο στοιχειωδών δικαιωµάτων του.
Ας δούµε, λοιπόν, γιατί προωθείται αυτό το µνηµόνιο µε την
Κίνα. Διότι το Λιµάνι του Ρότερνταµ, από όπου διεξάγεται έως
τώρα η κίνηση των προϊόντων που παράγονται εξ ολοκλήρου
στην Κίνα και µεταφέρονται στην Ευρώπη µε τα πλοία της
«COSCO», έχει γίνει ιδιαίτερα ακριβό. Θέλουν, λοιπόν, να µειώσουν το κόστος και επέλεξαν την Ελλάδα ως πύλη εισόδου
στην ευρωπαϊκή αγορά. Γι’ αυτό γίνονται επενδύσεις σε κλάδους
που συνδέονται µε την εξέλιξη της Ελλάδας ως διακοµιστικό κέντρο, την ίδια ώρα που κλάδοι άµεσα συνδεδεµένοι µε την κάλυψη
των λαϊκών αναγκών, που όµως δεν έχουν τέτοιο κέρδος για τον
καπιταλιστή, είτε φθίνουν ή εξαφανίζονται.
Επενδύουν, λοιπόν, στην Ελλάδα µεγαθήρια και µονοπώλια εκµεταλλευόµενοι τις κρατικές υποδοµές, τη γεωστρατηγική θέση
και τους φυσικούς πόρους και έχοντας εξασφαλίσει νοµοθεσία
που κάνει πάµφθηνη την εργατική δύναµη στα κάτεργά τους.
Έτσι, εξασφαλίζουν τεράστια κέρδη και βέβαια χωρίς φόρους.
Αυτούς τους έχετε µόνο για τα φτωχά λαϊκά στρώµατα.
Αυτό εννοείτε εσείς όταν λέτε ότι η πολιτική σας είναι φιλική
στην επιχειρηµατικότητα και φιλική στις επενδύσεις. Το παράδειγµα της «COSCO» είναι χειροπιαστό, αποκαλυπτικό και βοηθάει να βγάλει συµπεράσµατα και ο πιο καλόπιστος.
Εµείς, λοιπόν, θέτουµε το εξής ερώτηµα: Τι αποτελέσµατα είχε
µια τέτοια συγκεκριµένη αναπτυξιακή επένδυση για εργαζόµενους και αυτοαπασχολούµενους;
Πρώτον, να χαθούν τριάντα χιλιάδες θέσεις εργασίας, αφού
ναυτιλιακές εταιρείες έκλεισαν, µικρές µεταφορικές εταιρείες
έβαλαν λουκέτο, συσκευαστήρια είδαν τον τζίρο τους να εξανεµίζεται κ.ο.κ.. Λίγες εκατοντάδες θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν από την πολυεθνική και µάλιστα κακοπληρωµένες.
Δεύτερον, κάθε εργαζόµενος προσλαµβάνεται ως ανειδίκευτος εργάτης, προκειµένου να είναι φθηνός στην εργοδοσία.
Τρίτον, η εταιρεία έχει δικαίωµα µετακίνησης χωρίς συµφωνία
του εργαζόµενου.
Τέταρτον, η υπέρβαση του ωραρίου µεταφράζεται ως οικειοθελής προσφορά για να αυξάνεται ο απλήρωτος χρόνος της εργασίας.
Πέµπτον, η εταιρεία έχει δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης,
αν παραβιαστεί ένας όρος ή ο εργαζόµενος απουσιάσει χωρίς
άδεια για τριάντα µέρες σε διάστηµα ενός έτους. Δηλαδή, αλίµονο στον εργάτη που θα κάνει απεργία µέσα σε ένα χρόνο.
Έκτον, σε περίπτωση ασθένειας του εργαζόµενου η εταιρεία
δικαιούται να ελέγχει τον ασθενή µε γιατρό της δικής της επιλογής.
Έβδοµον, ο εργαζόµενος αναλαµβάνει έναντι της εταιρείας
την υποχρέωση πίστης, δηλαδή δεσµεύεται µε όρους µαφίας, να
µην λέει κουβέντα σε κανέναν για τα όσα συµβαίνουν στο χώρο
δουλειάς του.
Όγδοον, για αρκετούς εργαζόµενους υπάρχει καθεστώς εκ
περιτροπής εργασίας µε αποδοχές 300 ευρώ και 400 ευρώ. Οι
συµβάσεις είναι ηµερήσιες και γίνονται µέσω εταιρείας, που έχει
συσταθεί γι’ αυτόν τον σκοπό και µέσω πέντε υπεργολάβων. Γι’
αυτό στην πολυεθνική ο κύκλος εργασιών αυξάνεται, αλλά για
τους εργαζόµενους µειώνονται δραστικά οι αµοιβές τους.
Ταυτόχρονα, προστίθενται κάµποσα εργατικά ατυχήµατα που
έγιναν σε συνθήκες εντατικοποίησης δουλειάς και λόγω ελλείψεως µέτρων ασφάλειας των εργαζοµένων.
Αυτή είναι η ανάπτυξη που θέλετε εσείς ως συγκυβέρνηση και
η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ανάπτυξη για τους καπιταλιστές και
όχι για τους εργαζόµενους. Γι’ αυτό καταψηφίζουµε αυτήν την
κύρωση του µνηµονίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστώ, κυρία
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Μανωλάκου.
Κύριε Σιούφα, έχετε ζητήσει να λάβετε το λόγο;
ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Σιούφα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Σας ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιχειρηµατικότητα είναι πρωτίστως υπόθεση του ιδιωτικού τοµέα και δευτερευόντως του κράτους. Ασφαλώς και το κράτος οφείλει να ανοίγει δρόµους.
Παράλληλα, όµως, οφείλει να αξιοποιεί και την ελληνική ιδιωτική
πρωτοβουλία όπου αυτή αναπτύσσεται, σε όλο τον πλανήτη.
Αυτή είναι η µια παρατήρηση.
Η δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω ακούγοντας
ορισµένους συναδέλφους είναι ότι κάθε φορά που το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και όχι µόνο, έρχεται σε επαφή µε τη διεθνή πραγµατικότητα, παρατηρώ µια ήττα της λογικής.
Κυρία συνάδελφε, αναπτύξατε ένα σωρό επιχειρήµατα για
τους εργαζόµενους µέσα από αυτό το µνηµόνιο κατανόησης. Αντιλαµβάνεστε ενδεχοµένως τη διεθνή συνεργασία µε µια οπτική
γωνία εντελώς εσφαλµένη. Επιγραµµατικά θα πω ότι δεν πρόκειται για ανταλλαγή ναυτικών. Πρόκειται για εκπαίδευση προσωπικού. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγµατα.
Και κάτι ακόµα, το οποίο είπαµε και στην επιτροπή, κυρία συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Η αναφορά σε εργασιακές σχέσεις τι
νόηµα έχει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Οι σχέσεις της Κίνας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ’
αρχάς είναι το πλαίσιο στο οποίο κινούµαστε εµείς. Σας είπα ότι
από τον Σεπτέµβριο, Οκτώβριο θα φιλοξενήσουµε και µια συνεργασία εδώ στη χώρα µας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Κίνας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Παράλληλα, υπάρχει η ναυτιλιακή συµφωνία του 1996. Πρέπει
να συµφωνήσουµε ότι από το 1996 µέχρι σήµερα έχουν αλλάξει
πάρα πολλά πράγµατα, γιατί η Κίνα εξελίχθηκε σε στρατηγικό
εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ισχυρό διεθνή ναυτιλιακό
παράγοντα -αντίστοιχα είµαστε και εµείς- και γι’ αυτό προσεγγίζουµε -οι δύο πλευρές- προκειµένου πιστεύω -και το υπογραµµίζω αυτό- να εκµεταλλευθούµε ο καθένας από τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα του άλλου. Κανείς δεν έχασε από τις συνεργασίες. Αντίθετα, όσοι πρεσβεύουν τον αποµονωτισµό είναι εκείνοι
που οδηγούν αν θέλετε στο αντίθετο αποτέλεσµα που είναι η
ανεργία, που είναι η αποµείωση της γνώσης µέχρι εξαλείψεως
της και γενικά η πλήρης εκτροπή, αν θέλετε, ακόµα και σε τοµείς,
όπως η ναυτιλία όπου η Ελλάδα είναι και θα είναι κυρίαρχη δύναµη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν θα ήθελα να αναλώσω άλλο το χρόνο. Θέλω να ξαναδείτε
το κείµενο, το µνηµόνιο κατανόησης µε ψυχραιµία. Μην κάνετε
τέτοιου είδους συνειρµούς, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν υποκρύπτεται κάτι κακό πίσω απ όλα αυτά. Είναι απολύτως συµβατό και
µε τη διµερή συµφωνία που έχουµε, αλλά και διαπνέεται από τις
αρχές και το πλαίσιο συνεργασίας Ευρώπης-Κίνας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Σας πονάει όταν αποκαλύπτουµε
την καπιταλιστική εκµετάλλευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς των ναυτιλιακών µεταφορών και των ναυτιλιακών τεχνολογιών».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς των ναυτιλιακών µεταφορών
και των ναυτιλιακών τεχνολογιών», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία
σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής
Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς
των ναυτιλιακών µεταφορών και των ναυτιλιακών τεχνολογιών.
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς των
ναυτιλιακών µεταφορών και των ναυτιλιακών τεχνολογιών, που
υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 15 Ιουνίου 2010, το κείµενο του
οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση
στην ελληνική έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνηµονίου Κατανόησης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του
άρθρου 7 παράγραφος 1 αυτού».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση το νοµοσχέδιο συζητήθηκε και ψηφίστηκε επί της αρχής.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Η διαδικασία έχει ως εξής: Θα µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές επί των άρθρων, θα ακολουθήσουν οι εναποµείναντες οµιλητές επί της αρχής, επί των άρθρων και των
τροπολογιών και στο τέλος, θα µιλήσουν όσοι τυχόν Βουλευτές
έχουν εγγραφεί. Από χθες έχουν µείνει δεκαέξι οµιλητές. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι έχουµε πολλή δουλειά σήµερα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα
ότι κάνουµε αποδεκτή την τροπολογία µε αριθµό 450, η οποία
αφορά την επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Ελευσίνας, διότι
εκτιµάται ότι έχει µία ευρύτερη συναίνεση από πλευράς κοµµάτων. Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει µπορούµε να εµβαθύνουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πολύ ωραία, κύριε
Υπουργέ. Η συµφωνία ήταν πολλών κοµµάτων. Ήταν διακοµµατική.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης
Πλακιωτάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως φάνηκε και στη χθεσινή
συζήτηση στην Ολοµέλεια, το παρόν νοµοσχέδιο δίνει πράγµατι
λύσεις σε καίρια και διαχρονικά προβλήµατα στο χώρο της ναυτιλίας. Και απ’ ό,τι φάνηκε και από τις νοµοθετικές παρεµβάσεις
και νοµοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργού, έκανε δεκτά
πολλά από τα αιτήµατα και τις παρατηρήσεις των οµιλούντων
Βουλευτών.
Εγώ στη σηµερινή µου παρέµβαση θα ήθελα να αναφερθώ
συγκεκριµένα σε τροπολογίες, τις οποίες έχω καταθέσει και βεβαίως να αναφερθώ στα γενικόλογα σχόλια που άκουσα περί
επενδύσεων, περί λιµανιών, περί ναυτιλιακής πολιτικής.
Ξεκινώ από την τροπολογία που αφορά τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος. Εδώ θα ήθελα να εξάρω για µία ακόµη φορά την
ενενηντάχρονη και πλέον προσφορά τους στη διατήρηση της
ναυτιλίας µας στην πρώτη θέση σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος έχουν δώσει έµπρακτα διαπιστευτήρια χρηστής και αποτελεσµατικής υποστήριξης των ελληνικών
ναυτιλιακών συµφερόντων σε όλα τα ναυτιλιακά αλλά και σε
άλλα fora, όταν εξετάζονται τέτοιου είδους ζητήµατα. Ιδιαίτερα
σε θέµατα ποντοπόρου ναυτιλίας, χρειάζεται ένας ενιαίος διοικητικός µηχανισµός µε εµπειρία και νοµική κατάρτιση, να δώσει
λύσεις είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο οπουδήποτε και
για οποιοδήποτε θέµα χρειαστεί.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό και µε σκοπό την ικανοποίηση συγκεκριµένων αιτηµάτων, τα οποία βεβαίως υπήρξαν προϊόν διαλόγου και αιτηµάτων από τους συνδικαλιστικούς φορείς και µε

σκοπό να αυξηθεί και η επιχειρησιακή ετοιµότητα των στελεχών
του Λιµενικού Σώµατος, αλλά και να ικανοποιηθούν πάγια και καθηµερινά αιτήµατα των στελεχών µας, εγώ µε τη συγκεκριµένη
τροπολογία, την οποία έχω καταθέσει, προτείνω τα ακόλουθα,
κύριε Υπουργέ.
Κατ’ αρχήν, επιδιώκεται η κατ’ έτος σταθερή και τµηµατική κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του Λιµενικού Σώµατος, οι οποίες
αυτήν τη στιγµή ανέρχονται συνολικά σε δύο χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα έξι, µε σκοπό την αύξηση της επιχειρησιακής ετοιµότητας δεδοµένης της έλλειψης νοµοθετικού πλαισίου που να
προβλέπει σταθερή κατ’ έτος κατάταξη δοκίµων στις παραγωγικές σχολές. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούµε να προβλέψουµε
τις ενδεχόµενες αυξήσεις αποχωρήσεων και να προστατεύσουµε
την επιχειρησιακή λειτουργία του Λιµενικού Σώµατος.
Επίσης, έχω καταθέσει συγκεκριµένη παρέµβαση όσον αφορά
τον τρόπο προσδιορισµού καταβολής του εφάπαξ βοηθήµατος
που χορηγεί το Ταµείο Αρωγής του Λιµενικού Σώµατος, όπως βεβαίως και την πρόβλεψη ηµερήσιας αποζηµίωσης για το προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος που υπηρετεί στα πλωτά µέσα του
Σώµατος. Όλοι γνωρίζουµε την πολυπλοκότητα. Τα συγκεκριµένα στελέχη βρίσκονται σε εικοσιτετράωρη επαγρύπνηση για
την αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων τους.
Η εν λόγω διάταξη αναµένεται να προκαλέσει ετήσια οικονοµική επιβάρυνση ύψους 1 εκατοµµυρίου ευρώ περίπου σε βάρος
των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού του Λιµενικού Σώµατος.
Επίσης, έχω προτείνει την ίδρυση ελεγκτηρίου δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος
που έχει σκοπό να επιλύσει το σηµαντικό πρόβληµα των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην ενταλµατοποίηση των υγειονοµικών δαπανών του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος αλλά
και των δικαιούχων αυτών. Η ίδρυση του ελεγκτηρίου δαπανών
υγειονοµικής περίθαλψης επειδή ακριβώς δεν έχει κανένα απολύτως δηµοσιονοµικό κόστος πιστεύω ότι κινείται προς τη σωστή
κατεύθυνση.
Από εκεί και πέρα, κύριε Υπουργέ, έχουµε προτείνει τη δυνατότητα επιµήκυνσης του χρονικού διαστήµατος µετάθεσης ή
απόσπασης αξιωµατικών του Λιµενικού Σώµατος σε υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όλοι γνωρίζουµε ότι τα έµπειρα και
εξειδικευµένα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος διαχρονικά έχουν
εκπροσωπήσει επάξια τη χώρα µας διότι οι συγκεκριµένοι λιµενικοί εκπροσωπούν τη χώρα µας σε όλους αυτούς τους διεθνείς
οργανισµούς. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι η παρουσία εξειδικευµένων και έµπειρων στελεχών µε δυνατότητα επέκτασης παραµονής τους στους συγκεκριµένους οργανισµούς ενδυναµώνει
τον ρόλο και αναδεικνύει τα θέµατα της ελληνικής ναυτιλίας σε
διεθνές αλλά και παγκόσµιο επίπεδο.
Επίσης, έχω προτείνει τη διασφάλιση του µισθολογικού όσον
αφορά τα στελέχη της Πλοηγικής Υπηρεσίας. Νοµίζω ότι είναι
µια ορθολογική διάταξη. Μην ξεχνάµε ότι οι πλοηγοί, το ναυτικό
προσωπικό µισθοδοτείται από το Ταµείο της Πλοηγικής Υπηρεσίας και στη συγκεκριµένη διάταξη δεν προκύπτει κανένα δηµοσιονοµικό κόστος, εποµένως δεν απαιτείται και η έγκριση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το ότι πρέπει να υπάρξει εκσυγχρονισµός, όσον αφορά την Πλοηγική Υπηρεσία, δεν το συζητάµε.
Άρα, µε τη διασφάλιση των µισθολογικών του συγκεκριµένου
προσωπικού και των πληρωµάτων, σε συνδυασµό και µε τη νοµοθετική σας παρέµβαση που αφορά την υποχρεωτική συµµετοχή και του ναυτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Πλοηγικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στην υπό
ίδρυση εταιρεία, νοµίζω ότι διασφαλίζονται πλήρως και το µισθολογικό αλλά και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Μίλησα και χθες για την εξαίρεση των εργαζοµένων στη διώρυγα της Κορίνθου επειδή και οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι –σαράντα περίπου- είναι ουσιαστικά ναυτικό προσωπικό. Εκτελούν
πλοηγικές υπηρεσίες, αµείβονται µε βάση τα πλοηγικά δικαιώµατα, άρα ουσιαστικά ούτε οι συγκεκριµένοι ναυτικοί επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό.
Η πρότασή µου είναι, κύριε Υπουργέ, και οι εργαζόµενοι ναυτικοί κάθε ειδικότητας και οι πλοηγοί στη συγκεκριµένη ανώνυµη
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εταιρεία της διώρυγας της Κορίνθου να εξαιρεθούν από την
εφαρµογή των διατάξεων του ν.4024/2011 και να εξακολουθήσουν να αµείβονται µε τις ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Τέλος, όσον αφορά το ζήτηµα και την τροπολογία που έχουµε
από κοινού καταθέσει µε τους συναδέλφους, τον κ. Τριαντάφυλλο και την κ. Ρεπούση, σχετικά µε την ανανέωση των ρυµουλκών που δραστηριοποιούνται στους ελληνικούς λιµένες, νοµίζω
ότι και αυτή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ήδη γνωρίζετε και γνωρίζουµε όλοι πάρα πολύ καλά ότι πάνω
από το 65% των ρυµουλκών είναι ηλικίας τριάντα ενός έως
εξήντα ετών.
Δεν γνωρίζω ουσιαστικά πώς έχει ουσιαστικά προκύψει αυτό
διότι σε αλληλογραφία που είχε το Υπουργείο µε τα προξενικά
µας λιµεναρχεία σε ολόκληρο τον κόσµο, το όριο ηλικίας των είκοσι ετών δεν προκύπτει από πουθενά. Εποµένως και η συγκεκριµένη παρέµβασή µας, κύριε Υπουργέ, κινείται προς αυτήν την
κατεύθυνση.
Επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ σε ειδικότερα θέµατα που έχουν να κάνουν µε την ανάπτυξη των λιµένων.
Επιµένω, κύριε Υπουργέ, ως προς τη δροµολόγηση του πλοίου
ασφαλείας που καλύπτει ένα διαχρονικό αίτηµα. Δεν είναι αίτηµα
ψηφοθηρικό. Είναι ένα διαχρονικό αίτηµα ιδιαιτέρως των αγροτών που κατάγονται από την Κρήτη. Και είναι θέµα βέβαια διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος σε κάθε περίπτωση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε. Είστε συνεπής στο χρόνο και νοµίζω ότι θα µείνουµε όλοι συνεπείς γιατί είναι πάρα πολλοί οι εγγεγραµµένοι.
Ο κ. Συρµαλένιος έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, ο χρόνος είναι λίγος για να µιλήσουµε αναλυτικά για τα άρθρα. Πριν απ’ αυτό όµως, θα ήθελα
να απαντήσω σε ένα-δυο σηµεία απ’ αυτά που έθεσε ο Υπουργός
χθες το βράδυ στην οµιλία του. Ήθελα να πω κατ’ αρχάς πως
µας καταλογίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό-Κοινωνικό Μέτωπο µιλάει
γενικώς και αορίστως για άλλες πολιτικές. Σε ό,τι αφορά στο
θέµα της ακτοπλοΐας η πρότασή µας είναι πάρα πολύ συγκεκριµένη. Την έχουµε εκπονήσει, επεξεργαστεί και καταθέσει εδώ και
αρκετά χρόνια. Έχει σχέση µε τη συγκρότηση ενός δηµόσιου
κοινωνικού φορέα ακτοπλοΐας. Θα συνεργάζεται το κράτος µε
την τοπική αυτοδιοίκηση κατά βάση στα πρότυπα περίπου δηµόσιων κοινωνικών φορέων που λειτουργούν στις σκανδιναβικές
χώρες, οι οποίες έχουν και αυτές συγκεκριµένες νησιωτικές περιοχές. Το αν θα είναι ελλειµµατικός αυτός ο οργανισµός ή θα
είναι πλεονασµατικός εξαρτάται κατ’ αρχάς από ποιες διαδροµές
θα µπορεί να καλύπτει χειµώνα καλοκαίρι.
Η ακτοπλοΐα, όπως έχουµε πει, είναι κοινωνικό αγαθό. Κατά
συνέπεια, δεν µπορούµε να βλέπουµε την ακτοπλοΐα µόνο από
την εµπορευµατική της σκοπιά. Είµαστε η µόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αποκλειστικά ιδιώτες επιχειρηµατίες.
Σε καµµία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συµβαίνει
αυτό. Επίσης, είµαστε η χώρα που έχει τα ακριβότερα ναύλα απ’
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λοιπόν, σε κάποιες
γραµµές είναι ελλειµµατικός ο δηµόσιος κοινωνικός φορέας βεβαίως θα καλύπτεται από δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού, όπως καλύπτονται οι σιδηρόδροµοι, όπως καλύπτονται τα
λεωφορεία, όπως καλύπτονται άλλες συγκοινωνίες στην ηπειρωτική χώρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται κάποιους κατοίκους
νησιών στα πέρατα της ελληνικής Επικράτειας, που θέλουν και
πρέπει να ζήσουν, όπως ζουν εδώ και αιώνες στα συγκεκριµένα
νησιά, να τους εξοβελίσουµε λέγοντάς τους «εσείς δεν θα έχετε
το δικαίωµα της ακτοπλοϊκής διασύνδεσης». Το δικαίωµα της µεταφοράς προσώπων και εµπορευµάτων προς όλα τα νησιά είναι
απόλυτα ιερό κοινωνικό δικαίωµα. Και αυτό πρέπει να το κατοχυρώσουµε.
Ένα δεύτερο θέµα είναι αυτό της περίφηµης τροπολογίας για
τα πλοία ασφαλείας. Εµείς απαντήσαµε χθες. Είπαµε ότι η Κυβέρνηση µπαίνει στον ολισθηρό δρόµο του κοινωνικού αυτοµατισµού. Είπαµε ότι οι ναυτεργάτες πλήττονται καίρια απ’ αυτό το
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νοµοσχέδιο. Δεν µπορεί µε αυτό το νοµοσχέδιο, εκτός από την
αφαίρεση δικαιωµάτων, συλλογικών συµβάσεων, συνταξιοδοτικών και µισθολογικών δικαιωµάτων και κατακτήσεων, να τους
αφαιρεθεί και το δικαίωµα της απεργίας.
Είπαµε ότι εν πάση περιπτώσει, δεν µπορεί η Κυβέρνηση να
επικαλείται τις νησιωτικές κοινωνίες, όταν στα νησιά αυτήν τη
στιγµή συντελείται µία πολιτική η οποία έχει καταργήσει ό,τι κατακτήθηκε µετά το 1974 µέχρι σήµερα σε σχέση µε την αποκέντρωση: αποκέντρωση υπηρεσιών, ΙΚΑ, εφορίες, επιθεωρήσεις
εργασίας, γραφεία ΕΟΤ, τελωνεία, ειρηνοδικεία. Όλα αυτά καταργούνται στη µεγάλη πλειονότητα των νησιών και ρίχνουµε τα
νησιά σε µία κατάσταση που ούτε πολιτική αποκέντρωσης ούτε
πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης ισχύει.
Κατά συνέπεια κροκοδείλια δάκρυα για τις κοινωνίες των νησιών χύνονται σε σχέση µε το ότι θα είναι αποκοµµένα εάν δεν
υπάρχουν πλοία ασφαλείας. Και εν πάση περιπτώσει, η δική µας
τοποθέτηση και στην επιτροπή, επειδή ειπώθηκε και κάτι που έχει
προσωπικό χαρακτήρα για τα αντανακλαστικά µου, αυτό το
οποίο δήλωσα εκείνη τη στιγµή, χωρίς καν να έχω δει τη διατύπωση, ήταν ότι εµείς θα δούµε τι προτείνετε και θα τοποθετηθούµε. Δεν µπορεί να τοποθετούµαστε, χωρίς καν να έχουµε δει
ακριβώς το περιεχόµενο της συγκεκριµένης τροπολογίας.
Γι’ αυτό σας ζητάµε να αποσύρετε αυτήν την τροπολογία και
να τεθούν σε διαβούλευση αυτά τα σοβαρά ζητήµατα µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, µε την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία και µε τις τοπικές κοινωνίες.
Κύριε Πρόεδρε, εµείς καταψηφίζουµε τη µεγάλη πλειονότητα
των άρθρων. Σε κάποια κρατάµε επιφυλάξεις.
Στο Κεφάλαιο Α’ καταψηφίζουµε το βασικό, το άρθρο 1, διότι
αφορά τη δοµή και τη διάρθρωση του Υπουργείου, που παραµένει ένα στρατιωτικοποιηµένο Υπουργείο.
Στο άρθρο 2 θέλουµε να κάνουµε µία επισήµανση, δηλαδή ότι
είχατε δηλώσει πως θα είναι εποπτευόµενος οργανισµός και το
ΝΑΤ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Εσείς το είχατε δηλώσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Όχι εγώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Εντάξει. Εάν δεν ισχύει, να το επιβεβαιώσουµε.
Στο Κεφάλαιο Β’ για το Λιµενικό Σώµα, είµαστε αρνητικοί σε
σχέση µε την υποβάθµιση του Αρχηγείου του Λιµενικού Σώµατος
στο πλαίσιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και σε σχέση µε τις αρµοδιότητες, οι οποίες θα µπορούσαν να περιοριστούν από την
πρώτη παράγραφο έως την έκτη. Η έβδοµη παράγραφος είναι
πολύ ασαφής.
Σε σχέση µε το θέµα της ναυτικής εργασίας, όπως καταλαβαίνετε, είµαστε απόλυτα αρνητικοί στο άρθρο 19 για τη ναυτολόγηση –κατάργηση συλλογικών συµβάσεων στα ποντοπόρα και
στα σκάφη αναψυχής και επίσης απόλυτα αρνητικοί στο θέµα
του Μητρώου Ενεργών Ναυτικών, που επί της ουσίας βγάζει από
το επάγγελµα του ναυτικού τους µακροχρόνια άνεργους.
Σε σχέση µε ζητήµατα που αφορούν τη διάσκεψη περί εργασιακών ζητηµάτων υπό την εποπτεία του Υπουργού, δεν καταλαβαίνουµε τι υποκαθιστά αυτό. Υποκαθιστά τις συλλογικές
διαπραγµατεύσεις µε την αιγίδα του Υπουργού;
Επίσης, είµαστε αρνητικοί στο Κεφάλαιο ΣΤ’ στο άρθρο 32
«Εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων», διότι διευκολύνει την
εγκατάσταση και τη χαλάρωση ελέγχου σε offshore επιχειρήσεις.
Είµαστε αρνητικοί στο θέµα του καθορισµού της οργανικής σύνθεσης των πλοίων.
Στα ζητήµατα της νησιωτικής πολιτικής ψηφίζουµε «ΝΑΙ» στο
άρθρο 33, το οποίο βάζει τη ρήτρα νησιωτικότητας και τη δυνατότητα της νοµοτεχνικής επεξεργασίας σε όλα τα θέµατα που
αφορούν τα νησιά, δηλώνουµε όµως «ΠΑΡΩΝ» στη σύνθεση του
Συµβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής και στο Ερευνητικό Ινστιτούτο, διότι δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται οι εργαζόµενοι και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και επίσης διότι είναι
πολύ ασαφές το περιεχόµενο αυτού του Ερευνητικού Ινστιτούτου.
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Για τα δικαιώµατα των επιβατών επίσης δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ»,
διότι µειώνονται οι δικαιούχοι και επίσης δεν λαµβάνονται υπ’
όψιν οι προτάσεις των αναπήρων και των πολυτέκνων.
Σε σχέση µε τα θέµατα, κύριε Πρόεδρε, -και τελειώνω αναγκαστικά, γιατί ο χρόνος είναι λίγος- για την ελεύθερη παροχή θαλάσσιων ενδοµεταφορών, την τροποποίηση του ν. 2932, είµαστε
απόλυτα αρνητικοί, διότι σας είπαµε ότι ικανοποιείτε όλες τις
απαιτήσεις των πλοιοκτητών.
Επίσης, στο Κεφάλαιο Ι’ που αναφέρεται στα λιµάνια, είµαστε
αντίθετοι διότι ανοίγει διάπλατα το δρόµο προς την ιδιωτικοποίηση και µε το τέλος του 5% στα λιµενικά ταµεία, νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, αφαιρούνται σηµαντικά έσοδα από τους δήµους και τα λιµενικά ταµεία.
Είµαστε αρνητικοί στην Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων, διότι συρρικνώνει τη Γενική Γραµµατεία Λιµένων.
Είµαστε αρνητικοί στο θέµα της Πλοηγικής Υπηρεσίας καθώς
ανοίγει ο δρόµος για την ιδιωτικοποίησή της µε τη µετατροπή
της σε ανώνυµη εταιρεία.
Σε σχέση µε το άρθρο 60, θα ήθελα να πω –επειδή είπατε µία
κουβέντα και αποσύρθηκε το άρθρο 60- ότι δεν είναι έτσι, κύριε
Υπουργέ, όπως τα είπατε χθες. Οι πληροφορίες οι δικές µας
είναι ότι η ΠΝΟ ζήτησε αναδιατύπωση και όχι απόσυρση…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Το ΝΑΤ και η ΠΝΟ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Και το ΝΑΤ δεν έβαλε τέτοια ζητήµατα. Εµείς θα το ψηφίζαµε αυτό το άρθρο.
Και επειδή είπατε ότι πληρώθηκαν οι ναυτικοί, θέλω να πω ότι
δεν πληρώθηκαν οι διοικητικοί υπάλληλοι της εταιρείας του
Αγούδηµου.
Περιµένουµε σε σχέση και µε τις τροπολογίες που έχουµε καταθέσει την τοποθέτησή σας, για να δούµε την τελική µας στάση.
Σε ό,τι αφορά τις άλλες τροπολογίες θα αναφερθούν και οι
άλλοι οµιλητές και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, σας ευχαριστούµε πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
το λόγο για ένα λεπτό, για να πείτε αυτό που θέλετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά στο άρθρο 60 και αυτά που συζητήθηκαν χθες
και σήµερα, θέλω να πω ότι εµείς είµαστε ανοιχτοί να συζητήσουµε µε τους αρµόδιους φορείς και να προχωρήσουµε σε µία
επόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης ώστε να ενσωµατώσουµε µία ρύθµιση λειτουργική και ισορροπηµένη.
Η απόσυρση του άρθρου 60 αποδίδεται στα επιχειρήµατα που
ανέπτυξε το ΝΑΤ, κυρίως, αλλά και στην αντίληψή µας ότι η Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία ήγειρε κι εκείνη επιχειρήµατα, τα
οποία έπρεπε να λάβουµε υπ’ όψιν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε για τη διευκρίνιση.
Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος κ. Τριαντάφυλλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνουµε
σήµερα µε τη συζήτηση επί των άρθρων µία µακρά διαδικασία
στις επιτροπές, στο δηµόσιο διάλογο, εδώ στη Βουλή, µία συζήτηση η οποία καταλήγει στην ανασυγκρότηση, ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και κυρίως καταλήγει στο να
µπορέσουν να τεθούν κάποιες κατευθυντήριες γραµµές, ούτως
ώστε να ξεκινήσει η παραγωγική αναπτυξιακή λειτουργία ενός
Υπουργείου που το έχει πραγµατικά ανάγκη ο τόπος.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να κάνω ξεκάθαρο το εξής: Το
ΠΑΣΟΚ συνδιαµορφώνει, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, αυτήν τη νοµοθετική πρόταση. Συνδιαµορφώνει την
ανασύσταση του συγκεκριµένου Υπουργείου και σε καµµία περίπτωση δεν βρίσκεται στη θέση του απολογούµενου, καθώς
θεωρώ ότι πρέπει να είµαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί όταν προ-
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φανώς γνωρίζουµε όλοι ότι η συγκεκριµένη πρόταση νόµου,
όπως έρχεται σήµερα να ψηφιστεί επί των άρθρων, είναι ένα
προϊόν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων και είναι προφανώς
µία κοινή συνισταµένη όλων των φορέων, αλλά κυρίως όλων
ηµών, οι οποίοι συµµετέχουµε και υπερψηφίζουµε τόσο επί της
αρχής όσο και επί των άρθρων.
Για να γίνω πιο συγκεκριµένος, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό -όπως έρχεται σήµερα προς ψηφοφορία- το γεγονός ότι
τα Κεφάλαια Α’ µέχρι Η’, δηλαδή τα άρθρα τα οποία αφορούν το
Λιµενικό Σώµα και τη διάρθρωση του Υπουργείου, κατοχυρώνουν
στην πράξη την ορθή λειτουργία τόσο του Υπουργείου, όσο και
του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Είναι µια κατοχύρωση ότι το Σώµα αυτό θα επιτελεί το εθνικό
καθήκον τόσο της διαφύλαξης της δηµόσιας τάξης και της ασφάλειας στους θαλάσσιους χώρους της ελληνικής Επικράτειας όσο
και στο κοµµάτι το οποίο έχει να κάνει µε την επιχειρησιακή του
ετοιµότητα, την αυτοτελή του λειτουργία, τη διατήρηση του Αρχηγείου του, τη δυνατότητά του να έχει έναν τέτοιο επιχειρησιακό ρόλο που να του επιτρέπει να ασκεί µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, µε βάση τις δηµοσιονοµικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, τις αρµοδιότητές του και ταυτόχρονα να έχει
και την πολύ σηµαντική για τη χώρα δυνατότητα της υποστήριξης της εµπορικής ναυτιλίας.
Θεωρώ, όµως, ότι πρέπει να επιλύσουµε δύο-τρία ζητήµατα,
τα οποία ακόµα είναι στο δηµόσιο διάλογο.
Το πρώτο αφορά το ελεγκτήριο των δαπανών. Κύριε Υπουργέ,
είναι ένα δίκαιο αίτηµα, µία δίκαιη προοπτική το να µπορέσουµε,
κύριε Υπουργέ, να κατοχυρώσουµε, να θεσµοθετήσουµε µε τη
δική σας πρωτοβουλία το ελεγκτήριο των δαπανών, ούτως ώστε
να πάψει να υπάρχει όλη αυτή η ταλαιπωρία που υφίσταται το
προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος της Ελληνικής Ακτοφυλακής
και ταυτόχρονα να κατοχυρώσουµε την ηµερήσια αποζηµίωση
για τους ανθρώπους που υπηρετούν στην πρώτη γραµµή των θαλασσίων συνόρων µας, οι οποίοι είναι οι άντρες και οι γυναίκες
του Λιµενικού Σώµατος που υπηρετούν στα σκάφη, τα λεγόµενα
πλεύσιµα.
Με αυτά τα δύο ζητήµατα που ορίζονται στα άρθρα 57 και 58
νοµίζω ότι µπορούµε να βελτιώσουµε τόσο τις συνθήκες ζωής
όσο και τη δυνατότητα οι άνθρωποι αυτοί, που έχουν υποστεί
πραγµατικά µισθολογικές περικοπές, να ζουν καλύτερα και να
εκτελούν τα καθήκοντά τους µε µεγαλύτερη αξιοπρέπεια.
Στο άρθρο 62, κύριε Υπουργέ –και νοµίζω ότι έγινε εκ παραδροµής- πρέπει να παραµείνει το καταργούµενο άρθρο 23 του
ν. 3922/2011. Θεωρώ ότι µε µια µικρή βελτίωση µπορούµε να το
λύσουµε το θέµα, γιατί αφορά την περιουσία του Λιµενικού Σώµατος, η οποία προφανώς πρέπει να παραµείνει στο Λιµενικό
Σώµα.
Πάµε τώρα στο άρθρο 11, παράγραφος 5. Είναι πολύ σηµαντικές οι βελτιώσεις που έχουν επέλθει στο τελικό νοµικό κείµενο,
όπως έρχεται σήµερα ενώπιόν µας. Είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι διατηρείται το προεδρικό διάταγµα που ορίζει τις οριζόντιες αντικειµενικές προδιαγραφές για τη σύνθεση των επιβατικών οχηµαταγωγών πλοίων. Και είναι επίσης πολύ σηµαντικό
ότι δεν γίνεται η εξαίρεση κανόνας.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι καιρός να ανοίξει, µε πρωτοβουλία
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ένας διάλογος για επικαιροποίηση επιτέλους του προεδρικού διατάγµατος και των αντικειµενικών όρων της σύνθεσης των πλοίων τα οποία κυκλοφορούν στα νησιά µας. Διότι, εάν έχουµε από το 1974 να επικαιροποιήσουµε αυτό το προεδρικό διάταγµα, αντιλαµβάνεστε ότι
έχουν αλλάξει πάρα πολλά και σίγουρα οι καταστάσεις. Η επιβατική κίνηση, οι τεχνικές ανάγκες και οι ανάγκες σε προσωπικό που
έχουν τα πλοία δεν είναι οι ίδιες µε εκείνη την περίοδο.
Στο άρθρο 19 υπάρχει µία διαφωνία από τη δική µας την
πλευρά, η οποία έχει διατυπωθεί σ’ όλες τις ηµέρες του δηµοσίου διαλόγου. Θεωρούµε ότι πρέπει να κατοχυρώνονται οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας και ταυτόχρονα να υπάρχει η
κατώτερη αµοιβή, να διατυπώνεται σε ποιο επίπεδο θα είναι αυτή
και προφανώς να διατυπώνεται και σε ποιους θα εφαρµόζεται η
συγκεκριµένη προοπτική, το συγκεκριµένο πρόγραµµα, ουσιαστικά, αντιµετώπισης της ανεργίας όπως έρχεται από το Υπουρ-
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γείο. Και αυτό προκειµένου να γίνει αντιληπτό ότι δεν αφορά κατάργηση συλλογικών συµβάσεων, έστω και για το κατώτερο πλήρωµα, αλλά την προώθηση της εργασίας.
Περιµένουµε την τελική πρόταση. Θεωρούµε, όµως, ότι παρά
τις βελτιώσεις που έχουν διατυπωθεί, επιδέχεται ακόµα περισσότερη βελτίωση, ούτως ώστε να µπορέσουµε να ανιχνεύσουµε
σηµεία στα οποία µπορούµε να µεταβάλλουµε τη δική µας προς
το παρόν αρνητική άποψη.
Στο άρθρο 30 είναι προφανές -και το έχουµε πει σε όλους τους
τόνους- ότι κατά τη χειµερινή περίοδο υφίστανται µειώσεις στην
επιβατική κίνηση. Αυτό προφανώς οδηγεί σε αντίστοιχες µειώσεις του ξενοδοχειακού προσωπικού των θαλαµηπόλων. Θεωρούµε ότι θα έπρεπε να υπάρξει αναλογική και αντίστοιχη µείωση
και του ανώτατου νόµιµου αριθµού επιβαινόντων στα πλοία, αλλά
ταυτόχρονα να υπάρχει, στο συγκεκριµένο άρθρο, και µέριµνα
για το προσωπικό, το οποίο θα τυγχάνει των αντιστοίχων ευεργετηµάτων που τυγχάνουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι ως εποχικοί
εργαζόµενοι. Αυτό σηµαίνει να υπάρχει επίδοµα στον ΟΑΕΔ και
να µπορούν να έχουν το δικαίωµα της επαναπρόσληψης, όπως
ισχύει και για τους ανθρώπους που δουλεύουν στις εποχικές τουριστικές επιχειρήσεις.
Εδώ θα ήθελα να πω το εξής: Έχει κατατεθεί µία πρόταση τροπολογία από τον συνάδελφο κ. Βασίλη Κεγκέρογλου για το
πλοίο ασφαλείας.
Το έχω πει σε όλους τους τόνους. Δεν είναι δυνατόν το 2013
το πρώτο µέτρο που παίρνει η πολιτεία για να αντιµετωπίσει το
πρόβληµα της εξάσκησης του δηµοσίου αγαθού, του δικαιώµατος των νησιωτών στη συγκοινωνία σε δύσκολες οικονοµικές περιόδους, να είναι η επιστράτευση. Πρέπει, προφανώς, να κατοχυρωθούν κανόνες που από τη µια µεριά θα δίνουν το δικαίωµα
στους ναυτικούς να ασκούν το δικαίωµά τους στην απεργία, αλλά
από την άλλη θα διασφαλίζει και την οµαλή κοινωνική και οικονοµική ζωή στους νησιώτες της πατρίδας µας.
Στο άρθρο 38 πρέπει να είναι σαφές ότι τα πλοία που εκτελούν
δροµολόγια στην Ελλάδα πληρούν σωρευτικά και τις νόµιµες
προϋποθέσεις που υφίστανται στο δικαιϊκό σύστηµα της χώρας.
Αυτό πρέπει να είναι σαφές, να υπάρχει η ανάλογη παραποµπή
στις σχετικές διατάξεις, ούτως ώστε να µην υπάρχει καµµία υπόνοια ότι κάποιο πλοίο, το οποίο κυκλοφορεί στα ελληνικά νησιά,
δεν θα πληροί τις νόµιµες διατάξεις της χώρας µας.
Τέλος, στο συγκεκριµένο άρθρο θεωρούµε ότι πρέπει να
υπάρχει ρητή διατύπωση σχετικά µε την υποχρέωση αντικατάστασης του πλοίου το οποίο µπαίνει σε µια περίοδο διακοπής
δροµολογίων.
Στο άρθρο 41, κύριε Υπουργέ, είναι σηµαντικό να κατοχυρωθεί
το γεγονός ότι υπάρχουν στους συγκεκριµένους οργανισµούς
και ανώνυµες εταιρείες κανονισµοί προσωπικού και εποµένως
δεν χρειάζεται επανάληψη.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι είναι αναγκαίο –και νοµίζω ότι σ’ αυτό
συµφωνείτε κι εσείς- να απαλειφθεί ο Γενικός Κανονισµός Προσωπικού, διότι δηµιουργεί αντίθετα νοήµατα απ’ αυτά που, τουλάχιστον, γνωρίζω ότι εσείς θέλετε να δώσετε.
Στο άρθρο 44 νοµίζω ότι µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που
έχει φέρει το Υπουργείο, η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων είναι πλέον
σε θετική κατεύθυνση καθώς µε την πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου κατοχυρώνεται η αντικειµενική επιλογή, η δυνατότητα,
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δηλαδή, να µη διορίζεται από τον εκάστοτε Υπουργό, αλλά από
µία ανοικτή διαδικασία µέσα από τη συνεδρίαση του Υπουργικού
Συµβουλίου. Ταυτόχρονα, µε τη νοµοτεχνική βελτίωση επιτυγχάνεται η στελέχωση από αντίστοιχους και -µάλλον θα έλεγα- γνώστες του αντικειµένου υπαλλήλους της αντίστοιχης Γενικής
Γραµµατείας του Υπουργείου Ναυτιλίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το άρθρο 49, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι µπορεί να περιοριστεί
µόνο στην παράγραφο 3, ούτως ώστε να συσταθεί αυτή η επιτροπή, να δοθούν οι κατευθύνσεις, να προστεθεί µια µελέτη κόστους – οφέλους, ώστε να υπάρξει µια ανάλογη εισήγηση και να
ξαναέλθει η συγκεκριµένη αξιοποίηση, αποκρατικοποίηση, µεταβολή ή µεταρρύθµιση στην Πλοηγική Υπηρεσία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, στο άρθρο 53 και µετά τη δική µας παρέµβαση, γίνεται
σαφές ότι η διαιτησία δεν αφορά ναυτεργατικές υποθέσεις.
Και στο άρθρο 60, όµως, που αποσύρθηκε, θεωρούµε ότι κατοχυρώνονται. Και θεωρούµε ότι θα µπορούσε να γίνει και µια
ρύθµιση, να µπουν και το ΝΑΤ και οι ναυτεργάτες και οι εργαζόµενοι στη στεριά στην πρώτη τάξη στους πλειστηριασµούς των
συγκεκριµένων ναυαγίων.
Ωστόσο, θεωρούµε ότι τουλάχιστον δεν θα επέλθει µια µεγάλη
απώλεια για το ΝΑΤ και για τις εισφορές που έχει ανάγκη το συγκεκριµένο ταµείο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις που προέκυψαν
από την οµιλία και του κ. Συρµαλένιου και του κ. Τριαντάφυλλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω τις εξής νοµοτεχνικές βελτιώσεις:
Πρώτον, από το στοιχείο β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 41
διαγράφονται οι λέξεις «και προσωπικού».
Δεύτερον, από το άρθρο 53 διαγράφονται τα δυο τελευταία
εδάφια.
Τέλος, από την παράγραφο 4 του άρθρου 52 διαγράφεται η
λέξη «Σκύρου».
Να εξηγήσω εδώ ότι αφορά στη συνένωση των Λιµενικών Ταµείων Ευβοίας σε ανώνυµη εταιρεία. Σ’ αυτήν την ανώνυµη εταιρεία είχαµε συµπεριλάβει και το νησί της Σκύρου. Συζητήσαµε
και επαναδιατυπώσαµε αυτό το άρθρο, γιατί αντιλαµβανόµαστε
ότι ίσως σ’ αυτήν τη φάση θα ήταν µια ενέργεια µη λειτουργική.
Θα επανέλθουµε, όµως, και θα συζητήσουµε και µε τους φορείς.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να κατατεθούν στα
Πρακτικά και να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Καλώς.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου πρώτα να πω
δύο λόγια:
Όταν ήµουν έγκυος στο γιό µου –έξι, επτά µηνών- έπρεπε να
ταξιδεύω ταυτόχρονα και ως Βουλευτής Δωδεκανήσου σε όλα
τα νησιά του νοµού µου. Και περίµενα µε επτά και οκτώ µποφόρ
στα λιµάνια της Λέρου, του Καστελόριζου, της Κάσου, της Καρπάθου. Αυτό συνέβαινε σχεδόν καθηµερινά, διότι πολλές φορές
δεν υπήρχε πλοίο της γραµµής. Ο κύριος Υπουργός το γνωρίζει
ότι όντως δεν υπήρχε σύνδεση σε αυτά τα νησιά. Όλα αυτά συνέβαιναν χειµώνα, µε κάθε καιρό.
Αυτήν την κατάσταση που σας περιγράφω, δεν τη βίωσα µόνο
εγώ –άλλωστε, ήταν και υποχρέωσή µου να είµαι δίπλα στους
συµπατριώτες µου- αλλά βίωσαν και τη βιώνουν ακόµη και µέχρι
σήµερα, καθηµερινά, χιλιάδες συµπατριώτισσές µου νησιώτισσες, οι οποίες µεταβαίνουν από τα µικρότερα νησιά στη Ρόδο ή
στην Αθήνα προκειµένου να φέρουν στον κόσµο το παιδί τους.
Οι νησιώτες περιµένουν µε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες άρρωστοι, νεογνά κ.λπ.- προκειµένου να µεταφερθούν µε σκάφη
ή µε καΐκια σε διπλανά νοσοκοµεία.
Τα λέω όλα αυτά -προφανώς θα αναρωτιέστε- διότι χθες Βουλευτές της Συµπολίτευσης µας έκαναν µάθηµα και µας είπαν ότι
δεν ανέχονται να ακούν από εµάς για νησιωτικότητα. Δεν ανέχονται να ακούν από εµάς για νησιωτικότητα ποιοι; Όλοι αυτοί
οι οποίοι έχουν οδηγήσει ή οδηγούν µε την πολιτική τους στην
ερηµοποίηση των νησιών; Δεν ανέχονται να ακούν από εµάς,
τους νησιώτες, για νησιωτικότητα, ποιοι; Όλοι εκείνοι οι οποίοι
έρχονται στα νησιά µας µόνο το καλοκαίρι και µόνο µε αεροπλάνο; Έχουν έρθει ποτέ οι κύριοι της Συµπολίτευσης έστω για
δύο ηµέρες προκειµένου να δούνε πραγµατικά πώς είναι να ζεις
στους Αρκιούς και στο Αγαθονήσι; Πραγµατικά οι ακρίτες νησιώτες –τρεις και τέσσερις οικογένειες σε ένα νησί- κρατάνε αυτά
τα νησιά µε ηρωισµό, κρατάνε την ελληνικότητα αυτών των νησιών!
Εποµένως θα ήθελα να πω στους κυρίους της Συµπολίτευσης
το εξής: Εµείς οι νησιώτες δεν σας επιτρέπουµε να µιλάτε για
νησιωτικότητα. Να είστε, λοιπόν, πολύ προσεκτικοί την επόµενη
φορά που θα ασκείτε αυτήν την κριτική.
Επίσης, όταν µιλάµε για ναυτοσύνη των ναυτικών, δεν είναι ένα
ποσοτικό µέγεθος, είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα ποιοτικό. Αν δεν
υπήρχε η απαράµιλλη ικανότητα των ναυτικών µας, ακτοπλοϊκή
συγκοινωνία δεν θα υπήρχε στην Ελλάδα, ούτε θα είχε γίνει το
θαύµα µε τα «Liberty» µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Θα ήθελα να θυµίσω εδώ ότι τα πλοία τύπου «Liberty», τα
οποία είχαν κατασκευαστεί στις ΗΠΑ, πραγµατικά µπορούσαν να
βγάλουν ένα ταξίδι µόνο υπερατλαντικό. Κι εκεί ακριβώς, µε τη
ναυτοσύνη των Ελλήνων ναυτικών, κατάφεραν και τα έκαναν να
αντέξουν τόσα χρόνια, σχεδόν ως τη δεκαετία του 70’. Έτσι, δηµιουργήθηκε το θαύµα της εµπορικής µας ναυτιλίας.
Συνεπώς πιστέψτε µε, για εκείνους που ζουν στα νησιά χειµώνα – καλοκαίρι -όπως κι εγώ και τόσοι άλλοι- είναι προκλητικό,
όπως σας είπα, να ακούνε για νησιωτικότητα και για ναυτοσύνη
από ανθρώπους που θυµούνται τα νησιά µας µόνο για να µιλήσουν για τους ακρίτες νησιώτες στο Αιγαίο.
Το να έχει κάποιος ουσιαστική άγνοια δεν είναι κακό. Χθες,
όµως –και λυπάµαι που το λέω- ακούστηκαν από συναδέλφους
της Συµπολίτευσης -προφανώς πάνω στην αγωνία τους να επιτεθούν στον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον Πάνο Καµµένο- λόγια ντροπής για τους Έλληνες ναυτικούς, λόγια
προσβολής για τις οικογένειές τους και λόγια αγνωµοσύνης για
το έργο που προσφέρουν και στην ακτοπλοΐα και την ποντοπόρο
ναυτιλία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και
χθες, πέρα από την κριτική µας στο νοµοσχέδιο, παρουσιάσαµε
µε τον πρόεδρό µας συγκεκριµένες προστάσεις για το πώς πρέπει να προχωρήσει η ναυτιλία µας. Είµαστε πάλι ξεκάθαροι και
σαφείς. Εµείς, για τους λόγους που εξηγήσαµε χθες, δεν ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Ο κύριος Υπουργός, βέβαια, έχει τη δική του οπτική και έχει
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πάρει τις αποφάσεις του. Βέβαια, εδώ θα είµαστε και θα δούµε
τις συνέπειες και τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής του.
Έρχοµαι τώρα στα άρθρα του νοµοσχεδίου. Είναι προφανές
ότι θα πρέπει να κάνουµε έναν µαραθώνιο προκειµένου να καλύψουµε όλα αυτά τα άρθρα –εξήντα πέντε τουλάχιστον άρθραστο σύντοµο χρόνο τον οποίο έχουµε. Εποµένως θα είµαι όσο το
δυνατόν πιο σύντοµη.
Στα άρθρα 1 ως και 3 δεν είµαστε αντίθετοι, παρά το γεγονός
ότι υπάρχουν ακόµα µερικές ενστάσεις που αφορούν στο ρόλο
του Λιµενικού Σώµατος. Μετά τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις του
κυρίου Υπουργού, πιστεύουµε ότι έχουν επέλθει βελτιώσεις στο
πνεύµα που έχει ζητηθεί και από τους φορείς, γι’ αυτό και θα τα
ψηφίσουµε.
Άρθρα 4 ως και 8: Για τα άρθρα που αφορούν στο Λιµενικό
Σώµα έχουν κατατεθεί αρκετές τροπολογίες, όπως και για τα
επόµενα άρθρα που το αφορούν στο παρόν νοµοσχέδιο. Σε γενικές γραµµές, εµείς θα στηρίξουµε τα άρθρα αυτά, αφού θεωρούµε ότι όντως το Λιµενικό Σώµα, η Ελληνική Ακτοφυλακή
πρέπει να λειτουργεί και ως ένα στρατιωτικό Σώµα. Άλλωστε,
αυτό έχει δείξει και η επιτυχηµένη ιστορία του από την ίδρυσή
του από τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Με το άρθρο 9 συµφωνούµε.
Με το άρθρο 10 όχι.
Στο άρθρο 11 διαφωνούµε. Το εξηγήσαµε αναλυτικά και στην
επιτροπή. Διαφωνούµε µε την επιλογή του κυρίου Υπουργού. Θεωρούµε ότι η µονοδιάστατη προσέγγιση στη µείωση του εργατικού κόστους δεν θα έχει αποτέλεσµα.
Να θυµίσω εδώ ότι στην Αδριατική η ελληνική κυριαρχία και η
παρουσία τόσων πλοίων έγινε όταν τα αντίστοιχα ιταλικά πλοία
ήταν και πάλι πιο ανταγωνιστικά στο θέµα των συνθέσεων και του
εργασιακού κόστους.
Άρα, αποδεικνύεται ότι η κρίση και το χάσιµο των πλοίων δεν
οφείλεται στις συνθέσεις των πληρωµάτων.
Επίσης, η ανάθεση –άρθρο 11, παράγραφος 3- σε οργανισµούς νηογνώµονες του συνολικού έργου για την πιστοποίηση
των πλοίων, είναι λίγο επίφοβη και νοµίζω ότι χρειάζεται προσοχή
εκ µέρους και του Υπουργείου. Θυµίζω εδώ και τα περιστατικά
τα οποία είχαµε αντιµετωπίσει πέρυσι ή πρόπερυσι στην ακτοπλοΐα µε τον Ελληνικό και το Ρωσικό Νηογνώµονα.
Στα άρθρα 12,13,14,16,17 και 18 δεν έχουµε ουσιαστικές αντιρρήσεις.
Δεν ψηφίζουµε το άρθρο 15, ενώ πιστεύουµε ότι οι υδατοκαλλιέργειες θα πρέπει να είναι στην αρµοδιότητα του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Άρθρο 19: Είµαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό το άρθρο. Η νοµοτεχνική βελτίωση που έφερε ο κύριος Υπουργός περί εφαρµογής του, για όσο διαρκεί το µεσοπρόθεσµο, θεωρώ πως είναι
το άλλοθι για να στηριχθεί το συγκεκριµένο άρθρο από το
ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ.
Σας είπε και ο Πρόεδρός µας, ότι θα µπορούσατε να το εφαρµόσετε για τα σκάφη αναψυχής. Σας πρότεινε ακόµα και το παράλληλο νηολόγιο.
Θεωρούµε ότι και µε αυτό το άρθρο ανοίγετε τον ασκό του Αιόλου για όλες τις κατηγορίες πληρωµάτων, για την ακτοπλοΐα
και την ποντοπόρο ναυτιλία.
Θα ήθελα ακόµα να επισηµάνω ότι η εµπειρία από τη δεκαετία
του '80 έχει δείξει ότι οι µειώσεις στις συνθέσεις δεν οδήγησαν
σε αύξηση των θέσεων εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε θα χρειαστώ ακόµα δύο - τρία λεπτάκια. Ευχαριστώ πολύ.
Με το άρθρο 20 δεν συµφωνούµε.
Με τα άρθρα 21 ως 25, τα οποία αφορούν τις ρυθµίσεις για
τους καθηγητές και τους σπουδαστές, συµφωνούµε ύστερα από
την τροποποίηση του κυρίου Υπουργού.
Με το άρθρο 26 δεν έχουµε αντίρρηση.
Άρθρο 27, όχι. Άρθρο 28, ναι.
Άρθρο 29, όχι.
Για το άρθρο 30 θα πω ξανά αυτά που είπα στην επιτροπή:
Αντί το Υπουργείο να δει τι µπορεί να κάνει µε την ουσιαστική
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µείωση του κόστους µετακίνησης, µετακυλίει αποκλειστικά το κόστος στους εργαζόµενους ναυτικούς, µειώνοντας τις συνθέσεις.
Άρθρα 32 ως και 35, δεν θα διαφωνήσουµε µε τις ρυθµίσεις
που αφορούν την εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων στην
Ελλάδα, αφού θεωρούµε ότι πρέπει να προσελκύσουµε ναυτιλιακές εταιρείες στη χώρα µας.
Στο άρθρο 36 έχουµε καταθέσει τροπολογία, ώστε το όριο
αναπηρίας να µειωθεί από το 80% στο 67%, προκειµένου τα
άτοµα µε αναπηρία να έχουν µειωµένο εισιτήριο. Επίσης, έχουµε
ζητήσει οι µόνιµοι κάτοικοι νησιών να έχουν όριο αναπηρίας το
50%, για να δικαιούνται το µειωµένο εισιτήριο, διότι πολλοί έχουν
παθήσεις που δεν έχουν εκδηλωθεί πλήρως. Και µε δεδοµένο ότι
καταργούνται στα νησιά βασικές υπηρεσίες υγείας, οι ανάγκες
για µετακίνησή τους έχουν αυξηθεί.
Πιστεύω ότι είναι δίκαιο να γίνει αποδεκτή αυτή η τροπολογία,
κύριε Υπουργέ.
Κατά τα λοιπά, το άρθρο, µε τις επιµέρους αντιρρήσεις, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Στο άρθρο 38 έχουµε τεκµηριώσει τις αντιρρήσεις µας. Τις
τεκµηριώσαµε και στην επιτροπή.
Άρθρα 39 και 52, πρόκειται για τη λιµενική πολιτική. Όπως ανέφερα και στη συζήτηση επί της αρχής, το σχέδιο και οι µελέτες
του Υπουργείου για τα λιµάνια έχουν στόχο την προετοιµασία
για την ιδιωτικοποίησή τους. Νοµίζω του ξέφυγε η λέξη και του
ίδιου του κυρίου Υπουργού χθες το βράδυ. Και ξαναθυµίζω ότι
ΟΛΠ, ΟΛΘ και όλοι είναι κερδοφόροι οργανισµοί, µε τον ΟΛΠ να
παρουσιάζει αύξηση και στη διακίνηση των κοντέινερ και στα
οχήµατα.
Όσον αφορά τις παραχωρήσεις, θα ήθελα να αναφερθώ στα
όσα είπε ο κ. Ανωµερίτης, ότι δεν πρέπει να µετατραπεί ένα κρατικό µονοπώλιο σε ιδιωτικό. Νοµίζω, όµως, ότι δεν θα µπορέσουµε να το αποφύγουµε αυτό.
Για την Πλοηγική Υπηρεσία θα ήθελα να πω το εξής: Όταν
έχεις µια τέτοια υπηρεσία µε προσφορά πάνω από ογδόντα χρόνια, µε πολύ καλό δίκτυ ασφάλειας και προσπαθείς να την κάνεις
κάτι άλλο, είναι προφανές ότι δεν συµφωνούµε, µε δεδοµένο ότι
και η νοµοτεχνική βελτίωση του κυρίου Υπουργού δεν αλλάζει
κάτι επί της ουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Θέλω να πω κάτι για τη Διώρυγα της Κορίνθου. Το ανέφερε και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ο κ.
Πλακιωτάκης και έχουµε καταθέσει και εµείς τροπολογία. Ζητάµε
να γίνει και αυτή αποδεκτή.
Τέλος, ως νησιώτισσα θέλω να πω ότι η τροπολογία για την
ύπαρξη πλοίου ασφαλείας δηµιουργεί πάλι έναν κοινωνικό αυτοµατισµό ιδίως µεταξύ αγροτών και ναυτικών. Είναι, επίσης, υποκριτικό, όταν ειδικά οι νησιώτες των µικρών νησιών βλέπουν
πλοίο µια φορά την εβδοµάδα -θυµίζω εδώ ότι το Καστελόριζο
τον περασµένο µήνα είχε µείνει χωρίς πλοίο για δέκα ολόκληρες
ηµέρες και προσέξτε, χωρίς απεργία- να ερχόµαστε εδώ και να
θέτουµε θέµα πλοίου ασφαλείας µετά την πάροδο σαράντα οκτώ
ωρών. Ας εξασφαλιστεί εδαφική συνοχή, όπως λέει ο κύριος
Υπουργός, σε κανονικές συνθήκες και µετά µπορούµε σε συνεννόηση µε την ΠΝΟ να δούµε και κάποια άλλα ζητήµατα. Εµείς πιστεύουµε στη δυναµική της ναυτιλίας και στη ναυτοσύνη του
Έλληνα ναυτικού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα
της Βουλής των Ελλήνων, δεκαπέντε µαθητές και µαθήτριες και
δύο εκπαιδευτικοί από το Δηµοτικό Σχολείο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κούζηλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, θα µπω κατευθείαν στα άρθρα.
Κεφάλαιο Β’: Λιµενικό Σώµα. Περιµένουµε ενίσχυση του Λιµενικού Σώµατος. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών είναι υπαρκτή
και περιµέναµε να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα στο εν λόγω νοµοσχέδιο. Περιµένουµε να δούµε µια βελτιωµένη δοµή του Λιµενικού Σώµατος.
Κεφάλαιο Γ’: Ασφάλεια και αστυνόµευση. Με το άρθρο 9 θα
µετατεθούν στελέχη που είναι απαραίτητα για το Λιµενικό Σώµα.
Κεφάλαιο Δ’: Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας. Επιθεώρηση πλοίων: Δεν
έχετε κάνει τις σχετικές µελέτες, για να δείτε πόσα στελέχη
υπάρχουν στα τοπικά κλιµάκια, ώστε να µπορέσετε να αναδιοργανώσετε καλύτερα τα τοπικά κλιµάκια των ΚΕΕΠ.
Άρθρο 15, ρυθµίσεις σχετικές µε τις αποζηµιώσεις ζηµιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή. Περιµένουµε µια απάντηση για το
πού πηγαίνουν τα χρήµατα.
Κεφάλαιο Ε’: Ναυτική εργασία και εκπαίδευση. Άρθρο 19: Ελληνικά πληρώµατα σε ελληνικά πλοία άνω των 3.000 κοχ και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Ας µιλήσουµε µε παραδείγµατα. Ένας
λοστρόµος σε ένα ποντοπόρο πλοίο αµείβεται αυτήν τη στιγµή
µε 3.500 ευρώ έως 4.000 ευρώ µαζί µε τα «αµπαριάτικα» και τα
stand by. Με το εν λόγω νοµοσχέδιο τι θα πάρει; Σύµφωνα µε
την ITF, 1.500 ευρώ και εκατόν τρεις ώρες υπερωρία µε φορολογία 10%. Πόσο θα δουλέψει; Επτά µήνες. Με ένα στεγαστικό
δάνειο για δώδεκα µήνες, µε διάφορες άλλες υποχρεώσεις, µε
αυξηµένο το κόστος ζωής, κάντε την αναγωγή και δείτε τι του
µένει. Η σύµβαση ναυτικής εργασίας που λέει ίση αµοιβή για ίση
εργασία πάει περίπατο. Το έχουµε πει και θα το ξαναπούµε.
Πλοίο µε ελληνική σηµαία και ελληνικά πληρώµατα.
Άρθρο 20, µητρώο Ενεργών Ναυτικών. Δεν έχετε δικλίδα
ασφαλείας για κατηγορίες, όπως ανεργίας, ασθενείας. Πιστεύουµε ότι δεν θα είναι εύκολο να µαζέψει κάποιος οκτώ µήνες
µετά τις αλλαγές που θα φέρει το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Για τα άρθρα 22 και 23 που αφορούν τα εκπαιδευτικά ταξίδια
σπουδαστών των ΑΕΝ και σχετικές ρυθµίσεις για τους σπουδαστές των ΑΕΝ, ξαναλέµε ότι θα πρέπει να υπάρξει µια ρύθµιση.
Να υπάρχει, τουλάχιστον, ένας Έλληνας αξιωµατικός, ώστε να
εκπαιδεύει το δόκιµο.
Ο δόκιµος πηγαίνει στο πλοίο για να εκπαιδευτεί. Από ποιον
θα εκπαιδευτεί; Ποια είναι η γλώσσα εργασίας;
Άρθρο 24, γραφείο σταδιοδροµίας. Θα πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε το ΓΕΝΕ, την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων και τη Διεύθυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης.
Άρθρο 27, φύλακες παροπλισµένων και κατασχεµένων πλοίων.
Αρκετοί άνεργοι θα ανακουφιστούν, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος
από την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών, το οποίο θα
φέρει τα αντίθετα αποτελέσµατα απ’ ό,τι περιµένουµε.
Άρθρο 30, καθορισµός οργανικής σύνθεσης επιβατηγών οχηµαταγωγών πλοίων.
Πρώτον, τι θα πετύχετε µε το συγκεκριµένο άρθρο; Αύξηση
ανεργίας, µείωση των εισφορών προς ΝΑΤ, επιβάρυνση κρατικού
προϋπολογισµού. Έχετε κάνει µια µελέτη για όλα τα παραπάνω;
Πιστεύουµε ότι οι αριθµοί θα είναι αµείλικτοι.
Δεύτερον –και το ξαναρωτάµε- θα αλλάξει το χειµερινό πρωτόκολλο; Θα καλυφθούν οι απαιτήσεις σε όλα τα STCW; Με τις
ώρες ανάπαυσης υπάρχει σχετική µελέτη; Μπορούµε να το
δούµε µε ένα πολύ απλό παράδειγµα.
Αυτήν τη στιγµή µε το καθεστώς που υπάρχει, αναλογεί ένας
θαλαµηπόλος για εικοσιπέντε κρεβάτια -εικοσιπέντε κλίνες- σε
ένα πλοίο. Με τη µείωση 50% θα έχουµε ένα θαλαµηπόλο για πενήντα κρεβάτια και αυτό θα δούµε πώς «παίζει» στο ταξίδι. Για
τη συγκεκριµένη µόνο ειδικότητα µιλάµε αυτήν τη στιγµή.
Θα φτάνει το καράβι στον Πειραιά, θα ξεκινάει η επιστασία του
ξενοδοχειακού τις εργασίες της, θα καθαρίζει τις καµπίνες, τα
σαλόνια κ.λπ., στις 12.00’ µε 13.00’ θα σταµατάει για φαγητό αυτό είναι το σύστηµα του πλοίου, το καραβίσιο το ωράριο, που
λέµε- από τις 13.00’ και µετά θα ξεκινάει η φόρτωση και όλο το
πλήρωµα θα είναι stand by. Όταν θα φεύγει το πλοίο, το ξενοδοχειακό θα πηγαίνει στις εργασίες του -σαλόνια, τραπεζαρίες
κ.λπ.- και το βράδυ κατά τις 22.00’ θα τελειώνει. Βάλτε κάτω τις
ώρες να δείτε τι θα βγει. Κι αν βάλουµε και την άγονη γραµµή,
θα δείτε ότι είναι ακόµα περισσότερες οι ώρες.
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Κάνει κάποιος από το πλήρωµα µια καταγγελία για τις rest hour
-τις ώρες ανάπαυσης- και θα έχει και δίκιο, γιατί θα είναι πάρα
πολλές. Θα πάνε στο λιµεναρχείο, θα ζητήσουν τα έντυπα ISM,
τα rest hour και το ηµερολόγιο του πλοίου και θα βρεθεί µια µεγάλη διαφορά. Ποιος θα την πληρώσει; Θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο ο πλοίαρχος και ο ύπαρχος, που θα τα έχουν υπογράψει.
Το Κεφάλαιο Ι’ Ανάπτυξη Εθνικού Λιµενικού Συστήµατος.
Κύριε Υπουργέ, µιλήσατε χθες για τη νέα λιµενική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχεται µε νέες στρατηγικές ανάπτυξης. Εδώ είναι η διαφορά µας. Εσείς πιστεύετε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ως υπάρχει. Εµείς πιστεύουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση
των εθνών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση της συνεργασίας και όχι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση του φτωχού Νότου και της Μέρκελ.
Τα λιµάνια µας από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα είναι µαγαζί
γωνία. Πρέπει να τα εκµεταλλευτείτε. Εµείς δεν πιστεύουµε στον
συγκεκριµένο τρόπο µε τον οποίο το προσπαθείτε.
Το νέο εργασιακό µοντέλο που θα υπάρξει, θα είναι τύπου
«COSCO» και δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Σας τα είπαµε
και χθες. Αφού η ΡΑΛ και ΕΣΑΛ απαρτίζονται από κοµµατικά στελέχη και το ΤΑΙΠΕΔ θα έχει τον απόλυτο έλεγχο, δεν χρειάζεται
να πούµε τίποτα περισσότερο. Έτσι κι αλλιώς χθες είπατε αποκρατικοποιήσεις για τα λιµάνια. Άρα, δεν χρειάζεται να πούµε
κάτι περισσότερο.
Κάποιοι της συγκυβέρνησης συνεχίζουν να µιλούν για τη συµφωνία µε την «COSCO» και την «HP», µε δέκα χιλιάδες κοντέινερ
το χρόνο.
Γιατί δεν αναφέρετε την προίκα που δώσατε στην «COSCO»,
όπως την εταιρεία «MSC» και την εταιρεία «JUMBO» µε δεκαπέντε χιλιάδες κοντέινερ τον χρόνο; Γιατί δεν λέτε ότι δεν µπορεί
να κατασκευαστεί στη συγκεκριµένη συµφωνία µε την «COSCO»
λιµάνι κάτω από τον Βόλο; Πόσοι έλεγχοι από την Επιθεώρηση
Εργασίας έχουν γίνει στον ΣΕΜΠΟ; Διότι υπάρχουν συγκεκριµένες καταγγελίες από την ΟΜΥΛΕ για το συγκεκριµένο θέµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 49, που αφορά τη σύσταση εταιρείας παροχής πλοηγικών υπηρεσιών. Μια υπηρεσία η οποία
είναι εξειδικευµένη µε εµπειρία στελεχών χωρίς να επιβαρύνει
τον κρατικό προϋπολογισµό τη µετατρέπετε σε ανώνυµη εταιρεία. Άρα, οι φήµες που ακούγαµε τόσα χρόνια βγήκαν αληθινές.
Άρθρο 51, ρυθµίσεις σχετικές µε την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας. Αντί να φέρετε πλοία στο Πέραµα, φτιάχνετε µια επιτροπή, όπου λόγο θα έχει και το ΤΑΙΠΕΔ.
Χάνουµε δισεκατοµµύρια, αφού δεν έρχονται πλοία, και κερδίζουν η Κίνα, η Τουρκία, η Ταϊβάν, η Κορέα, η Ιαπωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
Μετατρέπετε το Λιµενικό Ταµείο της Χαλκίδας σε ανώνυµη
εταιρεία και τα συγχωνεύετε όλα µαζί µε σκοπό να τα εντάξετε
στο ΤΑΙΠΕΔ.
Είναι θετικά τα άρθρα 58 και 59 που αφορούν τις δαπάνες
προσωπικού Λιµενικού Σώµατος και αποζηµιώσεις Λιµενικού Σώµατος. Λύνετε πολλά διαχρονικά προβλήµατα των στελεχών του
Λιµενικού Σώµατος.
Προχωρώ στο Κεφάλαιο ΣΤ’. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις έχουν
τη δυνατότητα να έρθουν στη χώρα µας µε πενταετή ισχύ. Πιστεύετε ότι θα αντέξουν οι ελληνικές εταιρείες τον ανταγωνισµό;
Για την τροπολογία για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας µας βρίσκετε
σύµφωνους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τοποθετηθήκαµε χθες θετικά
επί της αρχής του σχεδίου νόµου που συζητάµε στη Βουλή. Θα
τοποθετηθούµε σε επί µέρους ζητήµατα που θέτει. Θεωρούµε
πολύ θετική την αποδοχή των τροπολογιών από τη µεριά του
Υπουργού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε όλο το Κεφάλαιο Α’, που ήταν καθοριστικό για µας και αφορούσε τη φυσιογνωµία του Υπουργείου και τη σχέση των λιµενικών υπαλλήλων µε τους πολιτικούς υπαλλήλους, έχουν γίνει
πολύ σηµαντικές αλλαγές. Κατά την άποψη της Δηµοκρατικής
Αριστεράς, θα µπορούσαν να γίνουν περισσότερες, αλλά πιστεύουµε ότι έχουµε µπροστά ένα νέο προεδρικό διάταγµα που
αφορά το οργανόγραµµα του Υπουργείου και έτσι κι εκεί ίσως
θα µπορέσουµε να συµβάλουµε στην εξισορρόπηση της σχέσης
αυτής ανάµεσα στους λιµενικούς και στους πολιτικούς υπαλλήλους.
Σε ό,τι αφορά στο άρθρο 12, θεωρούµε πολύ θετική την αλλαγή που έχετε κάνει στο τελικό σχέδιο νόµου. Υπενθυµίζω
στους συναδέλφους ότι αναφέρεται στον φορέα διοίκησης και
εκµετάλλευσης λιµένα και τροποποιείται κλείνοντας το παράθυρο -στον βαθµό που ακόµα δεν έχει συζητηθεί- της ιδιωτικοποίησης, καθώς εξαιρεί έναν ιδιωτικό φορέα, διαγράφει δηλαδή
την προηγούµενη διάταξη.
Σε ό,τι αφορά στο άρθρο 19, είπαµε και στην οµιλία µας χθες
ότι δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε, καθώς καταργεί τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας των κατώτερων πληρωµάτων στην
ποντοπόρο ναυτιλία. Αντιπροτείναµε την εκπαίδευση ως το κανάλι αυτό που θα αναβαθµίσει τα προσόντα των κατώτερων πληρωµάτων και άρα θα τα κάνει πιο ανταγωνιστικά στην αγορά
εργασίας, ως απάντηση στην κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων. Άρα, δεν µπορούµε να ψηφίσουµε το άρθρο 19 στον
βαθµό που δεν έχει υποστεί και καµµία αναδιατύπωση.
Σε ό,τι αφορά στο άρθρο 22, έχουµε προτείνει µια συγκεκριµένη τροπολογία, που διασφαλίζει το δικαίωµα των γυναικών όπως έχουµε πει- στη ναυτική εκπαίδευση και στη ναυτική
καριέρα. Περιµένουµε ακόµα από τη µεριά του Υπουργείου µια
αλλαγή, που θα προστατεύει και τα κορίτσια, που µπαίνουν στις
Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού.
Επίσης, στο άρθρο 23, σας παρακαλώ, να δείτε κάτι καινούργιο. Αφορά τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας
εκπαιδευτικής περιόδου. Θα θέλαµε να προστεθεί ότι η υπηρεσία
αυτή προσµετράται για την απόκτηση διπλώµατος τρίτης τάξεως, που δεν αναφέρεται στη συγκεκριµένη διατύπωση. Δηλαδή, στην περίπτωση που δεν βρίσκουν θέση απασχόλησης για
την εκτέλεση της πρακτικής τους άσκησης σε πλοίο µε ελληνική
σηµαία, µπορούν να ναυτολογηθούν σε πλοία µε σηµαία κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας µη συµβεβληµένα µε το ΝΑΤ. Θέλουµε να προστεθεί η διατύπωση «και
η υπηρεσία αυτή να προσµετράται για την απόκτηση διπλώµατος
τρίτης τάξεως», γιατί το θεωρούµε πάρα πολύ λογικό να προσµετράται και στη συγκεκριµένη περίπτωση η υπηρεσία αυτή.
Σε ό,τι αφορά στα άρθρα 24 και 26. Είχαµε εκφράσει τις επιφυλάξεις µας για όλους αυτούς τους φορείς που δηµιουργείτε,
κύριε Υπουργέ, στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Θυµίζω ότι
αυτά τα άρθρα αναφέρονται στη δηµιουργία γραφείου σταδιοδροµίας και φόρουµ. Δεν επιµένουµε. Ωστόσο, η άποψή µας γενικότερα είναι να µη φορτώνουµε δοµές στα Υπουργεία. Αυτό
που επιχειρείται τώρα στο επίπεδο της µεταρρύθµισης της Δηµόσιας Διοίκησης είναι ακριβώς, η απλοποίηση και η µείωση
όλων αυτών των δοµών, που αυξάνουν το κόστος και την αναποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης. Έχουµε εδώ το γραφείο σταδιοδροµίας. Δώσατε κάποιες εξηγήσεις. Τις ακούσαµε.
Ωστόσο, θεωρούµε ότι είναι πάρα πολλά τα γραφεία και οι ενδιάµεσες δοµές, που δηµιουργούνται από το σχέδιο αυτό του
νόµου.
Στο άρθρο 32, που αφορά την ανάπτυξη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την εγκατάσταση των αλλοδαπών επιχειρήσεων,
βλέπουµε ότι έχετε απλοποιήσει το επιχειρηµατικό περιβάλλον
και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί αυτές οι εταιρείες διαχειρίζονται ένα µεγάλο εύρος εργασιών και φέρνουν συνάλλαγµα
στη χώρα µας. Άρα, το επιχειρηµατικό περιβάλλον από τη µεριά
του Υπουργείου και της πολιτείας θα πρέπει να είναι όσο πιο
απλό γίνεται.
Θα αφήσω για το τέλος τις θαλάσσιες ενδοµεταφορές που
είναι πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, όπως υπογραµµίσαµε και
χθες και θα περάσω στο άρθρο 39.
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Ως Δηµοκρατική Αριστερά έχουµε εκφράσει την επιφύλαξή
µας για τα λιµενικά συστήµατα που δηµιουργούνται, τα τέσσερα
µεγάλα δίκτυα και την οµαδοποίηση των λιµένων. Ευχόµαστε θα το ψηφίσουµε το άρθρο- να µη λειτουργήσει υπέρ της περιθωριοποίησης των λιµένων, που συνιστούν το λιµενικό δίκτυο
εκτός του κύριου λιµένα. Δηλαδή, όπως θυµάστε -ας πούµε- το
Αττικό Λιµενικό Δίκτυο αποτελείται από το λιµάνι του Πειραιά,
από το λιµάνι του Λαυρίου, από το λιµάνι της Ελευσίνας και από
το λιµάνι της Ραφήνας. Θα θέλαµε αυτό το λιµενικό δίκτυο, η πολιτεία να το διασφαλίσει κατά το δυνατόν για να αναπτυχθεί µε
ισότιµο τρόπο και να µην πέσει όλο το ενδιαφέρον στο κεντρικό
λιµάνι, µε αποτέλεσµα να περιθωριοποιηθούν τα λοιπά λιµάνια.
Σε ό, τι αφορά στο άρθρο 44, θεωρούµε θετική την αλλαγή της
διετίας, που κάνατε και την περάσατε µέσα στο νόµο. Άρα, παρ’
όλη την επιφύλαξη που έχουµε εκφράσει για το πόσο ανεξάρτητη είναι τελικά αυτή η αρχή -εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά
την προτείναµε ως ανεξάρτητη ρυθµιστική αρχή- ωστόσο δεχόµαστε ότι αυτή η διετία είναι πάρα πολύ θετική και θα ψηφίσουµε
το σχετικό άρθρο.
Σε ό, τι αφορά στο άρθρο 49, επιµένουµε ότι είναι προβληµατικό. Άκουσα το επιχείρηµα από τον αγαπητό συνάδελφο, εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, για την Πλοηγική Υπηρεσία.
Θέλουµε, κύριε Υπουργέ, να το ξανασκεφτείτε. Εµείς πιεζόµαστε να αποδεχθούµε αυτήν τη ρύθµιση. Έχουµε µια Πλοηγική
Υπηρεσία -µιλάω για την υπηρεσία που προσφέρει το κράτος- η
οποία είναι κερδοφόρα. Δεν είναι επιχείρηµα ότι πληρώνεται από
τα πλοηγικά τέλη. Αυτά δεν ανήκουν στο κράτος; Φτιάχνετε µια
επιτροπή για να µελετήσει το όλο ζήτηµα. Θα µπορούσε το
άρθρο αυτό να αποσυρθεί, να µελετήσει η επιτροπή το ζήτηµα
και να το διευθετήσουµε όταν θα έχουµε το πόρισµα αυτής της
επιτροπής.
Ιδρύεται ανώνυµη εταιρεία παροχής πλοηγικών υπηρεσιών
σύµφωνα µε το άρθρο 49 και από εκεί και πέρα διαµορφώνεται
µία επιτροπή για να µελετήσει τα πάντα. Ας µελετήσει η επιτροπή
και ας µας φέρει το πόρισµά της. Επιµένουµε ότι το άρθρο 49
είναι πρωθύστερο και επιφυλασσόµαστε για την ψήφισή του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ ένα λεπτό την ανοχή σας.
Έχουµε προτείνει δύο προσθήκες άρθρων. Η µια αφορά τους
συνταξιούχους κυβερνήτες πλοηγικής υπηρεσίας, την οποία και
έχουµε καταθέσει. Η δεύτερη, αναφέρθηκε και ο συνάδελφος,
είναι σε συνεργασία και µε τον κ. Πλακιωτάκη και µε τον κ. Τριαντάφυλλο και αφορά την ανανέωση του στόλου των ρυµουλκών.
Δεν έχουµε ακόµη την απάντησή σας –και εννοώ από το Βήµαεάν δέχεστε αυτήν την τροπολογία. Συµφωνώ και εγώ ότι τα ρυµουλκά στο µεγαλύτερό τους ποσοστό είναι πάνω από τριάντα
µε σαράντα χρόνια. Αυτό δίνει τη δυνατότητα της ανανέωσης
των ρυµουλκών, πράγµα που είναι πάρα πολύ λογικό και συµφωνούµε και οι τρεις εισηγητές των τριών κοµµάτων. Θα θέλαµε,
λοιπόν, την απάντησή σας.
Έρχοµαι στο θέµα της ακτοπλοΐας που είναι πάρα πολύ σηµαντικό, των θαλάσσιων ενδοµεταφορών. Πιστεύουµε, κύριε
Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να δούµε
ξανά το θέµα των επιδοτήσεων γενικότερα στην ακτοπλοΐα, το
οποίο περιλαµβάνει και τις άγονες γραµµές και τις µη άγονες.
Θα πρέπει να το ξανασυζητήσουµε και να το δούµε συνολικά.
Εδώ να πω στους συναδέλφους ότι για παράδειγµα το κράτος
επιχορηγεί τον ΟΣΕ µε 794,6 εκατοµµύρια, δηλαδή 72,2 ανά Έλληνα, επιχορηγεί τα ΚΤΕΛ µε 52 εκατοµµύρια, δηλαδή 4,72 ανά
Έλληνα, τον ΟΑΣΑ µε 470 εκατοµµύρια, δηλαδή 42,9 ανά Έλληνα, ενώ δίνει µόνο 38 εκατοµµύρια, δηλαδή 3,45 ανά Έλληνα
για τις άγονες γραµµές. Αυτό συµπληρώνεται µε 27 εκατοµµύρια
που είναι ο επίναυλος 3% και επιβάλλεται στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δηλαδή, συνολικά για µία πάρα πολύ µεγάλη ακτογραµµή
το κράτος δίνει 65 εκατοµµύρια.
Επειδή ακριβώς ξέρουµε ότι η εποχή που περνάµε είναι πάρα
πολύ δύσκολη, ενδεχοµένως, θα πρέπει η πολιτεία να δει συνολικά το θέµα των επιδοτήσεων στα µεταφορικά µέσα και εκεί να
εντάξει και την ακτοπλοΐα. Επίσης να δει συνδυαστικά την επιχορήγηση που δίνει στις άγονες γραµµές και σε σχέση µε την αε-
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ρογραµµή και σε σχέση µε την ακτοπλοΐα, και να επανεξετάσει
συνολικά το ζήτηµα ώστε να διαθέσει όσο γίνεται πιο ορθολογικά
τα ποσά που έχει να διαθέσει συγκριτικά και µε τα άλλα µέσα
που επιχορηγεί, έτσι ώστε οι νησιώτες να µην είναι ριγµένοι σε
όλον αυτόν τον υπολογισµό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε η συναδέλφισσα. Επιδοτήσεις παίρνουν οι εφοπλιστές και έχουν και ακριβά εισιτήρια.
Τα παίρνουν από χίλιες δυο µεριές, γι’ αυτό µην ανησυχείτε.
Έρχοµαι τώρα στην κατ’ άρθρον συζήτηση. Εµείς δεν έχουµε
λόγους να ψηφίσουµε αντιδραστικά άρθρα που είναι εργαλεία
για να διαµορφώνουν ακόµη πιο ανεξέλεγκτα συνθήκες γαλέρας
για τα πληρώµατα και δροµολόγηση πλοίων όπως και όπου θέλουν. Πολλαπλασιάζοντας τους κινδύνους για την ασφάλεια της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, αποµονώνοντας και αφήνοντας
στην εγκατάλειψη ολόκληρες περιοχές, στρατιωτικοποιώντας το
Υπουργείο Ναυτιλίας. Εξάλλου, το είπε και ο Κοινοβουλευτικός
µας Εκπρόσωπος, ένα άρθρο αφορούσε εργαζόµενους, το αφαιρέσατε, το άρθρο 60, για να πάρουν αποζηµίωση, δηλαδή τα δεδουλευµένα τους, οι εργαζόµενοι στη στεριά, στα γραφεία του
Αγούδηµου. Τους κοροϊδέψατε.
Σας ζητήσαµε να το διευρύνετε και να µην παρακαλάνε κάθε
φορά τον εκάστοτε Υπουργό οι εργαζόµενοι που θα βρίσκονται
στην ίδια θέση. Αντί γι’ αυτό τι κάνατε; Το εξαφανίσατε τελείως.
Φέρνετε τώρα ως δικαιολογία ότι το ζήτησε η ΠΝΟ και το ΝΑΤ.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής: Είπατε ότι κάνατε διαβούλευση
-και το καµαρώνατε κιόλας- για ενάµιση µήνα. Ναι, ήταν αυτό το
άρθρο που είχε µάλιστα το νούµερο 57. Η διαβούλευση τι
έβγαλε; Το να κοροϊδεύετε;
Αλήθεια, µε την ευκαιρία, γιατί δεν ικανοποιείτε και τα αιτήµατα της ΠΝΟ και του ΝΑΤ, όταν προβάλλουν ως επικίνδυνες τις
µειώσεις των οργανικών θέσεων και ότι δηµιουργούν συνθήκες
ανασφάλειας στη θάλασσα και ταυτόχρονα δηµιουργούν µείωση
των εισφορών; Γιατί δεν τους λαµβάνετε υπ’ όψιν, όταν διαµαρτύρονται για τις εισφοροαπαλλαγές που κάνετε στους εφοπλιστές οι οποίες έχουν τινάξει το Ταµείο µε ελλείµµατα και δεν
µπορούν ούτε να πληρώσουν τους άνεργους το Πάσχα; Γιατί δεν
τους λαµβάνετε υπ’ όψιν, όταν ζητάνε συλλογικές συµβάσεις και
όχι ατοµικές;
Τελικά, έχετε επιλεκτικές ευαισθησίες, δεν γίνεται να µην το
παρατηρήσουµε. Ό,τι έχει να κάνει µε δίκαια αιτήµατα για τα
οποία πρέπει να πληρώσει το εφοπλιστικό κεφάλαιο -µιλάµε για
υποχρεώσεις που πληρώνουν όλοι- εσείς προκλητικά απαλλάσσετε τους εφοπλιστές. Και τότε δεν ακούτε κανέναν, ούτε την
ΠΝΟ ούτε την ξε-ΠΝΟ ούτε το ΝΑΤ ούτε κανέναν άλλον.
Εµείς θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε τη θέση µας από την αρχή.
Σε ό,τι αφορά τους εργαζόµενους και τη βελτίωση της θέσης
τους, θα το ψηφίσουµε, όπως είναι οι τροπολογίες για τους εργαζόµενους στην Ανώνυµη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου που
προβλέπεται να εξαιρούνται από την εφαρµογή του ν.4024/2011,
ώστε να εξακολουθούν να αµείβονται µε τις ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Επίσης, θα ψηφίσουµε τις τροπολογίες που βελτιώνουν κάπως
και τα προβλήµατα που έχουν οι εργαζόµενοι στο Λιµενικό Σώµα,
ξέροντας ότι είναι ψίχουλα και προσωρινά.
Όσον αφορά τα άρθρα του νοµοσχεδίου δεν έχουµε να ψηφίσουµε και κανένα, εκτός από ένα για το οποίο θα ψηφίσουµε
λευκό. Εξάλλου, τί να πρωτοπεί κανείς; Από το άρθρο 1 έως το
άρθρο 3 στο Κεφάλαιο Α αναδιαρθρώνεται το Υπουργείο Ναυτιλίας για να εξυπηρετεί το εφοπλιστικό κεφάλαιο, τις ανάγκες
του και την πολιτική ιδιωτικοποιήσεων του δηµόσιου πλούτου,
σύµφωνα πάντα µε την ευρωκοινοτική νοµοθεσία που βέβαια
εξειδικεύεται και επιταχύνεται µε τα µνηµόνια. Να πω για το Κεφάλαιο Β για το Λιµενικό Σώµα; Μα, ούτε οι εργαζόµενοι του Λιµενικού δεν ικανοποιούνται. Να πω για το Κεφάλαιο Γ που
αφορά στην ασφάλεια και την αστυνόµευση; Ανασφάλεια προωθείται. Να µιλήσω για τα Κεφάλαια Δ και Ε ; Βεβαίως και τα καταψηφίζουµε.
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Να πω για το Κεφάλαιο ΣΤ Ανάπτυξη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων; Εδώ έχετε ολόκληρο κεφάλαιο για την εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων προκειµένου να έχουν τα προνόµια του
ν. 27/1975 περί φορολογίας πλοίων και το επεκτείνετε και στην
εγκατάσταση γραφείων ή υποκαταστηµάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων.
Και για να καταλαβαινόµαστε, για να µας καταλαβαίνει ο κόσµος, ο ν. 27/1975 εξασφαλίζει στο εφοπλιστικό κεφάλαιο σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα νεότευκτα
πλοία δεν φορολογούνται για µια εξαετία, δηλαδή έχουν µηδενική
φορολόγηση, όπως και οι εταιρείες στις οποίες υπάγονται. Και
παρά τη σκανδαλώδη προνοµιακή µεταχείριση που δόθηκε σε
όφελος των εφοπλιστών, δεν ναυπηγείται επί σειρά ετών ούτε ένα
πλοίο στα ελληνικά ναυπηγεία. Μειώνεται ο αριθµός των πλοίων
µε ελληνική σηµαία, αυξάνονται οι σηµαίες ευκαιρίας, δηλαδή τα
ανασφάλιστα πλοία.
Και για να µην καταναλώνω χρόνο, λέω λοιπόν ότι µόνο στο
άρθρο 36 θα ρίξουµε λευκό, το οποίο αφορά δικαιώµατα επιβατών. Θα ρίξουµε λευκό γιατί και αυτό κολοβό είναι. Σε όλα τα
άλλα θα ψηφίσουµε κατά.
Σας ζητάµε όµως να υιοθετήσετε έστω και την τελευταία
στιγµή την τροπολογία µας για τις αποζηµιώσεις των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στη θάλασσα και στη στεριά από τα Ταµεία τους. Θα ικανοποιηθούν έτσι και οι απλήρωτοι εργαζόµενοι
της στεριάς από τα γραφεία του Αγούδηµου.
Συνολικά, οι αλλαγές που προωθούνται δεν είναι µόνο ενάντια
στους ναυτεργάτες -που στη χθεσινή απεργία δεν γύρισε προπέλα- αλλά είναι ενάντια και στους νησιώτες. Δεν τους πείθετε
ούτε µε το Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής.
Είπαν καθαρά, χθες, ότι τα καράβια δεν ταξιδεύουν, όχι γιατί
οι εργάτες απεργούν, αλλά γιατί οι εφοπλιστές αποκλείουν προορισµούς και συντάχθηκαν µε τους απεργούς.
Γι’ αυτό, συνάδελφοι, εσείς που έχετε καταθέσει τροπολογία
για πλοία ασφαλείας να την αποσύρετε. Ακόµα και οι αγρότες
της Κρήτης την καταδικάζουν. Άλλα αιτήµατα έχει η αγροτιά,
αυτά που για τριάντα µέρες διεκδικούσαν στους δρόµους και
στα µπλόκα του αγώνα.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, συνολικά είναι ενάντια στους εργαζόµενους και στα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς λέµε ότι και µε αυτό το νοµοσχέδιο οξύνετε και εντείνετε
τον πόλεµο στην εργατική τάξη, στους εργαζόµενους και στα δικαιώµατά τους για να υπηρετήσετε το εφοπλιστικό κεφάλαιο, τα
µονοπώλια και τις ιµπεριαλιστικές δυνάµεις. Ουσιαστικά, θέλετε
εργαζόµενους σκλάβους.
Απευθύνουµε κάλεσµα στην εργατική τάξη, σε κάθε εργαζόµενο, αυτοαπασχολούµενο, φτωχό αγρότη για αγώνα ενάντια σ’
αυτήν την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του
κεφαλαίου που δηµιουργεί φτώχεια, ανεργία, δυστυχία.
Θέλω να πω ότι δεχόµαστε ακόµα µια τροπολογία για να πληρωθούν –και πρέπει να δεσµευθείτε γι’ αυτό, ότι θα πληρωθούνοι εργαζόµενοι στα ναυπηγεία. Θεωρούµε ότι η τροπολογία αυτή
είναι «ασπιρίνη». Δεν λύνεται το πρόβληµα ανάπτυξης της ναυπηγικής βιοµηχανίας που έχει ανάγκη ο τόπος και οι εργαζόµενοι.
Δεν µπορεί να έχεις τον πρώτο στόλο και ναυπηγεία-«νεκροταφεία». Αυτό είναι αντίφαση. Είναι η αντίφαση του καπιταλιστικού
τρόπου παραγωγής.
Γι’ αυτό, λοιπόν, αυτό το σύστηµα έχει σαπίσει και πρέπει να
ανατραπεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας γνωστοποιήσω ότι
είναι εγγεγραµµένοι τριάντα επτά οµιλητές. Αντιλαµβάνεστε ότι
µε το ρυθµό που πάµε θα τελειώσουµε µετά τις 20.00’.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Είναι ενδιαφέρον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα ήθελα να παρακαλέσω να περιορίσουµε τον χρόνο των οµιλητών στη συζήτηση
επί των άρθρων κατά ένα λεπτό, δηλαδή τα οκτώ λεπτά να γίνουν
επτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το αποδέχεστε;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έγινε αποδεκτή η πρόταση.
Το λόγο έχει ο κ. Κικίλιας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλήσαµε και χθες αλλά και σήµερα στη συζήτηση επί των άρθρων µιλούµε για την ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και για άλλες διατάξεις του νοµοσχεδίου.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι το νοµοσχέδιο που συζητάµε είναι
ένα νοµοσχέδιο αναπτυξιακό. Είναι, επίσης, ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο προσπαθεί να δώσει λύσεις και να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα.
Επειδή ακούστηκαν πολλά µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα και ο
χρόνος που έχω δεν είναι πολύς, θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος, λακωνικός, πάντα µε πνεύµα σύµπνοιας και σεβασµού σε
όλες τις απόψεις οι οποίες ακούστηκαν.
Θεωρώ ότι η προσπάθεια που πρέπει να γίνει θα είναι –και πρέπει να είναι- αυτή των συγκλίσεων και µιας κοινής πορείας, όσο
είναι δυνατόν, σε αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές στις οποίες
ζούµε. Νοµίζω ότι οι εντάσεις και οι –αν θέλετε- περίτεχνες µικρολαϊκίστικες, µικροπολιτικές ατάκες και ρετσέτες ή επικοινωνιακές ποµφόλυγες δεν έχουν να οδηγήσουν πουθενά.
Παρ’ όλα αυτά, σέβοµαι όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν και
είναι αντίθετα µε αυτά τα οποία πιστεύει η ηγεσία του Υπουργείου ή τα τρία κόµµατα της Συµπολίτευσης που στηρίζουν –αν
θέλετε- αυτήν την Κυβέρνηση και αυτό το νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν πιστεύετε ότι οι εργαζόµενοι
κι άρα το δηµόσιο συµφέρον δεν υπηρετείται από το παρόν νοµοσχέδιο, η δική µας άποψη είναι η ακριβώς αντίθετη.
Είναι προφανές –και έχει αποδειχθεί επανειληµµένως τους τελευταίους µήνες- ότι το κράτος δεν µπορεί να στηρίξει από µόνο
του τέτοιες αναπτυξιακές προσπάθειες. Αλλιώς, η ναυσιπλοΐα και
η ακτοπλοΐα θα ήταν κρατικές και θα µπορούσε αυτό το µοντέλο
να λειτουργήσει. Αποτελεί, όµως, µια πραγµατικότητα ότι αυτό
δεν είναι εφικτό.
Θα δώσω ένα συγκεκριµένο παράδειγµα για να µπορέσουµε
να µιλήσουµε µε στοιχεία, γιατί εµένα µ’ αρέσουν. Πριν από
δέκα-δεκαπέντε χρόνια στην Αδριατική υπήρχαν τριάντα πέντε
πλοία µε ελληνική σηµαία. Κυριαρχούσε η ελληνική ναυσιπλοΐα
και ακτοπλοΐα στην Αδριατική. Σήµερα υπάρχουν τέσσερα. Αυτό
δεν σηµαίνει ότι πολύ πιο λίγοι Έλληνες ναύτες έχουν θέσεις εργασίας; Αυτό δεν σηµαίνει ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβληµα το
οποίο πρέπει να δούµε;
Φθίνει η ανταγωνιστικότητα. Είναι κανόνας της ελεύθερης αγοράς, όχι του νεοφιλελευθερισµού αλλά της πραγµατικής παραγωγικής οικονοµίας. Αν είχαµε µια καταναλωτική οικονοµία και
θέλουµε να τη µετατρέψουµε σε µια παραγωγική οικονοµία, τότε
πρέπει να δούµε, αγαπητοί συνάδελφοι, ποιοι είναι οι όροι του
παιχνιδιού, σε εισαγωγικά και µη.
Σεβόµενοι, λοιπόν, αυτόν τον κόσµο ο οποίος δουλεύει, προσφέρει και -πολύ σωστά λέτε- τρώει ψωµί, πρέπει να δούµε ποιοι
του δίνουν τη δυνατότητα να δουλέψει. Το κράτος σίγουρα πάντως, µε πολλά-πολλά λάθη στο παρελθόν, σήµερα κάνει µια προσπάθεια, διά της ηγεσίας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας,
να βελτιώσει τις συνθήκες.
Τι εννοώ; Ας υποθέσουµε ότι οι πλοιοκτήτες είναι οι κακοί,
είναι το κέρδος, είναι το κεφάλαιο, είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν
να µας ξεζουµίσουν. Εγώ προσχωρώ σ’ αυτήν την αντίληψη προκειµένου να µπορέσουµε να συζητήσουµε. Ας τους διώξουµε.
Έχουµε δικαίωµα και δυνατότητα ως κράτος να χρηµατοδοτήσουµε τη ναυσιπλοΐα µας και την ακτοπλοΐα µας; Όχι. Μήπως
εµείς οι τριακόσιοι εδώ πέρα µέσα µπορούµε να το κάνουµε; Όχι.
Άρα πρέπει να βρούµε κανόνες και συνθήκες που να ευνοήσουν
την ανταγωνιστικότητα, να δώσουν το δικαίωµα τού επιχειρείν
και µε ίσους όρους και καθαρότητα το δικαίωµα στον Έλληνα
ναυτικό να δουλέψει και να βγάλει τα προς το ζην.
Δεν είναι πάντα εύκολη αυτή η ισορροπία. Όµως ξέρετε κάτι,
αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Όταν µόνιµα απαξιώνετε τα πάντα, ραπίζετε και µαστιγώνετε την κάθε προσπάθεια
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και όταν αυτούς τους λίγους µήνες -εννιά, που εγώ βρίσκοµαι
στο Κοινοβούλιο, πρώτη φορά ως Βουλευτής- δεν έχω δει κυρίως τη Μείζονα Αντιπολίτευση, την οποία σέβοµαι και τιµώ όλους τους κυρίους και τις κυρίες- να υπερψηφίσει ένα νοµοσχέδιο ή έστω κάποιες διατάξεις, αυτό µε κάνει να πιστεύω ότι η
στόχευση δεν είναι προς το δηµόσιο συµφέρον, αλλά τείνει να
είναι κοµµατική ή µικροπολιτική.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Θα µπορούσα να πω το ίδιο για τη συµπολίτευση. Δώστε µου
όµως το δικαίωµα να το κάνω. Δεν έχετε δώσει το δικαίωµα σε
αυτούς τους Βουλευτές, οι οποίοι πραγµατικά θέλουν να ακούσουν το καµπανάκι, το οποίο χτυπάτε όταν κάτι δεν πηγαίνει
καλά, όταν κάποιο µεγάλο συµφέρον κρύβεται πίσω από µία
πρωτοβουλία, να συνταχθούν µε αυτήν την προσπάθειά σας.
Ζητώ συγγνώµη που θα το απλουστεύσω, αλλά είναι σαν το
παραµύθι µε τα τρία γουρουνάκια και τον κακό το λύκο. Φωνάζετε συνέχεια ότι κρύβονται δαίµονες και τέρατα πίσω από την
κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία, καθηµερινά αυτούς τους εννιά
µήνες, και καταψηφίζετε τα πάντα. Ακόµα και όταν συµβεί λοιπόν
σε εµάς, οι οποίοι έχουµε τη διάθεση και να ελέγξουµε µε επερωτήσεις και να πάµε στα Υπουργεία και να λειτουργήσουµε υπό
το δηµόσιο συµφέρον, το εξαλείφετε αυτό, γιατί, όταν πραγµατικά θα ισχύσει και θα φωνάζετε για τον κακό το λύκο, δεν θα
σας πιστεύει κανένας.
Είναι µια πραγµατικότητα αυτή, την οποία οφείλω να καταθέσω, πάντα λέγοντας, µε όλο το σεβασµό σε όλους σας, ότι εγώ
όπως και αρκετοί συνάδελφοι εδώ έχουµε τη διάθεση να ελέγξουµε πράγµατα τα οποία εσείς καταγγέλλετε. Δεν µας δίνετε
όµως την ευκαιρία. Είστε ισοπεδωτικοί σε όλα και εντείνεται ένα
κλίµα διχασµού εδώ στο Κοινοβούλιο το οποίο περνάει και έξω,
στην ελληνική κοινωνία και θυµίζει εποχές τις οποίες εγώ, προσωπικά, δεν έχω ζήσει, έχοντας γεννηθεί το 1974, αλλά µπορώ
να πω ότι όποιος ξέρει και διαβάζει την ιστορία βλέπει ότι µόνο
τεράστια προβλήµατα και πληγές, οι οποίες πολλές φορές δεν
έχουν ακόµα επουλωθεί, έχει δηµιουργήσει στην ελληνική πολιτεία, κοινωνία και χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα πάρω παραπάνω χρόνο.
Θέλω απλά να κάνω µία-δύο επισηµάνσεις, κύριε Υπουργέ, σε
ό,τι έχει να κάνει µε την Επιτροπή Λιµένων. Θεωρώ ότι και µε τα
αρκετά προβλήµατα τα οποία υπάρχουν στα λιµάνια της χώρας
-κάποια έχουν κατασκευαστεί και είναι µικρότερα, δεν είναι λειτουργικά- θα έπρεπε να υπάρχει εκπρόσωπος και των καπετάνιων, πιθανώς και των εταιρειών ακόµα. Δεν είναι κακό να
ακούσουµε τι έχουν να πουν.
Θέλω επίσης να πω ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία την οποία κατακεραυνώνουµε, πολλές φορές έδειξε το δρόµο. Η «COSCO»
είναι µία πρωτοβουλία χιλιοειπωµένη για το λιµάνι του Πειραιά.
Θα πω και κάτι άλλο όµως, για την Αττική και την Αθήνα. Έχουµε
χιλιάδες χιλιόµετρα ακτογραµµής από τον Πειραιά µέχρι το Σούνιο και ξέρετε πού µαζεύεται ο κόσµος; Όχι οι εφοπλιστές. Στη
µαρίνα του Φλοίσβου που είναι ένα χιλιόµετρο και που είναι ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Εκεί µαζεύεται όλος ο κόσµος. Πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται
τις καθηµερινές και τα Σαββατοκύριακα. Και δεν µιλώ για τον
κόσµο τον εφοπλιστικό, αλλά για τον κοσµάκη. Εκεί µαζεύονται,
στο ένα χιλιόµετρο, για να περάσουν καλά -υπάρχει ποιότητα,
υπάρχουν παρεχόµενες υπηρεσίες και είναι ανοιχτή η µαρίνα για
όλους- και όχι στις ελεύθερες παραλίες µας, στο Ελληνικό και
στην Αργυρούπολη και παρακάτω, δυστυχώς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσα χρήµατα έχει επενδύσει η «COSCO», να µας πείτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Συγγνώµη, κύριε συνάδελφε, εγώ ποτέ
δεν σας έχω διακόψει. Αν έχετε συνηθίσει διαφορετικά…
Λέει ο κύριος Υπουργός για 600 εκατοµµύρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, αφήστε
τον κύριο συνάδελφο να ολοκληρώσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Ξέρετε κάτι; Θα είναι ίσως µία ευκαιρία
για προβληµατισµό και όχι για αντιπαράθεση. Δεν την επιζητώ,
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κύριε συνάδελφε.
Κλείνω, κύριε Υπουργέ, µε το εξής, γιατί ακούστηκε για πληρωµές περισσότερες ή λιγότερες σε ό,τι έχει να κάνει µε τους
Έλληνες ναυτικούς. Για τους Έλληνες ναυτικούς πλειοδότησε
µέχρι και η Χρυσή Αυγή σήµερα. Γιατί όχι; Εµείς λέµε να παίρνουν 10.000-15.000 ευρώ. Θέλουµε να µας πείτε όµως πώς θα
τα βρούµε. Σίγουρα, πάντως, όχι µε µοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης και κράτους, αφού την τοπική αυτοδιοίκηση την έχω υπηρετήσει και τα δεινά και τα προβλήµατά της τα ξέρω πάρα πολύ
καλά. Δεν µπορούµε να κάνουµε τα βασικά ακόµη στην τοπική
αυτοδιοίκηση, πόσω µάλλον να ελέγχουµε τη ναυσιπλοΐα και την
ακτοπλοΐα.
Κύριε Υπουργέ, κλείνω µε το εξής: Αληθεύει ότι ο Αρχηγός
του Λιµενικού Σώµατος αµείβεται µε λιγότερα χρήµατα απ’ ό,τι
ένας ναύτης σε επιβατηγό πλοίο, που κάνει µια γραµµή στο Αιγαίο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Κικίλια. Βλέποντας ότι ήσασταν συνεπής στο
χρόνο, ξέρω γιατί τηρούσατε τα είκοσι έξι δευτερόλεπτα και έτσι
πετυχαίνατε πάντα στην εθνική οµάδα.
Κύριε Γλέζο, έχετε το λόγο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Βουλευτές και Βουλευτίνες του ελληνικού Κοινοβουλίου,
όταν συζητάµε αυτά τα θέµατα, πρέπει πάντοτε να ανατρέχουµε
και στην ιστορία. Θα είναι λάθος, εάν δεν αντλούµε από το παρελθόν, αυτό που είναι χρήσιµο για το µέλλον. Γι’ αυτό µας χρειάζεται η αναγωγή σε θέµατα ιστορικά.
Δεν µπορούµε λοιπόν, παρά να θυµηθούµε την Οµοσπονδία
ΟΕΝΟ –εάν έχετε ακούσει- τους Έλληνες ναυτεργάτες, που,
παρά τις δυσκολίες και τις αντιδράσεις, στάθηκαν πρώτοι, πρωτοπόροι στο θέµα της µεταφοράς εφοδίων από τις Ηνωµένες Πολιτείες στην Αγγλία και στη Σοβιετική Ένωση. Πρώτοι και
επικεφαλής! Ήταν ο πλοίαρχος Δηµήτρης Τατάκης -που πέθανε
από βασανιστήρια στο Μακρονήσι αργότερα, αυτή ήταν η ανταµοιβή του -ο Αµπατιέλος, ο Ρεµπούτσικας. Τους γνώρισα όλους
προσωπικά και οφείλω να αποτίσω φόρο τιµής, όταν συζητάµε
παρόµοια θέµατα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Ας µην τα ξεχνάµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Το δεύτερο που ήθελα να πω, αγαπητέ Υπουργέ, είναι, ότι όταν
η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας,
έστελνε Υπουργούς Ναυτιλίας τους πιο άσχετους ανθρώπους,
στεριανούς, που δεν είχαν ιδέα από καράβια. Τους έλεγα: «Ελάτε
να πάµε, να κατέβουµε κάτω, να δούµε πώς δουλεύουν οι κινητήρες του καραβιού, µετά να πάµε να δούµε πού κοιµούνται οι ναυτεργάτες και µετά να πάµε στη γέφυρα». Αυτοί πήγαιναν µονάχα
στη γέφυρα και νόµιζαν πως αποκτούσαν γνώση ναυτιλίας. Και
γι’ αυτό έχουµε µια σειρά από ωραιότατα ανέκδοτα που έχουν
συµβεί µε όλους αυτούς τους στεριανούς, που είχαν στείλει.
Δεν συµβαίνει το ίδιο µε εσάς, αλλά οφείλω να το σηµειώσω.
Εσείς βέβαια ξέρετε από καράβια. Όµως έχετε πάρει –ας πούµεκάποιον άλλον Υπουργό να τον πάτε κάτω, εκεί στους κινητήρες;
Τον έχετε πάρει να τον πάτε να του δείξετε πώς ζουν οι ναυτεργάτες; Δεν το έχετε κάνει. Να το κάνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Θα το κάνω.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Θα είναι χρήσιµο, για να δουν πώς από
τη σκληρή δουλειά των ναυτεργατών βγάζουν τεράστια κέρδη οι
εφοπλιστές.
Θέλω επίσης να κάνουµε και µια ειδική εµβάθυνση στο εξής:
Μην ξεχνάτε όλοι σας ότι η τρόπιδα, η καρένα δηλαδή, εφευρέθηκε στον ελληνικό χώρο, στον αιγαιακό χώρο. Αν αναπτύχθηκε
ο ελληνικός πολιτισµός, ο αιγαιακός πολιτισµός, αναπτύχθηκε
γιατί υπήρχε επικοινωνία µεταξύ όλων των νησιών. Και στην αρχαία εποχή, αλλά και στην τρέχουσα, η αιγαιοπελαγίτικη θαυµάσια αρχιτεκτονική, ο νέος πολιτισµός αναπτύχθηκαν γιατί υπήρχε
συγκοινωνία µεταξύ των νησιών.
Τώρα, αν είσαι στη Λέρο και θέλεις να πας στην Κέα, πρέπει
να πας πρώτα στον Πειραιά και µετά στην Κέα.
Αυτό, αγαπητέ Υπουργέ, µπορούµε να το καταργήσουµε;
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Μπορούµε να ξαναδηµιουργήσουµε την επικοινωνία µεταξύ των
νησιών που δηµιούργησαν αυτόν τον πολιτισµό; Αυτό είναι το
πρόβληµα. Εκεί έγκειται το πρόβληµα, στο να µη χαθεί η άµεση
επικοινωνία ανάµεσα στα νησιά, που υπήρχε πάντοτε και γι’ αυτό
είχαµε ως αποτέλεσµα αυτόν τον πολιτισµό.
Φθάνω στο τελευταίο σηµείο. Πολλές φορές αιτιώνται εδώ και
µας λένε «δεν έχετε συγκεκριµένη πρόταση».
Τι θέλετε, αγαπητοί φίλοι; Να σας πούµε την πρότασή µας;
Εάν πούµε την πρότασή µας από τώρα, αυτό σηµαίνει ότι αγνοούµε όλους τους άλλους.
Θέλω να κατανοήσετε και να καταλάβετε αυτό, ότι εµείς είµαστε έτοιµοι αυτήν τη στιγµή, εάν ο ελληνικός λαός µας εµπιστευθεί τη διακυβέρνηση της χώρας, να κάνουµε ό,τι είναι να
κάνουµε. Δεν θέλουµε να εφαρµόσουµε τις απόψεις µας. Θέλουµε να τις συζητήσουµε µαζί σας, θέλουµε να τις συζητήσουµε
µε τον ελληνικό λαό, θέλουµε να τις συζητήσουµε µε όλους που
ενδιαφέρονται –το έχω πει ξανά αυτό- για να καταλήξουµε σε
ένα αποτέλεσµα.
Συνεπώς, ποιοι έχουν σχέση µε τα θέµατα της επικοινωνίας;
Έχουν κατ’ αρχάς, τα νησιά, οι αυτοδιοικήσεις. Ένας τοµέας
είναι η αυτοδιοίκηση. Δεύτερος τοµέας είναι οι εργαζόµενοι,
αυτοί που θα εργαστούν. Τρίτος τοµέας είναι το κράτος. Και µερικοί λένε -άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι, εγώ λέω να το συζητήσουµε- ότι έχουν ρόλο και οι εφοπλιστές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Και η επιχειρηµατικότητα στα νησιά που θέλει
κόσµο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Και οι εφοπλιστές. Επιχειρηµατικότητα
τη βαπτίσατε, τον εφοπλιστή τον βαπτίσατε επιχειρηµατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Όχι, στα νησιά οι ξενοδόχοι θέλουν κόσµο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Ε, είπα όλοι οι ενδιαφερόµενοι.
Θα συζητήσουµε λοιπόν, µε όλους και θα καταλήξουµε. Προσέξτε! Δεν θα αγνοήσουµε όµως τους εργαζοµένους, δεν θα
αγνοήσουµε την αυτοδιοίκηση, δεν θα αγνοήσουµε το κράτος,
για να υποκλιθούµε µπροστά στο εφοπλιστικό κεφάλαιο.
Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά πόσα είναι τα κέρδη. Μπορώ να
πω κάτι; Όλος ο ελληνικός λαός δεν έχει πάρει τίποτα από το Β’
Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι εφοπλιστές πήραν τα liberty. Μην το ξεχνάτε αυτό. Οι µόνοι που έχουν επωφεληθεί από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και έχουν αποκοµίσει πάρει κέρδη είναι οι
εφοπλιστές µε τα liberty. Πώς τα κατάφεραν αυτοί, την ώρα που
έχουµε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς ναυτεργάτες; Τι αποζηµίωση
πήραν οι ναυτεργάτες;
Για εσένα τα λέω, αγαπητέ Παφίλη. Τι αποζηµίωση πήραν οι
ναυτεργάτες; Δεν πήραν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ό,τι πήρε ο Τατάκης.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Οι εφοπλιστές πήραν.
Μα δεν τα λέτε αυτά. Αφήνετε να τα λέω εγώ. Δεν τα λέτε
εσείς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τα είπα χθες αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σύντροφοι ήσασταν,
συνοδοιπόροι χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Με αυτούς λοιπόν όλους τους παράγοντες, θα δηµιουργηθούν
οι φορείς που θα αντιµετωπίσουν το θέµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Γλέζο.
Θα ήθελα να καταθέσω την προσωπική µου άποψη.
Όταν εσείς µε τον σύντροφό σας τον Λάκη τον Σάντα κάνατε
την πρώτη πράξη αντίστασης απέναντι στον ναζισµό και στον φασισµό, τις πρώτες µέρες της κατοχής από τα ναζιστικά στρατεύµατα, δεν κατεβάσατε απλώς τη σηµαία του ναζισµού, αλλά
σηκώσατε ψηλά, Μανώλη Γλέζο, τη σηµαία της Ελλάδας, σηκώσατε την Ελλάδα και γι’ αυτό σας ευχαριστούµε.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Μιας και το θέτετε το θέµα, θα ήθελα να
σας πω ότι τα πρωτεία δεν ανήκουν σε εµάς, ανήκουν στο Μάθιο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τον Πόταγα, που πετάχτηκε στη µέση της δηµοσιάς έξω από τη
Βυτίνα και σε µια γερµανική φάλαγγα αρµάτων µάχης είπε: «Σταµατήστε! Δεν θα µας υποτάξετε, δεν θα µας σκλαβώσετε! Είµαι
µόνος αυτήν τη στιγµή, αλλά ακολουθεί ολόκληρος ο ελληνικός
λαός». Πρώτα είναι ο Μάθιος ο Πόταγας και µετά όλοι εµείς οι
υπόλοιποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αυτό σας τιµά περισσότερο. Οι ήρωες δεν θέλουν αναγνώριση. Την πράξη την κάνατε, γιατί το πιστεύατε και όχι για να σας το αναγνωρίσουν. Γι’
αυτό ξεχωρίζετε.
Το λόγο έχει ο κ. Σηφουνάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα ξεκινώντας να πω στο σεβαστό
µας τον Μανώλη Γλέζο ότι οι Υπουργοί Εµπορικής Ναυτιλίας
είναι πολιτικά πρόσωπα –είναι πολιτική θέση ο Υπουργός, όπως
ξέρουµε πάρα πολύ καλά- και δεν µπορεί να πει κανείς ότι ο µακαρίτης ο Κατσιφάρας δεν ήξερε ή ότι ο Σαραντίτης ο Βασίλης,
άνθρωπος του λιµανιού, ήταν άσχετος ως Υπουργός Εµπορικής
Ναυτιλίας ή ακόµη και ο Αντώνης ο Ντεντιδάκης. Δεν είναι έτσι.
Πειραιώτες ήταν, µέσα στο λιµάνι ζήσανε. Δεν πρέπει να απλουστεύουµε τόσο πολύ τα πράγµατα.
Θα σταθώ όµως και σε αυτό που είπατε, ότι «εµείς το πρόγραµµά µας δεν το λέµε, διότι πρέπει να διαβουλευθούµε, να µιλήσουµε µε τις κατηγορίες των ναυτεργατών, των, των…και µετά
θα πούµε το πρόγραµµά µας». Μα χθες ζητήσατε εκλογές
άµεσα. Αν αύριο διαλυθεί η Βουλή και πάµε σε εκλογές, πότε θα
φτιάξετε το πρόγραµµα;
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Είµαστε έτοιµοι, όπως είπα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Αυτό είναι ένα θέµα. Σε κάθε περίπτωση, το λέω µε καλή προαίρεση, όπως καλά γνωρίζετε.
Εγώ και στο παρελθόν έχω εκφράσει την άποψή µου τι είναι
για την Ελλάδα η ναυτιλία και πώς στην πολιτική συγχέουµε την
αναπτυξιακή έννοια «εµπορική ναυτιλία» µε την έννοια «ακτοπλοΐα». Είµαι βέβαιος ότι σε ένα πράγµα συµφωνούµε όλοι. Ο
εκάστοτε Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας, µε το που ορκίζεται,
πάει ένα ταξίδι στο Σίτι του Λονδίνου, του κάνουν ένα τραπέζι οι
εφοπλιστές, συζητάει τα προβλήµατα της εµπορικής ναυτιλίας,
επανέρχεται στον Πειραιά και ασχολείται από το πρωί µέχρι το
βράδυ µε την ακτοπλοΐα. Αυτός είναι ο Υπουργός Εµπορικής
Ναυτιλίας και εξακολουθεί να είναι. Δείτε τις αρµοδιότητες και
πείτε µου. Εγώ διαφωνώ και υποθέτω ότι διαφωνούµε και όλοι.
Γι’ αυτό είχα κάνει κάποτε και µία πρόταση στο κόµµα µου, η
οποία δεν έγινε ποτέ δεκτή. Εγώ είµαι κατά των ολιγοµελών σχηµάτων και όλου αυτού του συµπαγούς και ευέλικτου µικρού σχήµατος.
Γιατί να µην υπάρχει το Υπουργείο Νήσων, Νησιωτικού Περιβάλλοντος και Ακτοπλοΐας; Αυτό είναι ένα Υπουργείο, το οποίο
χρειάζεται και όχι Υπουργείο Αιγαίου. Αυτό τελείωσε, έκλεισε. Το
ίδρυσε ο µακαρίτης ο Παπανδρέου για πολλούς λόγους, εθνικούς τότε. Τα νησιά έχουν κοινά προβλήµατα: η υπερδόµηση στο
Αιγαίο και στο Ιόνιο, το µεγάλο πρόβληµα του περιβάλλοντος, ο
τρόπος µε τον οποίο απαξιώνεται, αν θέλετε, και η όποια τουριστική υποδοµή έχει δηµιουργηθεί, γιατί πάµε σε µία κατηγορία
τουριστική, δυστυχώς όχι ανεβάζοντας την ποιότητα.
Όλα αυτά ποιος θα τα λύσει; Ποιος θα τα αντιµετωπίσει; Ο
Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος δεν ασχολείται µε την
εµπορική ναυτιλία; Είτε το θέλουµε είτε όχι, µέχρι το 1981, ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι ο εκάστοτε Υπουργός Εµπορικής
Ναυτιλίας έλεγε «Γραµµή Πειραιάς-Μυτιλήνη. Ποιος θέλει να την
πάρει;» και την ανέθετε. Έβγαζε µία απόφαση και έλεγε «δηµιουργώ αυτήν τη γραµµή». Το ίδιο έκανε για την Κάρπαθο, το ίδιο
έκανε παντού. Από το 1981 και µετά ανακοινώθηκαν οι διακηρύξεις, αλλά τότε υπήρχε πληθώρα προσφοράς πλοίων. Μέχρι το
1981, 1982 –εγώ θα σας πω µέχρι και το 1983- παρακαλούσε ο
κάθε Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας αυτόν που έπαιρνε τη βασική γραµµή –τη γραµµή που είχε «ψωµί»- «κάνε και αυτό το νησάκι, κάνε και το παραδίπλα». Με το «παρακαλετό» ήταν. Καλή
τη πίστει το έκανε.
Γι’ αυτό και η όποια πληθυσµιακή ανάπτυξη τη δεκαετία του
’80, πού οφείλεται; Οφείλεται στο ότι από το 1981 και µετά ξεκίνησε και θεσµοθετήθηκε ο όρος άγονες γραµµές και έδινε κά-
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ποια χρήµατα το κράτος για τις άγονες γραµµές. Έπρεπε να το
κάνει αυτό.
Ίσως δεν το έκανε και πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν το έκανε
καλά; Δεν χρηµατοδοτεί το κράτος τον ΟΣΕ; Δεν χρηµατοδοτεί
τα λεωφορεία, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε; Η µόνη συγκοινωνία
που δεν ήταν δηµόσια, ήταν πάντοτε η ακτοπλοΐα. Όλο τον 19ο
και 20ο αιώνα. Τα τρένα δηµόσια ήταν. Τα λεωφορεία, τα ΚΤΕΛ
και οι αστικές συγκοινωνίες ήταν δηµόσια. Η µόνη που δεν ήταν,
ήταν πάντοτε η ακτοπλοΐα. Η αεροπλοΐα ήταν για ένα διάστηµα.
Από το 1977 και µετά, όταν πήραµε και την Ολυµπιακή, µε το µακαρίτη τον Καραµανλή, έγινε και αυτή δηµόσια.
Από το 1981 και µετά καθιερώθηκαν οι άγονες γραµµές και
πλήρωνε το κράτος. Τι έγινε όµως; Αυτό λειτούργησε σχεδόν
µέχρι το 2004 πάρα πολύ καλά. Δεν το λέω γιατί ήµουν τέσσερα
χρόνια εκεί. Είχαµε πενήντα έως πενήντα τρεις άγονες γραµµές.
Το κράτος πλήρωνε 18 έως 20 εκατοµµύρια ευρώ. Από το 2004
και µετά για τις ίδιες γραµµές η δαπάνη έφτασε στα 100 εκατοµµύρια. Γιατί έφθασε εκεί; Διότι εκεί έκαναν καταστρατήγηση οι
ακτοπλόοι. Δεν πήγαιναν στην πρώτη διακήρυξη. Άφηναν να
πάνε όλοι στο τελευταίο και έβγαιναν οι περισσότερες γραµµές
άγονες. Αυτό έπρεπε να αλλάξει. Και δεν το αλλάξαµε.
Τώρα βεβαίως έχουµε πρόβληµα, γιατί δεν έχουµε πλοία. Αυτή
όµως είναι η πραγµατικότητα, 80 εκατοµµύρια παραπάνω!
Άκουγα χθες έναν Αρχηγό Κόµµατος, που όταν ήταν Υφυπουργός, µέσα σε αυτή την εξαετία τετραπλασιάστηκε η δαπάνη
για τις άγονες γραµµές.
Το κόλπο επίσης είναι ότι, ενώ έχω υπογράψει για να κάνω µία
γραµµή το χειµώνα, που δεν µε συµφέρει, δηλώνω πάντοτε –οι
ακτοπλόοι το κάνουν πάντοτε- ότι πάω για συντήρηση. Αυτό γίνεται χρόνια και το ξέρουµε όλοι. Πρέπει να βάλουµε ένα ισοδύναµο πλοίο. Λένε δεν το έχουν και βάζουν ένα υποδεέστερο.
Μέχρι και το 2000 η αιτιολογία των ακτοπλόων, ξέρετε ποια
ήταν; Μου την έλεγαν κι εµένα. «Κύριε Σηφουνάκη, εγώ δεν επενδύω στην ακτοπλοΐα, γιατί εσείς προκηρύσσετε, ως κράτος, τους
διαγωνισµούς για ένα χρόνο. Γιατί να επενδύσω εγώ σε καινούργιο καράβι για ένα χρόνο; Την άλλη χρονιά θα ξαναβγεί, θα το
πάρει άλλος».
Κάναµε διαπραγµατεύσεις µε τον Γιώργο Ανωµερίτη, µε τη µακαρίτισσα την Μπαλάθιο, που ήταν Επίτροπος Μεταφορών και
Ναυτιλίας και έτσι δόθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η δυνατότητα σε δηµόσιο διαγωνισµό, να µπορεί να έχει µακροχρόνια
σύµβαση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Το πήγαµε όµως στο άλλο άκρο. Υπάρχουν µακροχρόνιες συµβάσεις, αλλά οι ακτοπλόοι δεν εκτελούν τις υποχρεώσεις τους.
Έρχονται στη Βουλή και αλλάζουµε τη νοµοθεσία. Υπέγραψαν
ότι για δέκα ή δεκαπέντε χρόνια θα εξυπηρετούν µία γραµµή.
Μέσα σε πέντε χρόνια έπρεπε να φέρουν καινούργια καράβια και
δεν τα έφερε κανείς. Και εµείς δυστυχώς, στη Βουλή ερχόµασταν και τα αλλάζαµε στο όνοµα, υποτίθεται, της οικονοµικής
συγκυρίας και της δυσκολίας.
Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ σε µια διάταξη που υπάρχει,
την οποία δέχθηκε ο Υπουργός και που αφορά τις κατασκευές
στα λιµάνια. Ξέρετε ότι έχει µπλοκαριστεί το ΕΣΠΑ από τις αυθαίρετες κατασκευές σε ορισµένα λιµάνια. Υπάρχουν µελέτες
και βρίσκονται σε δηµοπρασία έργα, αλλά δεν µπορούν να γίνουν
βάσει της νοµοθεσίας. Ξέρουµε ότι αυτά τα έργα τα έφτιαχναν
τα λιµενικά ταµεία ή οι δήµοι, ανάλογα πού ανήκε το λιµάνι. Αυτό
το ξεπερνάµε µε το άρθρο 50.
Υπήρξε και προγενέστερη διάταξη, για την οποία είχε µεριµνήσει το ΥΠΕΚΑ το 2010. Η γραφειοκρατία έδινε διαφορετικές ερµηνείες. Τώρα βρίσκεται σε µία καλύτερη και σωστότερη
προσέγγιση, προκειµένου να ξεµπλοκαριστούν πάρα πολλά έργα.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα «Η Αρχή της Δεδηλωµένης από τον Τρικούπη στο
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σήµερα», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, τριάντα ένας
µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από
το Β’ Γυµνάσιο Αχαρνών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μανώλης Κόνσολας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ,
άκουσα µε προσοχή τον κ. Σηφουνάκη, όπως άκουσα και τον κ.
Γλέζο. Δεν είναι τυχαίο ότι σ’ αυτήν την Αίθουσα είναι Βουλευτές,
που δεν έχουν σχέση µε νησιωτικές περιοχές. Αυτό µου είπε προηγουµένως ο κ. Σκρέκας, ο οποίος ήταν και αυτός εισηγητής. Και
είναι σηµαντικό, γιατί σε εθνικό επίπεδο η Εθνική Αντιπροσωπεία
να αναγνωρίζει πως αυτό το νοµοσχέδιο έχει σηµαντική προσφορά στον τόπο.
Υπ’ αυτήν την έννοια, κύριε Υπουργέ, θέλω να εκφράσω την
απόλυτη ικανοποίησή µου που σε αυτήν τη χρονική συγκυρία ένα
σηµαντικό νοµοσχέδιο, που θα οδηγήσει τη χώρα σε άλλη
πλεύση, έρχεται σήµερα προς συζήτηση, σε συνέχεια της χθεσινής συζήτησης, στην οποία ο κ. Πλακιωτάκης µε πολύ εµπεριστατωµένο τρόπο, ανέπτυξε όλες τις πτυχές του νοµοσχεδίου.
Περιέγραψε µία ολοκληρωµένη διάσταση, αφού κινείται όχι µόνο
στενά στη ναυτιλία, αλλά στη ναυτική εκπαίδευση, σε ένα νέο
εθνικό λιµενικό σύστηµα µέσα από τις διατάξεις και τα σχετικά
άρθρα.
Πρέπει εισαγωγικά να τονίσω -και αυτό έχει τονιστεί από άλλους συναδέλφους- ότι η ναυτιλία σήµερα στη χώρα µας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι µία πολύ σηµαντική
παράµετρος, ο βασικότερος πυλώνας ανάπτυξης µαζί µε τον
τουρισµό. Και για εµάς τους νησιώτες που βιώνουµε τα χαρακτηριστικά της, χαιρόµαστε ιδιαίτερα που σήµερα συζητείται, σε
όλη την έκφραση, µε τις αντιθέσεις και τις συµφωνίες, ένα νοµοσχέδιο που δίνει µία άλλη προοπτική.
Ξέρετε, είναι οξύµωρο να λέει κανείς ότι είναι ενταγµένοι οι
τοµείς ευθύνης άσκησης πολιτικής σε άλλα Υπουργεία, όταν τα
προηγούµενα χρόνια δεν είχαµε Υπουργείο Ναυτιλίας.
Από αυτήν τη διάσταση και µόνο και µε την ευκαιρία της σηµερινής συζήτησης, θέλω να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίησή
µου -εκφράζοντας και τα συναισθήµατα των νησιωτών- ότι η Κυβέρνηση αυτή έκανε πράξη αυτό που είχε πόθο ο νησιώτης, ο
Δωδεκανήσιος: Τη σύσταση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. Ο Παύλος Βογιατζής, εγώ, η Μίκα, ο κ. Καµµένος, οι νησιώτες, ξέρουµε την ανάγκη αυτού του Υπουργείου, που είναι
αναπόσπαστο και συνεκτικό δοµικό χαρακτηριστικό του κάθε νησιώτη µε τη λοιπή Ελλάδα αλλά και µε τη Δηµόσια Διοίκηση στη
χώρα µας.
Μπορώ παράλληλα να µεταφέρω την προσωπική µου εµπειρία
από τη νησιωτική πολιτική, που ασκήθηκε τα προηγούµενα χρόνια και την αδυναµία να ασκηθεί, όταν δεν υπήρχε Υπουργείο
Ναυτιλίας και συγκεκριµένα, στο Λιµενικό Σώµα.
Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, πρέπει να εκφράσουµε άλλη µία φορά τη δηµόσια ευγνωµοσύνη και τα συγχαρητήρια στους λιµενικούς και ιδιαίτερα στο Σώµα Δίωξης
Ναρκωτικών του Λιµενικού Σώµατος, που δίνουν τη µάχη στο Αιγαίο Πέλαγος, στην ακριτική Δωδεκάνησο, στο πέλαγος που εκεί
γίνεται µάχη καθηµερινή µε τους παράνοµους µετανάστες, µε τη
διακίνηση που κάνουν κάποιοι εξ ανατολών, ώστε να περιοριστεί
η πύλη εισόδου στη χώρα.
Συγχαρητήρια λοιπόν στο Λιµενικό Σώµα και σε όλα τα στελέχη του!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα πολύ σύντοµα και επιγραµµατικά να επισηµάνω στοιχεία του νοµοσχεδίου, που για τη
νησιωτική Ελλάδα δίνουν µία άλλη προοπτική:
Πρώτα και κύρια, η ανάγκη στήριξης της ναυτιλίας µέσα από
τη διευκόλυνση προσέλκυσης επενδύσεων, που τώρα δεν υπάρχει. Με την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών που το νοµοσχέδιο φέρνει σήµερα προς ψήφιση, ένας µοναδικός και
κυρίαρχος φορέας θα αδειοδοτεί και θα εγκρίνει το κανονιστικό
πλαίσιο. Έτσι λοιπόν καινοτόµα δίνει µία άλλη διάσταση στην
ανάπτυξη της ναυτιλίας.
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Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο πλαίσιο για τη ναυτική εκπαίδευση. Είπε προηγουµένως ο κ. Γλέζος για την ανεργία στους
ναυτεργάτες. Ξέρετε, υπάρχουν λόγοι που υπήρξε αδυναµία
προσέλκυσης ναυτεργατών στον µεγαλύτερο πυλώνα ανάπτυξης
της χώρας.
Είναι λοιπόν ευτυχής συγκυρία ότι στην κατεύθυνση αυτή, το
Υπουργείο Ναυτιλίας καταθέτει σήµερα µία σχετική διάταξη, που
υποχρεώνει κατ’ αντιστοιχία τις ναυτιλιακές εταιρείες να προσλαµβάνουν σπουδαστές των Ακαδηµιών του Εµπορικού Ναυτικού για την πρακτική εξάσκηση.
Από εκεί και πέρα, η ίδρυση του γραφείου σταδιοδροµίας δίνει
µία άλλη δυνατότητα και προοπτική στην απασχόληση.
Η τρίτη σηµαντική παράµετρος που το νοµοσχέδιο ενσωµατώνει, είναι η δηµιουργία του εθνικού λιµενικού συστήµατος. Η θετική δηµιουργία της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων δίνει απαντήσεις
σε όλα αυτά τα ζητήµατα που γραφειοκρατικά δηµιουργούν προβλήµατα στη διοίκηση των λιµένων.
Θέλω σε αυτό το σηµείο να αναφερθώ στο θέµα των θαλάσσιων ενδοµεταφορών. Έχω τη γνώµη ότι πρέπει να δούµε µε
άλλη οπτική το πλαίσιο των θαλάσσιων µεταφορών.
Προηγουµένως όµως πρέπει, κύριε Υπουργέ, µαζί µε τους
υπόλοιπους συναδέλφους, να αναγνωρίσουµε τα υπάρχοντα
προβλήµατα. Δηλαδή, η οπτική διάσταση αποτυπώνεται εφόσον
συνειδητοποιήσουµε όλοι τις υπαρκτές δυσκολίες.
Θεωρούµε λοιπόν σ’ αυτήν την κατεύθυνση, αναγκαία την
απαλλαγή του εισιτηρίου στις ενδοµεταφορές από επιβαρύνσεις
που αυξάνουν την τιµή του.
Είναι επίσης σηµαντικό να αξιοποιήσουµε τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών και να διασφαλίσουµε τις µεταφορές και τις θαλάσσιες συγκοινωνίες στα νησιά µας, µε ένα διάλογο που θα
κινείται σε ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα µε όρους του παρελθόντος. Αυτό
είναι ένα ξεκάθαρο θέµα.
Ξέρετε, αυτή η πολυνησιακή διάσταση του Αιγαίου µπορεί να
γίνει και να επιβληθεί εµφατικά σε κορυφαίο επίπεδο εντός του
ευρωπαϊκού πλαισίου, για να δούµε και τις άλλες παραµέτρους
που ο κ. Σηφουνάκης προηγουµένως είπε. Γιατί, ναι, συµφωνώ
δεν είναι µόνο ναυτιλία. Τα νησιά µας έχουν ανάγκη συνολικής
αντιµετώπισης.
Θα ήθελα να κλείσω αυτήν την αναφορά στο νοµοσχέδιο µε
τη νησιωτικότητα, κύριε Υπουργέ. Η έννοια της νησιωτικότητας
είναι ανάγκη για την ανάπτυξη των πολιτικών που θα δίνουν λύσεις στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές, που εµείς πολύ καλά βιώνουµε στην Κάσο, στη Λέρο, στο
βόρειο Αιγαίο, οι υπόλοιποι συνάδελφοι.
Η παράγραφος 4, του άρθρου 101 του Συντάγµατος αναφέρεται στην έννοια της νησιωτικότητας.
Θα ήθελα όµως να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίησή µου για
το άρθρο 33, το οποίο είναι ένα πρώτο µεγάλο βήµα στην κατεύθυνση που είπαµε. Η ανάλυση των συνεπειών θα υποβάλλεται
αρµοδίως στο γραφείο καλής νοµοθετικής ρύθµισης. Ήµουν από
τους βασικούς εκφραστές το προηγούµενο διάστηµα, στο να
συµπεριληφθούν σ’ αυτό το νοµοσχέδιο τα αντανακλαστικά της
ρήτρας νησιωτικότητας. Το γραφείο, λοιπόν, καλής νοµοθέτησης
θα δίνει αντανακλαστικά και στα υπόλοιπα Υπουργεία και στα
άλλα νοµοθετήµατα, για να έχουµε τα οφέλη που χρειάζεται και
περιµένουµε να έχουµε συνολικά, από τη νοµοθετική πορεία και
άλλων Υπουργείων.
Γνωρίζουµε ότι δεν αρκεί να καταγραφούν τα προβλήµατα.
Πρέπει να επισηµάνουµε ότι ένα ασπόνδυλο γραφειοκρατικό
µόρφωµα πρέπει να ξεπεραστεί και να προχωρήσουµε µπροστά.
Στο πλαίσιο αυτό είναι σηµαντικό το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής.
Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να τονίσω κάτι που είχα πει και
στη διαβούλευση που είχατε κάνει πολύ έξυπνα στο Κοινοβούλιο,
όταν συµµετείχαµε οι νησιώτες και άλλοι Βουλευτές. Θεωρώ παράλειψη, ενδεχόµενα, τη µη εκπροσώπηση του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου. Νοµίζω ότι σε αυτό το συµβούλιο θα µπορεί να συµµετέχει και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
Θα ήθελα να παρατηρήσω επίσης ότι το Ερευνητικό Ινστιτούτο
Νησιωτικής Πολιτικής στη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2020 θα διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο.
Είναι καιρός να δούµε την ανάπτυξη, αγαπητοί συνάδελφοι,
µε άλλο τρόπο. Νοµίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικοί
πυλώνες ανάπτυξης µέσα από το ερευνητικό αυτό ινστιτούτο και
κατευθύνσεις που να αφορούν τις τοπικές κοινωνίες µε τοµεακά
προγράµµατα. Να υπάρχουν επίσης ουσιαστικοί βραχίονες µικρών νησιωτικών δήµων κατά κύριο λόγο, µε συµµετοχή στην
άποψη αυτή και των αυτοδιοικητικών οργανισµών.
Υπάρχει ανάγκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και θέλω να
σας κάνω κοινωνούς σ’ αυτήν την ανάγκη- δηµιουργίας ενός νησιωτικού ταµείου στα πρότυπα του Πράσινου Ταµείου για τη χρηµατοδότηση δράσεων και τη δηµιουργία τοµεακών προγραµµάτων, που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη νησιωτικών περιοχών,
στην παροχή πόρων για την πραγµατική οικονοµία των νησιών,
καθώς και τη στήριξη των επιχειρήσεων και του τουρισµού.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι το νοµοθέτηµα που φέρνετε σήµερα στη Βουλή, κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Θα είµαι από
αυτούς που θα το υπερψηφίσουν. Και καλώ το Σώµα να πράξει
το ίδιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Κόνσολα.
Παρακαλώ τον κ. Παύλο Βογιατζή να πάρει το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σας εύχοµαι καλή επιτυχία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
παρόν νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε για την ανασυγκρότηση
του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου ήταν ζητούµενο απ’ όλους τους νησιώτες από την εποχή που καταργήθηκε
το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας.
Η εδαφική συνοχή της χώρας µας είναι πολύ βασικό θέµα.
Είναι µια χώρα που όµοιά της δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Αυτή
διασφαλίζεται, κατά ένα µέρος, από την ακτοπλοΐα. Είναι πολύ
βασικό κοµµάτι λοιπόν για τη ζωή των νησιωτών η ακτοπλοΐα.
Θέλω να πω ότι θα πρέπει να µας ανησυχεί πώς οι παραδοσιακοί εφοπλιστές της χώρας, οι µεγάλοι εφοπλιστές, δεν έχουν
ανακατευθεί ποτέ µε την ακτοπλοΐα. Αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι
τόσο κερδοφόρο κοµµάτι όσο πάρα πολλοί πιστεύουν.
Όσον αφορά στο άρθρο 19 για τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας, είναι ψέµα ότι οι ατοµικές συµβάσεις εργασίας καταργούν
τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες οι οποίοι αυτήν τη στιγµή δεν εργάζονται στα πλοία, να
µπορέσουν να συµµετέχουν και να κάνουν ατοµικές συµβάσεις
εργασίας, στηριζόµενες και στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Εδώ θέλω να σας πω ένα παράδειγµα, γιατί καµιά φορά, όταν
υπερασπιζόµαστε τα εργασιακά δικαιώµατα, πρέπει να έχουµε
στο µυαλό µας και τι ζηµιά έχει γίνει από την υπερβολική υπεράσπιση αυτών: Στη Λέσβο και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου υπάρχει
σύνδεση µε τα απέναντι παράλια. Το 95% των πλοίων που ασχολούνται µε αυτό το θέµα είναι τουρκικά πλοία. Γιατί είναι τουρκικά πλοία; Διότι µε βάση τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας,
δεν µπορούν τα ελληνικά πλοία να είναι ανταγωνιστικά προς τα
τουρκικά. Άρα όποιος Έλληνας µπαίνει στη γραµµή, έχει οικονοµική ζηµία, γιατί δεν µπορεί να τους ανταγωνιστεί.
Έτσι εµείς υπερασπιζόµαστε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων
που δεν υπάρχουν, γιατί κανένα τουρκικό πλοίο δεν έχει Έλληνες
εργαζοµένους. Τα ελληνικά πλοία που έχουν Έλληνες εργαζοµένους, δεν µπορούν να σταθούν σε αυτές τις γραµµές.
Όσον αφορά τα πλοία ασφαλείας, στην τελευταία µεγάλη
απεργία στη Λέσβο κινδύνευσαν να χαθούν διακόσιοι τόνοι γάλακτος οι οποίοι παρέµειναν στο λιµάνι για αρκετές µέρες. Καταλαβαίνετε τι ζηµιά θα ήταν αυτό για εκατοντάδες κτηνοτρόφους του
νησιού.
Επίσης, υπήρχαν τέσσερις χιλιάδες σφαγµένα αιγοπρόβατα,
τα οποία επίσης µπορούσαν να καταστραφούν.
Υπήρχαν όµως και άλλα προϊόντα, τα οποία δεν κινδύνευαν µε
καταστροφή.
Άρα το πλοίο ασφαλείας είναι πάρα πολύ σηµαντικό όχι µόνο
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για τους αγρότες της Κρήτης, αλλά νοµίζω για όλους τους νησιώτες και τους αγρότες των άλλων νησιών.
Αυτό για το οποίο δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί το πλοίο
ασφαλείας -και νοµίζω πως είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι πρόθεση
του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας- είναι ως το µέσον για σπάσιµο των απεργιών. Είναι προστασία των νησιών.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό σε αυτό το νοµοσχέδιο το Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής. Μίλησε ο κ. Καµµένος για το µεταφορικό ισοδύναµο. Το µεταφορικό ισοδύναµο είναι ένα µέρος
από το νησιωτικό ισοδύναµο, το οποίο είναι σαφώς πιο σηµαντικό
από ό,τι το µεταφορικό. Το µεταφορικό εντάσσεται στο νησιωτικό
ισοδύναµο. Το νησιωτικό όµως ισοδύναµο έχει να κάνει και µε
υποδοµές στο χώρο του Αιγαίου, οι οποίες είναι πάρα πολύ σηµαντικές. Και δεν είναι µόνο οι υποδοµές στο χώρο του Αιγαίου.
Αν ήταν εδώ ο κ. Αναγνωστάκης, θα σας έλεγε πόσο µεγάλο
ρόλο µπορεί να παίξει για ένα νησί µας, όπως είναι η Λήµνος, ο
δρόµος Εύβοιας-Κύµης. Φέρνει τη Λήµνο πολύ πιο κοντά στον
ηπειρωτικό κορµό. Αυτός ο δρόµος είναι ένας πολύ άσχηµος
δρόµος σε ένα κοµµάτι του, µε αποτέλεσµα, όταν το Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας έβαλε σε γραµµή πλοίο, να µην µπορούν
να φτάσουν τα φορτηγά στην Κύµη.
Όλη αυτή λοιπόν η υποδοµή που χρειάζεται, είναι το νησιωτικό
ισοδύναµο. Και το νησιωτικό ισοδύναµο έχει να κάνει κυρίως µε
τα θέµατα υποδοµών, δηλαδή γίνονται έργα στον κορµό της
ηπειρωτικής Ελλάδος, αλλά αντίστοιχα έργα δεν υπάρχουν στη
νησιωτική Ελλάδα.
Ένα άλλο ζήτηµα για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου µέχρι
τη Ρόδο, είναι, ότι ποτέ δεν έχει µελετηθεί αναπτυξιακά ο άξονας
Αλεξανδρούπολης - Ρόδου. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό κοµµάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καβάλας - Αλεξανδρούπολης - Ρόδου.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ορίστε; Η Καβάλα είναι πιο µέσα.
Ο κύριος Πρόεδρος πάντα διεκδικεί ένα νησί του Νοµού Λέσβου, αλλά δεν του κάνουµε ποτέ το χατίρι. Θα ήθελε να πάρει
τη Λήµνο στην Καβάλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, οι Ληµνιοί είπαν
ότι θα κάνουν δηµοψήφισµα, όχι εγώ. Αν σας αρέσει!
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ναι, ναι!
Είναι πάρα πολύ σηµαντικός λοιπόν ο ανατολικός άξονας της
πατρίδος µας, ο οποίος πρέπει να µελετηθεί, διότι, αν δείτε τα
νησιά, είναι προσανατολισµένα στα µικρασιατικά παράλια. Οι
πρωτεύουσες των νησιών, πλην της Μύρινας, είναι όλες προσανατολισµένες απέναντι στα µικρασιατικά παράλια. Είναι πάρα
πολύ σηµαντικό αυτό που λύνεται µε το άρθρο 50 του νοµοσχεδίου. Το ανέφερε και ο κ. Σηφουνάκης.
Ξέρετε ότι στη Μυτιλήνη υπήρχαν και υπάρχουν ενταγµένα
έργα στο ΕΣΠΑ για τα λιµάνια. Το Λιµενικό Ταµείο Μυτιλήνης
είναι ένα κρατικό λιµενικό ταµείο. Το κρατικό λιµενικό ταµείο πρέπει να πληρώσει πρόστιµο στο κράτος 180.000 ευρώ, τα οποία
δεν υπάρχουν, για να ξεκινήσει να δηµοπρατηθεί το έργο. Καταλαβαίνετε όλον αυτόν τον παραλογισµό και σε άλλα έργα. Στον
Άη Στράτη 6.000 ευρώ, όπου εκεί βρέθηκε ο δήµος και τα πλήρωσε, στο Σίγρι επίσης ένα µεγάλο ποσό. Είναι έργα έτοιµα, τα
οποία έπρεπε να έχουν δηµοπρατηθεί, να έχουν δηµιουργηθεί
θέσεις εργασίας. Είναι πολύ σηµαντικά έργα για το Νοµό Λέσβου
και έχουν πάει όλα πίσω. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό ότι µε το
άρθρο 50 λύνονται.
Όσον αφορά την πρακτική των Σχολών του Εµπορικού Ναυτικού, το νοµοσχέδιο κινείται σε σωστό πλαίσιο. Ένα µεγάλο θέµα,
που αφορά κυρίως γυναίκες, είναι ότι δεν παίρνουν οι εταιρείες
γυναίκες, γιατί δεν έχουν την κατάλληλη υποδοµή, δηλαδή µία
γυναίκα δεν µπορεί να µείνει µαζί µε άντρες, άρα χρειάζεται µία
επιπλέον καµπίνα.
Αυτό θα πρέπει να λυθεί, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι πάρα πολύ
σηµαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες πια στις παραγωγικές σχολές. Πρόσφατα, θέλω να σας πω, επισκέφτηκα µία τέτοια
σχολή, όπως είναι η Σχολή της Κεφαλλονιάς, όπου εκεί πραγµατικά υπάρχουν κάποιοι λιµενικοί, οι οποίοι δίνουν µεγάλο αγώνα,
για να διατηρήσουν µια δωρεά του κράτους. Ήταν αυτή η σχολή
ιδρυµένη από εφοπλιστές της Κεφαλλονιάς και πρέπει να δοθεί
βοήθεια.
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Τέλος οφείλουµε απόλυτη τιµή σε αυτούς τους λιµενικούς που
υπηρετούν στα νησιά, οι οποίοι δίνουν µεγάλο καθηµερινό αγώνα
και για τη διαφύλαξη των συνόρων.
Εδώ ενδεχοµένως, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να επανεξετάσετε το θέµα των αρµοδιοτήτων του Λιµενικού Σώµατος, σε ποιο
σηµείο; Στο παλιό λιµάνι της Μυτιλήνης -όπου είναι ένας δρόµος
αστικός πλέον, δεν χρησιµοποιείται ως λιµάνι- την αστυνόµευση
στο µισό δρόµο την έχει το Λιµενικό Σώµα, ενώ στο άλλο µισό
την έχει η Αστυνοµία. Νοµίζω ότι πρέπει να ξαναπάρει η Αστυνοµία την αστυνόµευση αυτού του χώρου, δηλαδή να µην ασχολείται το Λιµενικό Σώµα µε τα παράνοµα παρκαρίσµατα, για να
µπορέσει να ασχοληθεί µε αυτό το πολύ σοβαρό θέµα.
Θα πρέπει να δώσετε πολύ µεγάλη σηµασία, κυρίως στη συντήρηση των σκαφών, γιατί ενεργούν πάρα πολύ και κάτω από δύσκολες συνθήκες όλοι οι λιµενικοί. Εδώ πρέπει να τους πούµε το
µεγάλο ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, αν
έχετε την καλοσύνη.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Μου
«φάγατε» λίγο χρόνο µε την Καβάλα.
Θέλω, κυρίες και κύριοι, να πω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό
και το θέµα της διαβούλευσης, όπως το έκανε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Ήταν εξαιρετικό. Όµως κυρίως, θέλω να πω
ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικός ο προγραµµατισµός έργου και
ο απολογισµός. Δίνει τη δυνατότητα και σε εσάς, την Αντιπολίτευση, να µπορείτε να κάνετε κριτική, ελέγχοντας τον απολογισµό. Και ελπίζω ότι όλοι οι Υπουργοί θα οδηγηθούν στο να
έχουµε ο κάθε ένας Βουλευτής αυτό το βιβλίο που, όσο κι αν φαίνεται φτωχό, είναι πάρα πολύ σηµαντικό για τον έλεγχο της δουλειάς που γίνεται στα Υπουργεία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καµµένε, έκανα ένα λάθος προηγουµένως -απευθύνοµαι στην ευγένεια σας- και στέρησα τον λόγο από
την κ. Καλογερή. Επιτρέπετε να προηγηθεί;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συγγνώµη, κυρία Καλογερή, από εµένα. Ο κύριος Πρόεδρος σάς παραχωρεί τη θέση
του.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καµµένο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Η Ικαρία προηγείται, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κυρία Καλογερή, έχετε το λόγο.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα αλλάξω λίγο το κλίµα. Θέλω να δω λίγο τα
πράγµατα από την πλευρά της κοινωνίας που ζω. Να µεταφέρω,
δηλαδή αυτό το κλίµα εδώ.
Το µεγάλο ερώτηµα που καλούµαστε όλοι µας και ο καθένας
ξεχωριστά να απαντήσουµε σ’ αυτήν την Αίθουσα, συζητώντας
γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να αναρωτηθούµε
και να απαντήσουµε: Η νησιωτική Ελλάδα είναι ή δεν είναι κοµµάτι
του εθνικού µας κορµού;
Αντιπροσωπεύοντας µια νησιωτική περιφέρεια και µεταφέροντας την αγωνία των νησιωτών συµπατριωτών µου, θα ήθελα να
πω ότι το νησί µου απέχει από την Τουρκία όσο η Βουλή από την
Οµόνοια και από τον Πειραιά, όσο η Βουλή από τη Λάρισα. Φανταστείτε λοιπόν, τι θα γινόταν, πώς θα νιώθατε και ποια θα ήταν
η ανάπτυξη της Λάρισας, αν χρειαζόσασταν δεκαπέντε ώρες, για
να πάτε και εξαρτιόταν αυτό από την καλή διάθεση και το κέρδος, για παράδειγµα, των λεωφορειούχων.
Για ποια λοιπόν ανάπτυξη στο Αιγαίο συζητάµε;
Είναι γνωστό ότι αυτός ο χώρος, παρά το πλήγµα που έχει δεχθεί από τις µνηµονιακές πολιτικές, παρά τις απειλές που δέχεται
καθηµερινά από το γείτονα, παρά τις υπερπτήσεις τουρκικών µαχητικών -χτες είχαµε πάλι αντίστοιχα επεισόδια- αυτός ο χώρος
αντέχει. Και όχι µόνο αντέχει, αλλά καθηµερινά το ενδιαφέρον
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ντόπιων και ξένων αυξάνεται επικίνδυνα.
Πρόσφατα ο Γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ δήλωσε ότι
οι υδρογονάνθρακες του Αιγαίου είναι οι µοναδικοί ευρωπαϊκοί
υδργονάνθρακες, µε ό,τι αυτό µπορεί να σηµαίνει.
Γεωπολιτικά λοιπόν η σηµασία της νησιωτικής Ελλάδας είναι
τεράστια. Είναι διαχρονική και είναι και αναξιοποίητη από τις κυβερνήσεις που πέρασαν. Και αυτόν το χώρο τον κατοικούν ριζωµένοι πάνω στην πέτρα άνθρωποι εδώ και χιλιάδες χρόνια. Και
είναι οι πιο παλιοί, οι πιο γνήσιοι, οι πιο προοδευτικοί από όλους
τους Έλληνες.
Εσείς τι κάνετε εδώ, µε αυτό το νοµοσχέδιο; Καταδικάζετε σε
µαρασµό αυτόν τον κόσµο. Κλέβετε τα όνειρά του και του προκαλείτε έµφραγµα. Γιατί µε τις αλλαγές στην ακτοπλοΐα, δεν είναι
ότι δεν θα υπάρξει ή δεν υπάρχει ανάπτυξη. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει καν ζωή.
Τι θα απαντήσετε λοιπόν στη Σάµο, που µέσα σε πέντε χρόνια
από δεκαεπτά επτά αφίξεις πλοίων την εβδοµάδα έχει πέσει στις
τρεις; Τι θα πείτε στον ασθενή που ταξιδεύει µε ένα πλοίο σαράντα ετών; Τι θα απαντήσετε στη νησιωτική οικογένεια, που
µετά από δυο µέρες απαγορευτικό, ξεµένει από γάλα, µετά από
τέσσερις µέρες ξεµένει από χαρτί υγείας, για παράδειγµα;
Ποιον ωφελεί αυτή η αποµόνωση και τι ανάπτυξη φέρνει; Φέρνει την ανάπτυξη των κερδών των εφοπλιστών, που κάπου στο
Σίτι του Λονδίνου κατοικοεδρεύουν, και την ανάπτυξη του τουρκικού επεκτατισµού στο Αιγαίο.
Εδώ θέλω να κάνω µια µικρή παρένθεση και να σας διαβάσω
ένα απόσπασµα, γιατί χτες το βράδυ µας είπατε ότι οι διαφωνίες
µας στο νοµοσχέδιο αφορούν ιδεοληψίες αριστερές κι ένα
τυφλό ταξικό µίσος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ταξικό µίσος; Αποκλείεται.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Ναι, είπατε ότι κάποιες τοποθετήσεις
είχαν ένα τυφλό ταξικό µίσος απέναντι στους πλοιοκτήτες.
Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα κοµµάτι και θα σας πω µετά ποιανού είναι:
«Από τη µια πλευρά, αντιµετωπίζουµε την ελλιπή εξυπηρέτηση
που για πολλά χρόνια δηµιουργεί εκρηκτικό πρόβληµα και µέχρι
πρόσφατα οδήγησε σε κινητοποιήσεις πολιτών και φορέων, ανύπαρκτη ενδονησιωτική συγκοινωνία, ελάχιστη έως ανύπαρκτη
σύνδεση µε άλλους προορισµούς, εκτός του Πειραιά και της
Αθήνας. Από την άλλη πλευρά, είναι το οικονοµικό ζήτηµα. Αρκεί
µια µατιά στο τιµολόγιο των εταιρειών για να πεισθεί και ο πιο
καλοπροαίρετος. Έχουµε φτάσει στο σηµείο η µεταφορά προς
το κέντρο για δύο άτοµα να κοστίζει όσο ένας µηνιαίος µισθός.
Οι εταιρείες, µε µυστικές συµφωνίες, κινούνται στα όρια της νοµιµότητας, ρυθµίζοντας το ύψος του ναύλου σύµφωνα µε την
ηµέρα, την ώρα και το αν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι µεταφοράς τη συγκεκριµένη ώρα, µε εµφανέστατη την παντελή έλλειψη υγιούς ανταγωνισµού».
Συνεχίζει: «Το αποτέλεσµα είναι ο νησιώτης που θα χρειαστεί
να µεταφερθεί για οποιονδήποτε λόγο απρογραµµάτιστα, να καλείται να πληρώσει υπέρογκο ναύλο, πέρα από κάθε λογική µε
τα σηµερινά οικονοµικά δεδοµένα».
Και παρακάτω λέει: «Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει, τουλάχιστον για τα νησιά που βρίσκονται κοντά στην Τουρκία, ότι όλο
και περισσότεροι προγραµµατίζουν τα ταξίδια τους προς την
κεντρική Ελλάδα, µε ανταποκρίσεις µέσω της γειτονικής χώρας».
Αυτή λοιπόν είναι µία οµόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Βορείου Αιγαίου.
Τελειώνει, κύριε Υπουργέ, µ’ αυτήν την οµόφωνη απόφαση και
εκφράζει την αγανάκτηση και την απόγνωση των κατοίκων των
νησιών.
Υπάρχει υπογραφή: Λαµπρινούδης Πολύδωρος, Δήµαρχος
Χίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Πολύ ωραία!
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Θα το καταθέσω για τα Πρακτικά, για να
γίνει γνωστό και στους υπολοίπους.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αγνή Καλογερή καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για εµάς λοιπόν η καλύτερη άµυνα είναι η ισόρροπη ανάπτυξη
όλων των τοµέων της οικονοµίας σε όλο τον εθνικό κορµό απ’
άκρη σ’ άκρη και πρέπει να είναι στηριγµένη στις ιδιαιτερότητες
και στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του κάθε τόπου.
Λέτε υποκριτικά ότι οι ιδιωτικοποιήσεις –στην ουσία παραχωρήσεις- των λιµανιών θα είναι ωφέλιµες για την ελληνική οικονοµία.
Κύριε Υπουργέ, αυτά τα λιµάνια και οι εγκαταστάσεις που τα
πλήρωσε ο ελληνικός λαός µε το αίµα του, υπάρχουν και είναι
δικά µας. Ακόµα και τώρα, σε συνθήκες κρίσης, ο Οργανισµός
Λιµένος Θεσσαλονίκης, για παράδειγµα, παρουσίασε αύξηση
των κερδών του κατά 52%. Αυτά τα λιµάνια προσφέρουν θέσεις
µόνιµης εργασίας και αναπτύσσουν τις τοπικές κοινωνίες.
Απεναντίας, το παράδειγµα της «COSCO» µε τις κάθε είδους
φοροαπαλλαγές και τον εργασιακό µεσαίωνα, για ένα πράγµα
µας βεβαιώνει. Με τις παρεµβάσεις που το νοµοσχέδιο επιχειρεί,
θα ευηµερούν οι αριθµοί και θα διαλύονται οι άνθρωποι και οι τοπικές κοινωνίες. Αυτά τα λιµάνια που ουσιαστικά παραχωρείτε
στο ντόπιο και ξένο κεφάλαιο, αυτά που οι τουρίστες βγάζουν
φωτογραφία ή τα κουβαλούν στη µνήµη τους στις πατρίδες τους
τα βράδια, φιλοξενούν κάποιες φορές –ίσως αραιότερα τώρακαι κάποια σκάφη του Πολεµικού Ναυτικού. Είναι στενά δεµένα
µε την εθνική ασφάλεια και µε το κουράγιο που χρειαζόµαστε.
Οι κοινωνίες των νησιών µας για αιώνες στηρίχθηκαν στο εισόδηµα του ναυτικού. Έτσι φτιάχτηκε ο πρώτος στον κόσµο εµπορικός στόλος, µε την προσπάθεια και το φιλότιµο του Έλληνα
ναυτικού, που για χρόνια αποτελούσε το καλύτερο πλήρωµα και
είναι ακόµα έτσι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Και σήµερα µε την κατάργηση της δεκάµηνης υποχρεωτικής
δροµολόγησης, η ναυτεργασία από ευλογία γίνεται κατάρα. Ποια
θα ήταν, αλήθεια, η Χίος, η Σύρος, η Κύµη, η Κάρπαθος, χωρίς
τους ναυτικούς; Πώς θα γίνουν, όταν το ναυτικό φυλλάδιο θα
γίνει συλλεκτικό είδος; Πόσα νησιά και ποια ανάπτυξη θυσιάζετε
στο βωµό του εφοπλιστικού κέρδους;
Φέρατε για ψήφιση ένα νοµοσχέδιο, που σε ό,τι αφορά στην
ασφάλεια στα πλοία της ακτοπλοΐας, µεγαλώνει το ήδη υπάρχον
κενό και γεµίζει φόβο τους νησιώτες. Ποιος ιδιώτης µπορεί να
εγγυηθεί την ασφάλεια των πλοίων και την προστασία του περιβάλλοντος µετά την ιδιωτικοποίηση ίσως της Πλοηγικής Υπηρεσίας; Ποιος ιδιώτης νηογνώµων θα πιστοποιήσει τα νεότευκτα ή
µετασκευασµένα πλοία, µέσα στα οποία θα βάλουµε τους αγαπηµένους µας ανθρώπους;
Ξέρουµε λοιπόν ότι τα πληρώµατα συµµετέχουν στο σύνολό
τους στα σχέδια εκκένωσης του πλοίου, καθώς και σε κάθε έκτακτη ανάγκη. Εσείς, για να εξυπηρετήσετε συµφέροντα αλλότρια
προς τον επιβάτη, µειώνετε τη σύνθεση των πλοίων από 1η Νοεµβρίου µέχρι 31 Μαρτίου. Όµως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα,
τα Σαββατοκύριακα και πολλές άλλες φορές τα πλοία της ακτοπλοΐας έχουν µεγάλη πληρότητα. Ποιος θα φροντίσει τον επιβάτη; Ποιος θα καθοδηγήσει έναν ηλικιωµένο άνθρωπο σε µία
περίπτωση ανάγκης; Θέλω να µου απαντήσετε σ’ αυτά.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας θυµίσω ότι στο βάθος
της Πάρου, στο βυθό, κοντά στη νησίδα Πόρτες και σε βάθος
δεκαοκτώ µέτρων βρίσκεται ακόµα το ναυάγιο του «ΣΑΜΙΝΑ».
Πήρε µαζί στον υγρό τάφο ογδόντα δύο νησιώτες και κάποιοι
ήταν φίλοι και γνωστοί µας.
Μία εβδοµάδα πριν είχα ταξιδέψει και εγώ µε αυτό το πλοίο
και πίστευα ότι ήταν ασφαλές και ελεγµένο από νηογνώµονα.
Είχα εµπιστευθεί λοιπόν την ασφάλειά µου σε κάποιον Υπουργό
Ναυτιλίας, σε κάποιο νόµο που υπήρχε, αυτό δηλαδή που κάνουµε όλοι όταν ταξιδεύουµε. Εγώ ήµουν τυχερή, όπως τυχεροί
ήταν κι αυτοί που σώθηκαν µία εβδοµάδα αργότερα από την αυτοθυσία των ψαράδων της Πάρου. Όµως υπήρξαν και ογδόντα
δύο άτυχοι.
Ως πότε η τύχη λοιπόν θα καθορίζει τις ζωές µας στο Αιγαίο;
Ως πότε τα κέρδη των εφοπλιστών θα είναι πιο ψηλά από τις
ζωές και τις αγάπες µας, πιο ψηλά από την αξιοπρέπειά µας;
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Αγαπητοί συνάδελφοι της τρικοµµατικής Κυβέρνησης, επειδή
για εµάς η θάλασσα, το αρχιπέλαγος είναι οι χιλιάδες δρόµοι από
οπουδήποτε για παντού, επειδή η θάλασσα είναι η απόλυτη ελευθερία µας, έχω να σας κάνω µία πρόταση έστω και αυτήν την τελευταία ώρα.
Κάντε χάρτινο βαρκάκι αυτό το νοµοσχέδιο και πηγαίνετε να
το φουντάρετε, για λόγους ιστορικής µνήµης, πάνω στις Πόρτες
της Πάρου. Είναι η µόνη ευκαιρία, γιατί όπως όλοι καταλαβαίνουνε σε λίγο καιρό τέτοιες πολιτικές δεν θα τις «σηκώνουν» τα
νησιά του Αιγαίου, µιας και εµείς δεν φταίµε που γεννηθήκαµε
και αγαπήσαµε στην ανατολική πλευρά του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Καλογέρη.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος
Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ για
δεύτερη φορά το λόγο µετά από τη χθεσινοβραδινή µου τοποθέτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου, διότι ακούστηκαν απίστευτα πράγµατα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Και ακούστηκαν από
Βουλευτές οι οποίοι δεν είναι νησιώτες. Δηµιούργησαν µία εντύπωση για τους Έλληνες ναυτικούς, αλλά και για τη νησιωτική πολιτική, πολύ διαφορετική από την πραγµατικότητα.
Πριν από λίγο επικοινώνησα µε την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία. Ήταν συγκεντρωµένα τα στελέχη της Πανελλήνιας
Ναυτικής Οµοσπονδίας και των συνδικάτων και συζητούσαν για
τις χθεσινές οµιλίες στη Βουλή. Ακούστηκε από Βουλευτή της
συγκυβέρνησης ότι οι Έλληνες ναυτικοί, οι µάγειρες συγκεκριµένα, παίρνουν µισθό της τάξεως των 6.000 ευρώ και των 6.500
ευρώ. Αυτά τα ποσά δεν υπάρχουν. Μάλιστα υπήρχε και η προτροπή να πάρουν Φιλιππινέζους στα καράβια για να λειτουργήσει
η ελληνική εµπορική ναυτιλία.
Είµαι βέβαιος, κύριε Υπουργέ, ότι δεν συµφωνείτε µε αυτές
τις θέσεις, διότι δεν είναι η αλήθεια αυτή. Όµως αυτά ακούγονται
µέσα στη Βουλή των Ελλήνων, ενώπιον του ελληνικού λαού και
δηµιουργούν εκείνες τις προϋποθέσεις αυτών που θέλουν να
αφελληνίσουν την ελληνική εµπορική ναυτιλία.
Ζήτησα λοιπόν από την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία να
µου στείλει από έναν Έλληνα ναυτικό µάγειρα, τη µισθοδοσία
του, για να δούµε ποια είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχουν λοιπόν τα
6.000 ευρώ και τα 6.500 ευρώ. Με τη δική του συναίνεση και µε
το όνοµά του εγγεγραµµένο στο λογαριασµό του ναυτικού και
στην εκκαθαριστική δήλωση του µισθού του, ο µισθός του σε βαπόρι άνω των 4.500 TDW είναι 1.117,35 ευρώ.
Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά παίρνει ο Έλληνας ναυτικός µάγειρας, ο οποίος µένει µέσα στο καράβι, ταξιδεύει επί µήνες, δεν
έχει δυνατότητα να επικοινωνήσει µε την οικογένειά του και έχει
εικοσιτετράωρη βάρδια. Διότι ο µάγειρας είναι εκείνος ο οποίος
πρέπει να προετοιµάσει το πρωινό, το µεσηµεριανό, το βραδινό,
να είναι παρών, προκειµένου να υπάρχει φαγητό για όλες τις
βάρδιες των ναυτικών. Ο µάγειρας είναι εκείνος που αντιµετωπίζει ως ναυτικός, όπως και οι υπόλοιποι ναυτικοί, τους κινδύνους
που έχει θάλασσα και βλέπει το σπίτι του, το συντοµότερο, κάθε
τρεις µήνες. Ο µισθός του είναι 1.117 ευρώ.
Θέλετε…
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ακτοπλοΐα ή Εµπορικό Ναυτικό;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Όχι, ποντοπόρος ναυτιλία, που, όπως ξέρετε, οι µισθοί
είναι και πολύ µεγαλύτεροι από την ακτοπλοΐα, κύριε συνάδελφε.
Τις Κυριακές έχει προσαύξηση 245 ευρώ και τα πάγια είναι
1.417 ευρώ. Το µάξιµουµ δηλαδή, που φτάνει να παίρνει καθαρά
ο Έλληνας µάγειρας ναυτικός, είναι 2.671,54 ευρώ. Αυτά είναι
τα χρήµατα που παίρνει ο Έλληνας ναυτικός.
Ξέρετε ποια είναι διαφορά µε τον Φιλιππινέζο; Καµµία διαφορά
δεν υπάρχει. Είναι τα ίδια ακριβώς χρήµατα. Ποιος ο λόγος να δυσφηµούµε τους Έλληνες ναυτικούς; Ποιος ο λόγος να µιλάµε για
κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων; Ποιος ο λόγος να αφελληνίσουµε ακόµα παραπάνω την εµπορική ναυτιλία; Κανένας.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
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Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εκτός από τη δυσφήµιση των ναυτικών ακούστηκαν και περίεργες ιδέες για τα παράπλευρα επαγγέλµατα, δίπλα δηλαδή
από την ακτοπλοΐα ιδίως και από την ναυτιλία, σε σχέση µε τους
εργαζοµένους στα λιµάνια, όπως είναι για παράδειγµα οι καβοδέτες.
Οι καβοδέτες δεν είναι κάποιοι διορισµένοι υπάλληλοι, οι
οποίοι σε ένα λιµάνι που έρχεται ένα βαπόρι σε µπουνάτσα, παίρνουν τον κάβο και το δένουν. Αν δει κανείς στο διαδίκτυο την
προσέγγιση του πλοίου της ακτοπλοΐας µε εννέα µποφόρ στην
Κίµωλο και δει ότι οι καβοδέτες ήταν εκείνοι οι οποίοι πέρναγαν
µέσα από τα κύµατα, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους, για να δέσουν το καράβι και για να έχει επαφή το πλοίο της ακτοπλοΐας
µε το νησί, θα καταλάβει ότι αυτή η δουλειά θα έπρεπε να πληρώνεται πολύ περισσότερο απ’ ό,τι σήµερα πληρώνεται.
Θα έπρεπε να καταλάβουν ότι οι καβοδέτες είναι αυτοί που
έχουν θάψει συναδέλφους τους, γιατί σπάνε εκατοντάδες κάβοι
κάθε χρόνο. Για παράδειγµα, έχουν δει συναδέλφους τους να
χάνουν τα πόδια τους, όταν τεντώνεται ένας κάβος σε µια φουρτούνα ή σ’ ένα πρόσω, να κόβουν τα πόδια τους σε έναν καβοδέτη.
Ποια είναι λοιπόν αυτά τα υπέρ τρίτων που αναφέρονται σε τέτοιου είδους εργαζοµένους, όπως είναι οι καβοδέτες και τα
οποία πρέπει να καταργήσουµε; Και ποιος θα δένει τα πλοία;
Ακούστηκαν για τα νησιά πράγµατα τα οποία αφορούν όµως
την καλοκαιρινή τους περίοδο. Ξέρετε τι συµβαίνει σήµερα στη
Μυτιλήνη;
Σας καλώ, κύριε Υπουργέ, να πάρετε το Λιµενάρχη της Μυτιλήνης, για να πάει να δει τι συµβαίνει αυτήν τη στιγµή στην προκυµαία της Μυτιλήνης. Υπάρχουν νεαροί που µοιράζουν φυλλάδια, µε τα οποία καλούν την Πέµπτη –αύριο δηλαδή- σε δωρεάν
εκδροµή στην Τουρκία, στη Μικρά Ασία και στο Αδραµύτι, εκατό
Μυτιληνιούς, προκειµένου να επισκεφθούν το Νοσοκοµείο «Edremit Körfez», το οποίο τους παρέχει νοσηλευτικές υπηρεσίες στο
1/10 περίπου απ’ ό,τι τους παρέχονται στο Δηµόσιο Νοσοκοµείο
της Μυτιλήνης.
Αυτή η εκδροµή οργανώνεται δε, εντελώς δωρεάν, προκειµένου να προσελκύσουν ασθενείς που θα πηγαίνουν από τη Μυτιλήνη στην Τουρκία, για να νοσηλευτούν. Μιλάµε για µια
υπηρεσία η οποία παρέχεται δωρεάν σε όλους τους υπόλοιπους
Έλληνες της χερσαίας Ελλάδος.
Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση στα νησιά αυτήν τη στιγµή, µε
βάση τις απαιτήσεις της τρόικας; Η κατάσταση που επικρατεί
στα νησιά είναι να κλείνουν τα νοσοκοµεία. Ευτυχώς τα Νοσοκοµεία της Λήµνου και της Ικαρίας διαφυλάχθηκαν.
Ξέρετε τι συµβαίνει µε τα κέντρα υγείας; Έχει αντιληφθεί κανείς ότι ένας κάτοικος…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Δεν συµφωνεί ο κύριος Υπουργός. Μόνο το κεντρικό συµβούλιο συµφώνησε, αλλά ο κύριος
Υπουργός είπε ότι…
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Δεν διαφυλάχθηκε τίποτα.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Έχει συµφωνήσει ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ο Υπουργός ακόµα δεν συµφωνεί.
Θα πρέπει λοιπόν να δούµε ποια είναι η πραγµατικότητα. Σε
ένα νησί δεν θέλεις κάποιος µόνο µισή ώρα για να πάει από την
κατοικία του στο νοσοκοµείο. Για παράδειγµα, ο κάτοικος που
µένει στις Ράχες Ικαρίας ή στο Καρκινάγρι, για να πάει οδικώς
µέχρι τον Άγιο Κήρυκο, θέλει δυόµισι µε τρεις ώρες. Δυόµισι µε
τρεις ώρες! Εάν, για παράδειγµα, κλείσουν τα Κέντρα Υγείας
στις Ράχες ή στον Εύδηλο, ακόµα και ένα περιστατικό ενός
απλού αλλεργικού σοκ θα οδηγήσει στο θάνατο.
Έχουµε αντιληφθεί τι σηµαίνει νησιωτικότητα; Εάν το έχουµε
αντιληφθεί, τότε θα πρέπει η κριτική που ασκείται εδώ –η οποία
µάλιστα αφορά τα κονδύλια για τα νησιά- να γίνεται, προκειµένου
να ενισχυθούν τα κονδύλια για τα νησιά και τα κονδύλια για την
ακτοπλοΐα.
Χθες άκουσα και κριτική από Βουλευτές της Πολιτικής Άνοιξης, της «νέας» Νέας Δηµοκρατίας, εναντίον της κυβερνητικής
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πολιτικής την οποία εφάρµοσε η κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή, ενισχύοντας τα χρήµατα για την ακτοπλοΐα. Τι θέλετε να
κάνουµε, δηλαδή; Θέλετε να πείτε ξεκάθαρα ότι ήταν λάθος πολιτική η ενίσχυση των νησιωτών, η δυνατότητα στη συγκοινωνία
και στην επαφή; Εάν έχετε αποφασίσει να υπερασπιστείτε αυτή
τη νέα κυβερνητική προσπάθεια της τρόικας, καταργώντας ουσιαστικά και τα δικαιώµατα των νησιωτών, πείτε το ευθέως. Δεν
είναι ανάγκη να προχωράτε σε νέους θεσµούς του στυλ «Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Υπάρχει συµφωνία µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Άραγε,
έχει τηρηθεί; Διότι η αλήθεια είναι, ότι τα περισσότερα χρήµατα
για τη νησιωτικότητα έχουν δοθεί σε µελέτες. Εάν τα χρήµατα
που έχουν δοθεί σε µελέτες πήγαιναν για υποδοµές στα νησιά,
όλα τα νησιά του Αιγαίου θα ήταν Μόντε Κάρλο. Έχουν δοθεί
τριακόσιες χιλιάδες, πεντακόσιες χιλιάδες και ένα εκατοµµύριο
για µια µελέτη, προκειµένου να δηµιουργηθεί βιολογικός καθαρισµός. Το αποτέλεσµα ήταν ότι πληρώθηκε η µελέτη και ο βιολογικός καθαρισµός που θα γινόταν πλέον µε τις νέες τεχνολογίες, δεν έγινε ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Πληρώνουµε µελέτες για να αποµακρύνουµε δύο βράχια από ένα λιµάνι, όταν η µελέτη στοιχίζει περισσότερο από το ίδιο το έργο.
Θέλετε να προχωρήσετε πραγµατικά στο να γίνουν έργα;
Έχετε πιστοποιηµένες υπηρεσίες στο Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας. Βάλτε µηχανικούς αξιωµατικούς του Λιµενικού Σώµατος, ενισχύστε τη Διεύθυνση Έργων που υπάρχει στη Γενική
Γραµµατεία της Μυτιλήνης και δώστε λύσεις άµεσα. Λύσεις σηµαίνει η επαναφορά ακόµα και της ΜΟΜΑ.
Χρησιµοποιείστε στρατευµένους, χρησιµοποιείστε παιδιά τα
οποία έχουν τελειώσει το Πολυτεχνείο και ή είναι πολιτικοί µηχανικοί ή είναι αρχιτέκτονες, προκειµένου να προχωρήσουν οι υποδοµές στα νησιά.
Η νησιωτικότητα απαιτεί κατ’ αρχάς να υπάρχει ασφάλεια
στους κατοίκους των νησιών. Και θα πρέπει να δείτε, κύριε
Υπουργέ, και να το πούµε δηµόσια, ότι η κατάσταση που αυτήν
τη στιγµή ισχύει στο Αιγαίο είναι τραγική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Πρόεδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Εχθές στην επίσκεψη που σας έκανα, σας ρώτησα σε σχέση
µε το VTMIS, δηλαδή το σύστηµα παρακολούθησης των πλοίων
από το Λαύριο, γιατί δεν λειτουργεί. Είναι απίστευτο σε µία ναυτική χώρα να µην έχουµε τον έλεγχο των πλοίων τα οποία κατεβαίνουν από τη Μαύρη Θάλασσα µέχρι το Αιγαίο.
Δεν λέω ότι φταίει ο συγκεκριµένος Υπουργός, λέω όµως ότι
τα κονδύλια που αφορούν, παραδείγµατος χάριν, την ασφάλεια
της ναυσιπλοΐας, δεν µπορεί να τα κόβει κανένας τροϊκανός. Δεν
µπορεί να έρχεται ο κ. Τόµσεν και ουσιαστικά να κόβει κονδύλια
που αφορούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, διότι δεν είµαστε
µία χώρα στην οποία έχουµε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια
να κάνουµε συνεργασία µε τις διπλανές χώρες. Είναι ξεκάθαρα
τα πράγµατα. Η Τουρκία εποφθαλµιά, όταν υπάρξει -ο µη γένοιτο- ένα ατύχηµα στην παραµεθόριο επί των ελληνικών χωρικών υδάτων, να προσφέρει έρευνα και διάσωση. Και αντί να
ενισχύετε την έρευνα και τη διάσωση, ενισχύοντας και τις εθνικές
θέσεις, παίρνετε µέτρα του στυλ κατεβάζουµε το λιµενικό διασώστη από τα ελικόπτερα της Πολεµικής Αεροπορίας -του Λιµενικού Σώµατος µάλλον- τα Super Puma, που αγοράστηκαν για
την έρευνα και τη διάσωση και τον πηγαίνουµε στις χερσαίες επιχειρήσεις.
Και σας ερωτώ: Ένα ελικόπτερο επιχειρεί στον Βόλο, στη Μαγνησία και εκείνη την ώρα δίνεται σήµα από το θάλαµο ότι
έχουµε ναυάγιο βόρεια της Σκύρου. Θα γυρίσει το ελικόπτερο
από τον Βόλο, θα πάει στην Ελευσίνα, θα προσγειωθεί, θα πάρει
το διασώστη του Λιµενικού Σώµατος, για να πάει να κάνει τη διάσωση στο Αιγαίο;
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Θα πάρει και στη ….
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Δεν υπάρχει!
Μόνιµο προσωπικό των ελικοπτέρων του Λιµενικού Σώµατος
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τα οποία επιδοτήθηκαν, κύριε Βογιατζή, όχι για να είναι στρατιωτικά, αλλά για να κάνουν έρευνα και διάσωση, πρέπει να είναι και
ο λιµενικός που και σήµερα και εχθές και πριν από πέντε χρόνια
και πριν από δέκα χρόνια υπήρχε µέσα. Δεν είναι οικονοµία να
κατεβάζεις τον διασώστη λιµενικό, ο οποίος θα κάνει τη διάσωση
στη θάλασσα για να πάει να κάνει χερσαία επιχείρηση και να ρισκάρεις την έρευνα και τη διάσωση.
Εάν θέλουµε λοιπόν να µιλάµε για νησιωτική πολιτική, ξεχάστε
όλες τις οδηγίες που παίρνετε από τον κ. Τόµσεν. Εφαρµόστε το
άρθρο 101 του Συντάγµατος περί της ιδιαιτερότητας της νησιωτικότητας και σκεφθείτε ότι η πρωτογενής παραγωγή που αυτήν
τη στιγµή διαλύεται στα νησιά µας, είναι αυτή που θα ερηµοποιήσει τα νησιά µας.
Δεν υπάρχουν σφαγεία στα νησιά. Και δεν υπάρχουν σφαγεία
στα νησιά, διότι για να γίνει µία µελέτη σε ένα µικρό νησί ,θα πρέπει να εγκρίνει ο Γενικός Γραµµατέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Πού είναι; Καταργήθηκε. Θα έρθει το Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας να το κάνει;
Επαναφέρετε τους θεσµούς στο Υπουργείο Αιγαίου, στη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Μόνο µε νησιωτικές πολιτικές θα µπορέσουµε να κρατήσουµε τα νησιά µας
ζωντανά και να αντιµετωπίσουµε την προπαγάνδα που γίνεται
από την απέναντι µεριά, τη µεριά εκείνων µε τους οποίους συνοµιλείτε, ενώ εκείνοι εποφθαλµιούν στο ελληνικό Αιγαίο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Ναυτιλίας, κ. Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
άκουσα προσεκτικά τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις:
Το νοµοσχέδιο δεν ασχολείται µε τις λιµενικές υπηρεσίες. Η
καβοδεσία είναι λιµενική υπηρεσία, όπως και η ρυµούλκηση, η
πλοήγηση και η διαχείριση απορριµµάτων στους λιµένες.
Δεύτερο σχόλιο σε σχέση µε το VTS, VTMIS. Να σας ενηµερώσω, κύριοι συνάδελφοι, ότι ο εξοπλισµός και η ενίσχυση των
µέσων δεν αφορά καµµία τρόικα, κανέναν απολύτως κ. Τόµσεν.
Να σας πω ότι το VTMIS είχε ενταχθεί στο «Interreg» και είχε συγχρηµατοδοτηθεί από τα κοινοτικά κονδύλια. Επιχειρήθηκε πολλές φορές η ένταξη της επόµενης φάσης σε κοινοτικά προγράµµατα. Ωστόσο υπήρχαν τεχνικού τύπου ζητήµατα, που αφορούν στις συµβάσεις. Αν θέλετε µπορείτε να ρωτήσετε τους προκατόχους µου και θα σας δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις.
Σε σχέση µε τη νησιωτική πολιτική –και θα αναφερθώ εκτενώς
όταν θα µιλήσω- δηµιουργούµε στο Υπουργείο τεχνική υπηρεσία,
για να µπορούµε και εµείς οι ίδιοι να παρεµβαίνουµε ανάλογα µε
το ύψος των πιστώσεων.
Να σας αναφέρω επίσης τις πιστώσεις του ΚΑΕ 2131 -έχω τον
κατάλογο κι αν θέλετε µπορώ να σας τον δώσω- σε ό, τι αφορά
τις άγονες γραµµές: Το 2011 έκλεισαν οι δαπάνες και στις δύο
γραµµατείες -δηλαδή και στο κεντρικό Υπουργείο και στη Γενική
Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής- σχεδόν στα 86
εκατοµµύρια. Το 2012 ήταν 87 εκατοµµύρια και για φέτος έχουµε
ένα προϋπολογισµό 85 εκατοµµύρια, τον οποίο θα εξαντλήσουµε. Υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις σε ό, τι αφορά τα επόµενα χρόνια. Και προσοχή, είναι πολύ κρίσιµο το ερώτηµα, αν
µας φτάνουν.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι το Υπουργείο προσπαθεί
να αξιοποιήσει τους πόρους που διαθέτει ο ελληνικός λαός για
τη σύνδεση των νησιών µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο -ό, τι
αυτό σηµαίνει- που είτε αφορά σε µια βελτίωση του σχεδιασµού
των γραµµών είτε σε µια καλύτερη συµπλήρωση των ελεύθερων
γραµµών µε επιδότηση από το Υπουργείο.
Κι ένα τελευταίο. Ζήτησα και πήρα τις µισθοδοσίες, χωρίς
αυτό να σηµαίνει ότι ασχολούµαι µε το ζήτηµα των µισθών, αν
είναι πολύ ή λίγο αυτό που παίρνει ένας ναυτικός. Δεν θέλω να
το κάνω αυτό σε καµµία περίπτωση. Όµως, κύριε Πρόεδρε, αυτό
που καταθέσατε ως φύλλο µισθοδοσίας λέει στο τέλος ότι στην
ποντοπόρο –δεν σχολιάζω αν είναι λίγο ή πολύ- ο µάγειρας παίρνει καθαρά 2.884 ευρώ, αφαιρουµένων και των κρατήσεων, οι
οποίες ανέρχονται σε 337 ευρώ. Εσείς αναφερθήκατε στο µισθό
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και είπατε 1.117 ευρώ. Είναι αυτό που καταθέσατε για τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, στο
τέλος το διόρθωσε και είπε το σύνολο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Δεν λέω αν είναι λίγα ή πολλά.
Αυτά ήθελα να συµπληρώσω µόνο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξεκίνησε έτσι, αλλά
στο τέλος είπε το ακριβές νούµερο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Πρόεδρε, δεν
σας κάλυψα;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Απόλυτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης θέλω να ανακοινώσω ότι ο Ανεξάρτητος Βουλευτής
Αχαΐας, κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, κατέθεσε πρόταση νόµου:
«Για τη δανειοδότηση νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα και πολιτικών κοµµάτων».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Οι παρατηρήσεις οι δικές µου δεν έχουν να κάνουν µε τα επιµέρους και τα ειδικότερα, αλλά µόνο µε τα του νοµοσχεδίου.
Εξειδικεύοµαι λοιπόν και λέω ότι την προσέγγιση ενός στεριανού ή ηµιστεριανού στη νησιωτικότητα µπορεί να την επιφέρουν
διάφοροι παράγοντες. Σ’ εµένα την έφερε η συµµετοχή µου στην
ΕΝΑΕ και το συνέδριο της ΕΝΑΕ στη Μυτιλήνη, όπου στη νησιωτικότητα µάς µυσταγώγησε ο καλός συνάδελφος και φίλος, ο κ.
Παύλος Βογιατζής. Από τότε λοιπόν και έχοντας κατά νου και µία
πρόσφατη περιοδεία στις Κυκλάδες, µετέχουµε κι εµείς του
όρου της νησιωτικότητας και των ιδιαιτεροτήτων της.
Η γενική παρατήρησή µου στο νοµοσχέδιο είναι τουλάχιστον
στα 2/3 του. Είναι τολµηρό, δίνει λύσεις, σπάει παθογένειες, αποκαθιστά πράγµατα και αποδίδει δίκαιο, παίρνοντας ταυτόχρονα
και πρωτοβουλίες, προσαρµοσµένες στις τωρινές ανάγκες. Δεν
χρειάζεται, νοµίζω, να αναλύσω περισσότερο.
Εκεί όµως που έχω τα ερωτηµατικά και εκεί που θα ήθελα τις
περαιτέρω επεξηγήσεις είναι στο τελευταίο τµήµα του νοµοσχεδίου, εκεί που αναπτύσσεται, όπως λέω εγώ, το γραφειοκρατικό
του κοµµάτι. Σηµειώνω και παρατηρώ ότι έχουµε µία Γενική
Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, η οποία είναι κάτι πολύ ισχυρό, απ’ ό, τι φαίνεται από
το νοµοσχέδιο και από τα συνοδά νοµοθετικά κείµενα. Παράλληλα όµως, προβλέπουµε στο νοµοσχέδιο να δηµιουργήσουµε
Διεύθυνση Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Λιµένων, ενώ πάνω απ’
αυτό –και σωστά θα πω εδώ- προβλέπουµε Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων, την ΕΣΑΛ.
Έχουµε τρεις δοµές οι οποίες τουλάχιστον γραµµατικά και ρηµατικά, φαίνεται να ασχολούνται µε το ίδιο πράγµα, διαβαθµισµένες σε επίπεδα.
Ταυτόχρονα δηµιουργούµε ή επαναφέρουµε Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής –και σωστά λέω εγώ- αλλά δεν µπορούµε να
αντέξουµε στον πειρασµό και υποκύπτουµε στο να φτιάξουµε
ένα ακόµη ερευνητικό ινστιτούτο.
Άκουσα τους αγαπητούς συναδέλφους από τα νησιά να λένε:
«Ναι, χρειάζεται». Δεν ξέρω γιατί χρειάζεται. Ήδη υπάρχει διασύνδεση µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ήδη υπάρχει το ΕΛΚΕΘΕ
και ένα-δύο ακόµα, τα οποία µου διαφεύγουν, και τα οποία ασχολούνται µε ζητήµατα της θάλασσας και νησιωτικής πολιτικής.

10879

Γιατί θα πρέπει να προσθέσουµε ένα ακόµη ινστιτούτο όσο ερευνητικό και αν είναι αυτό; Δεν ξέρω πώς θα εξυπηρετήσει τα πράγµατα και πώς θα διασυνδέεται µε όλα τα υπόλοιπα.
Επειδή δεν µετέχω στην αρµόδια επιτροπή και δεν είχα και το
χρόνο να δω τα πρακτικά της, θα ήθελα να µάθω γιατί η Διεύθυνση Πλοηγικών Υπηρεσιών γίνεται εταιρεία; Βέβαια είναι ένας
πειρασµός τον οποίο σε πολλά νοµοσχέδια βλέπουµε, να δηµιουργούµε ιστορίες “by pass”, φτιάχνοντας εταιρείες. Το είδαµε
και στο επενδυτικό και διατύπωσα κι εκεί κάποιες επιφυλάξεις.
Η επόµενη παρατήρησή µου έχει να κάνει µε το εξής: Δηµιουργούµε εθνικό λιµενικό σύστηµα και σωστά το δηµιουργούµε.
Βλέπω όµως σε χθεσινή ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ ότι λιµάνια από
αυτά τα οποία θα υπαχθούν στο ελληνικό λιµενικό σύστηµα,
έχουν βγει για παραχώρηση. Έχει νόηµα η νοµοθετική πρόβλεψη
ότι αυτά τα λιµάνια θα µπούνε, αφού συσταθούν επιτροπές εµπειρογνωµόνων, αφού αποτιµήσουµε µετοχές και όλα αυτά και
αφού ληφθούν οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, να ενταχθούν µέσα στη µητρική εταιρεία, τη στιγµή που ήδη βρίσκονται προσφερόµενα; Θα ήθελα µία εξήγηση από τον κύριο
Υπουργό.
Τελειώνοντας, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι σωστά κρατάει ως αρµοδιότητα ο Υπουργός την τελική ρύθµιση των δροµολογίων ακόµη και των ανώτατων ορίων των ναύλων. Σε αυτό
το σηµείο θέλω να τονίσω και να υποσηµειώσω ότι, όταν θα διαµορφώνονται τα δροµολόγια, ένα κύριο αίτηµα -τουλάχιστον από
τις Κυκλάδες τις οποίες πρόσφατα επισκέφτηκα- ήταν να υπάρχει µία ανταπόκριση της ακτοπλοΐας κατά το δυνατόν, ειδικά µε
τα νησιά που φιλοξενούν αεροδρόµια, ούτως ώστε να µπορούν
τα πλοία της ακτοπλοΐας να λειτουργούν µε τη µορφή ανταποκρίσεως των επιβατών που αποβιβάζονται από τα αεροσκάφη
στα αεροδρόµια και να τους προωθούν στα γύρω και τα υπόλοιπα νησιά.
Για τα υπόλοιπα σε ό,τι αφορούν τα του Νοµού Φθιώτιδος και
δεν είναι θέµα του νοµοσχεδίου, θα ενοχλήσω το Υπουργείο
Ναυτιλίας, αλλά δεν ξέρω σε ποια από όλες τις διευθύνσεις θα
πάω. Πιστεύω ότι θα µου δοθεί η δυνατότητα, µε εξήγηση που
θα µου δώσει ο κύριος Υπουργός στη συνέχεια, να ξέρω πώς θα
αντιµετωπίσω τη γραφειοκρατία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε.
Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Όλγα Βαλαβάνη.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για
το παρόν νοµοσχέδιο λέγεται στις ναυτικές πιάτσες ότι ιδιαίτερα
όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις, την αντικατάσταση των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας για τα κατώτερα πληρώµατα
µε ατοµικές, τη µείωση του υποχρεωτικού ετήσιου χρόνου ναυτολόγησης, την κατάργηση της οργανικής σύνθεσης των πληρωµάτων, τη δηµιουργία ασφυκτικών κριτηρίων ορισµού του
επαγγέλµατος του ναυτικού, που λόγω της µακροχρόνιας κατάστασης ανεργίας θα οδηγήσει την πλειοψηφία των σηµερινών
ναυτικών εκτός επαγγέλµατος και την πλήρη ελαστικοποίηση
των συνθηκών ασφαλείας, αλλά και των υποχρεώσεων των ακτοπλόων για την εξυπηρέτηση των νησιών, περνά ό,τι ζητούσαν οι
εφοπλιστές να περάσει εδώ και είκοσι χρόνια και δεν το είχαν καταφέρει µέχρι σήµερα.
Θα ήθελα να χαιρετίσω τον πραγµατικά ηρωικό απεργιακό
αγώνα των Ελλήνων ναυτικών, σε µια περίοδο που µε την ανεργία στα ύψη κυκλοφορούν µε µεγαλύτερη ακόµα ένταση οι πολύ
γνωστές από παλιά «µαύρες λίστες» από ναυτιλιακή σε ναυτιλιακή εταιρεία. Δεν υπάρχει µέσο άσκησης πιο πρακτικής τροµοκρατίας από την προοπτική να µην σε προσλαµβάνει κανείς.
Οι ναυτικοί ξέρουν όµως ότι αυτό που διακυβεύεται σήµερα,
είναι, εάν θα υπάρχουν Έλληνες ναυτικοί στα υποτιθέµενα ελληνικά καράβια, που µε την απελευθέρωση των ορίων ηλικίας τους
και µε την επιθεώρησή τους από ιδιώτες που επιχειρεί το παρόν
νοµοσχέδιο, µετατρέπονται πραγµατικά σε πλωτές ωρολογιακές
βόµβες -ας θυµηθούµε µόνο όµως το ναυάγιο του «ΣΑΜΙΝΑ»ενώ οι κάτοικοι των νησιών συνειδητοποιούν σήµερα ότι αυτό
αφορά και το εάν θα υπάρχουν κατοικηµένα νησιά της άγονης
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γραµµής την επόµενη δεκαετία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε αφορµή το δεύτερο άρθρο
του νοµοσχεδίου που ορίζει πως το Υπουργείο Ναυτιλίας θα εποπτεύει µεταξύ άλλων και το «Πλωτό Μουσείο «ΝΕΡΑΙΔΑ»» του
Ιδρύµατος «Ιωάννη Λάτση», θα υπενθυµίσω όσα είχαµε αναφέρει
στο νοµοσχέδιο «Περί περιστολής των δηµόσιων δαπανών» τον
Σεπτέµβρη του 2012. Εκεί, αφού είχα θέσει το ερώτηµα τι λόγους
έχει το ελληνικό κράτος να νοµοθετήσει ειδικά για ένα τέτοιο
µουσείο, συµµετέχοντας στη δοξολόγηση µιας εξαιρετικά αµφιλεγόµενης προσωπικότητας, όπως ήταν ο πάτερ φαµίλιας της
οικογένειας Λάτση, και είχα θυµίσει ότι το ίδιο το πλοίο που αναγορεύεται σε «ιστορικό», πριν αρχίσει να κάνει κρουαζιέρες στα
ελληνικά νησιά µε το όνοµα «ΝΕΡΑΙΔΑ», ήταν το «ΛΑΟΥΡΕΑΝΑ»,
το ιδιωτικό κρουαζιερόπλοιο του γαµπρού του Μουσολίνι, Στρατάρχη Τσιάνο, και είχε γνωρίσει τις µεγαλύτερες δόξες του µε
επιβαίνοντα τον ίδιο τον Ντούτσε, είχα αναφερθεί και στις οικονοµικές όψεις της υιοθέτησης του Μουσείου του Ιδρύµατος
«Ιωάννη Λάτση» από το Υπουργείο Ναυτιλίας, που τον Σεπτέµβρη
του 2012 πέτυχε µε την ψήφιση του ν. 4081 να εφαρµοστεί κατά
παρέκκλιση η απαλλαγή του µουσείου, δηλαδή κατ’ ουσίαν του
Ιδρύµατος «Ιωάννη Λάτση» µε έδρα το Λίχτενσταϊν, από τους
οφειλοµένους, σύµφωνα µε το µέχρι τότε νοµοθετικό πλαίσιο,
φόρους, εισφορές, τέλη και δασµούς και είχα καταλήξει ότι «ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκες είναι λίγο βαρύ, ακόµη και για
την τρικοµµατική Κυβέρνηση, να αναγορευθεί σε χορηγό και
ευεργέτη της οικογένειας Λάτση».
Βέβαια πρέπει να οµολογήσω ότι την έκταση αυτής της χορηγίας δεν την φανταζόµασταν ακόµη τότε. Σύµφωνα µε την απάντηση που µου έδωσε ο κ. Προβόπουλος την περασµένη
εβδοµάδα, στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής,
στην περίπτωση οριστικής µαταίωσης της συµφωνίας ΕθνικήςEUROBANK, δεν προβλέπεται η αµοιβαία επιστροφή των πακέτων µετοχών που έχουν ήδη ανταλλαγεί. Χάριν σε αυτήν την
ανταλλαγή, η Εθνική είναι σήµερα κάτοχος του 84,5% της EUROBANK και η οικογένεια Λάτση του 11,5% της Εθνικής.
Ας σηµειωθεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, αντίθετα µε ό,τι
έκανε πριν τη συγχώνευση της Γενικής και της Εµπορικής µε την
Πειραιώς και την ALPHA αντίστοιχα, οπότε και ανάγκασε τις µητρικές τους τράπεζες να τις ανακεφαλαιοποιήσουν πλήρως,
απάλλαξε την οικογένεια Λάτση από οποιαδήποτε υποχρέωση
ανακεφαλαιοποίησης της EUROBANK, χαρίζοντάς της µε αυτήν
και µόνο την πράξη, µερικά δισεκατοµµύρια ευρώ, που θα πληρώσει για τη EUROBANK, αντί για τους παλιούς της ιδιοκτήτες,
ο ελληνικός λαός.
Είναι φανερό ότι προκύπτει τεράστιο πρόβληµα ηθικής και πολιτικής. Η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει, εάν υπάρχει στοιχειώδης
ευθιξία, όλα τα κατάλληλα µέτρα αντιστροφής της σηµερινής κατάστασης, επιστροφής των πακέτων µετοχών, αλλιώς παίρνει και
όλη την ευθύνη για το πώς µε τα χρήµατα του ελληνικού λαού η
οικογένεια Λάτση βρέθηκε σήµερα ανάµεσα στους βασικούς µετόχους της µεγαλύτερης και σηµαντικότερης -και κλασικά δηµόσιας, εκτός από τα τελευταία χρόνια- ελληνικής τράπεζας.
Κατ’ αντιστοιχία, θα πρέπει να θεωρήσουµε ότι η τροπολογία
που κατατέθηκε στο παρόν νοµοσχέδιο, µε την οποία η µεταβίβαση των υποκαταστηµάτων των κυπριακών τραπεζών στην Τράπεζα Πειραιώς ή οποιαδήποτε τυχόν τέτοιου χαρακτήρα µεταβίβαση, στο µέλλον, υποκαταστηµάτων τραπεζών µε έδρα σε
άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξισώνεται µε το
νοµοθετικό πλαίσιο του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 για συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, εξασφαλίζει το να γείρει ξανά η
πλάστιγγα υπέρ της παραδοσιακά κατεξοχήν ευνοούµενης µεταξύ των λίγων πλέον ελληνικών τραπεζών.
Η συγχώνευση τραπεζικών ιδρυµάτων όµως στην οποία αναφέρεται ο ν. 2515/1999 είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση,
γιατί γίνεται µετά από συµφωνία για ανταλλαγή µετοχών που
έχουν αποδεχτεί οι µέτοχοι.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε την ουσιαστικά εξαναγκαστική µεταβίβαση των κυπριακών υποκαταστηµάτων στην Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο «τσεκουρώµατος» της Κύπρου ως
χρηµατοοικονοµικού κέντρου, µέσω της πειραµατικής εφαρµογής της διαδικασίας διάλυσης τράπεζας µε bail-in, χωρίς καν η
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πρόταση οδηγίας του κ. Μπαρνιέ τον Ιούνιο του 2012 να έχει
µπει έστω και στο πρώτο κοινοβούλιο κράτους-µέλους, η διαδικασία αυτή αυξάνει την περιουσία της Τράπεζας Πειραιώς.
Πρώτον, την αυξάνει κατά το 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ, που
είναι το «δωράκι» της ανακεφαλαιοποίησης, για το οποίο δεν
προβλέπεται υποχρέωση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου κατά το
10% του, αντίθετα µε όλες τις υπόλοιπες τράπεζες.
Επιπρόσθετα αυξάνει την περιουσία της Τράπεζας Πειραιώς
κατά τη µεταβιβαζόµενη περιουσία των εν λόγω υποκαταστηµάτων, που δεν προβλέπεται οποιοσδήποτε διαφανής τρόπος αποτίµησής της και αυτό είναι το δεύτερο «δωράκι» στην υπόθεση
των κυπριακών τραπεζών.
Το τρίτο «δωράκι» είναι η παντελής απαλλαγή του ευεργετούµενου τραπεζικού ιδρύµατος από τους οφειλόµενους φόρους
και τέλη, εισφορές και δικαιώµατα υπέρ του δηµοσίου απ’ αυτήν
τη µεταβίβαση.
Σε συνθήκες τέτοιας αδιαφάνειας είναι αδύνατον, λοιπόν, να
ελεγχθεί, αν ένα µέρος του 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ της ανακεφαλαιοποίησης, που υποτίθεται ότι προορίζεται εξ ολοκλήρου
για τα κυπριακά υποκαταστήµατα, δεν προορίζεται και για την
τράπεζα µε την οποία συγχωνεύονται και η οποία έχει συγκεντρώσει, µε πλήρως αδιαφανή κριτήρια, απανωτά «πακέτα» ανακεφαλαιοποίησης, ξεκινώντας από τα 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ
της Αγροτικής Τράπεζας πέρυσι και περνώντας τώρα στις τέσσερις τράπεζες –τέσσερις, πέρα από τα κυπριακά υποκαταστήµατα- τις οποίες προβλέπεται να απορροφήσει τους αµέσως
επόµενους µήνες.
Εποµένως η στοιχειώδης ευθύνη απαιτεί να ολοκληρωθεί η
συγχώνευση των κυπριακών υποκαταστηµάτων, όχι κατά παρέκκλιση, αλλά σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία, δηλαδή µε
ακριβή και διαφανή καταγραφή της περιουσίας τους και των
αναγκών ανακεφαλαιοποίησής τους, µε προσθήκη του αναλογούντος 10% στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και προπαντός,
µε πληρωµή όλων των αναλογούντων φόρων, τελών και δικαιωµάτων υπέρ του δηµοσίου, ώστε στις σηµερινές συνθήκες να
µπει φραγµός τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, στις χορηγίες του ελληνικού λαού προς το εφοπλιστικό και τραπεζικό κεφάλαιο των παραδοσιακών ελληνικών οικογενειών.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν είναι
παρά το πρώτο βήµα µιας µάχης που θα κριθεί από την ανατροπή των σχεδίων της τρόικας, της Τράπεζας της Ελλάδας στο
πλαίσιο του ευρωσυστήµατος, στο οποίο ανήκει και της τρικοµµατικής Κυβέρνησης, για ξεπούληµα του 90% των µετοχών όλων
των τραπεζών που ανήκουν στο ελληνικό δηµόσιο, αλλά διαχειρίζεται το ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,
που ανήκει στο ευρωσύστηµα. Ξεκινώντας ήδη από την Εθνική
Τράπεζα απ’ αυτόν το Σεπτέµβρη. Πρόκειται για τράπεζες στις
οποίες έχει διοχετευτεί από το 2008 το θηριώδες ποσό των 240
δισεκατοµµύρια ευρώ σε εγγυήσεις και µετρητά, δηλαδή ένα
ολόκληρο ετήσιο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ελλάδας πριν
την κρίση και όχι τώρα, που αναµένεται να κλείσει γύρω στα 180
δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Η εξαιρετικά αποκαλυπτική αποστροφή στην οµιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στην Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων την προηγούµενη εβδοµάδα, ότι το µόνο που τον ενδιαφέρει είναι να είναι καλές οι τράπεζες και όχι αν είναι γαλλικές, γερµανικές, αγγλικές κ.λπ., δείχνει καθαρά το µέγεθος της
καταστροφής που θα πρέπει να αποφευχθεί, αν θέλουµε µία αυριανή κυβέρνηση αποδεσµευµένη από τα µνηµόνια, η οποία να
είναι σε θέση να χρηµατοδοτήσει το φρενάρισµα της πορείας
της χώρας προς την καταστροφή κι ένα σχέδιο ολόπλευρης παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, µε τη δηµιουργία
δεκάδων χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, που
είναι αυτό που χρειάζεται σήµερα περισσότερο από οτιδήποτε
άλλο ο τόπος. Αυτό βέβαια δεν µπορεί να γίνει χωρίς δηµόσιες
τράπεζες, που ήδη από την άποψη της µετοχικής τους βάσης,
ανήκουν στον ελληνικό λαό, είναι τµήµα του δηµόσιου χρέους
και πληρώνονται -και µε τόκο- τα 50 δισεκατοµµύρια της ανακεφαλαιοποίησής τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ.
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Ιωάννης Μιχελογιαννάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μεγάλο θέµα το σηµερινό, µε τη λογική ότι πιάνει και την
εθνική κυριαρχία και τη δηµοκρατία. Αφού, Υπουργέ, τελειώσατε
το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, αφού τελειώσατε το κοινωνικό κεκτηµένο, αφού βάλατε τον ειδικό λογαριασµό, το Αγγλικό Δίκαιο και
κάνατε άρση πολιτικής ασυλίας κράτους και Τράπεζας της Ελλάδος, φτάνετε στο σηµείο ακόµα και στη νησιωτικότητα, όσον
αφορά το θέµα της ΑΟΖ, να αφήνετε την τρόικα να αφήσει τα
νησιά τα οποία έχουν κάτω από έναν αριθµό κατοίκων και αυτοί
να φύγουν, σε περικοπή. Γιατί γνωρίζετε ότι η διαφορά υφαλοκρηπίδος και ΑΟΖ είναι πως η υφαλοκρηπίδα είναι γη, ενώ η ΑΟΖ
είναι ζωντανός οργανισµός, οπότε δεν µπορείτε µετά να επαναδιαπραγµατευτείτε. Αυτό όσον αφορά την εθνική κυριαρχία.
Πάµε στη δηµοκρατία. Ο Αριστοτέλης λέει ότι δηµοκρατία
είναι το συµφέρον των πολλών και η ολιγαρχία το συµφέρον των
ολίγων. Όταν στη φορολογία του εισοδήµατος βάζετε 360%
πάνω και από τον φόρο δεν εισπράττετε 6%, στους πλοιοκτήτες
βάζετε πενήντα οκτώ φοροαπαλλαγές, 4% εισοδήµατα και το
πρώτο δίµηνο του 2013 αγοράζουν σαράντα έξι πλοία που αποτελούν το 20% του παγκόσµιου πλούτου, όσον αφορά την ακτοπλοΐα. Αυτή ήταν η πραγµατικότητα και έρχεται και το
νοµοσχέδιο σήµερα.
Είναι ένα νοµοσχέδιο λοιπόν, µε το οποίο, πέρα από την εθνική
κυριαρχία και τη δηµοκρατία, την ανισοκατανοµή του πλούτου
και τα συµφέροντα, φτάνουµε και σε κάτι άλλο: Ιδιωτικοποιείτε
λιµάνια. Γκρίζα ζώνη στη ναυτική εκπαίδευση, άρθρο 1. Πλοηγική
υπηρεσία, τα ίδια. Υποβαθµίζετε το Λιµενικό Σώµα και στρατιωτικοποιείτε περίεργα τις υπηρεσίες. Να µη µιλήσω για το µνηµονιακό ασφαλιστικό και µισθολογικό ή για το άρθρο 11 για τις
ιδιωτικοποιήσεις, γιατί είναι πρόκληση.
Την ατοµική σύµβαση τη βάζει το άρθρο 19. Το προσωπικό
ασφαλείας το βάζει το άρθρο 30. Θεσµοθετείται η δροµολόγηση
του δεύτερου πλοίου µε το άρθρο 38 και η κατάργηση του δεκαµήνου. Επίσης θεσµοθετείται το Μητρώο των Ενεργών Ναυτικών, όπου πρέπει να έχεις την τελευταία τετραετία οκτώ µήνες
υπηρεσία, για να εγγραφείς. Δηλαδή οι µακροχρόνια άνεργοι
είναι έξω όλοι, κανείς δεν µπορεί να είναι. Το ΝΑΤ το τελειώνετε,
γιατί άµα κάνεις ατοµικές συµβάσεις, άµα µειώνεις οργανικές θέσεις, άµα µειώνεις τα δροµολόγια από επτά µήνες σε τέσσερις,
όταν δροµολογείς δεύτερο πλοίο και όταν έχεις µικρότερα πλοία
και δεύτερη γραµµή, τι να σου πάρει το ΝΑΤ; Το τελειώνετε και
αυτό το ασφαλιστικό σύστηµα.
Με το άρθρο 26 βάζετε την ταφόπλακα στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις των συνδικάτων. Κάνετε δήθεν Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού, για να υποβαθµίσετε αντί να αναβαθµίσετε.
Είχατε συγκεκριµένες προτάσεις από τα ΤΕΙ για αναβάθµιση και
τίποτε απ’ όλα αυτά δεν έχετε πετύχει. Και φτάνετε στο σηµείο,
ενώ ένας ελληνικός στόλος έχει οκτακόσια πενήντα µε εννιακόσια πλοία, επαίτες τετρακόσιοι σπουδαστές να παρακαλούν να
εκπαιδευθούν και να µην µπορούν. Ούτε εκεί υπάρχει επάρκεια
ούτε εκεί υπάρχει συλλογική ευθύνη.
Στο άρθρο 23, σχετικά µε την εκπαίδευση εκτός ΝΑΤ, προσέξτε το έγκληµα. Ενώ δεν υπάρχει ναυτολόγιο, στο άρθρο 32
µειώνετε τον έλεγχο στις offshore εταιρείες. Δεν µας φτάνουν οι
δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσιες, από τις οποίες έχετε ελέγξει
πέντε και έχουµε πάρει 950 εκατοµµύρια, αλλά πρέπει να διευκολύνετε και αλλοδαπά πλοία και να νοµιµοποιήσετε την offshore
εταιρεία.
Στο άρθρο 33 της νησιωτικότητας το ότι το Παρατηρητήριο θα
γινόταν µε προεδρικό διάταγµα και όχι µέσα από τη Βουλή,
πολλά λέει. Και το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής δύο φορές
το χρόνο –«γλάστρα»- θα συνεδριάζει και µε σύνθεση ελλιπή και
όπως τη θέλετε. Αυτά είναι γελοία πράγµατα.
Ως γιατρός τώρα, θα µιλήσω και όχι ως πολιτικός. Σεβαστείτε
τουλάχιστον τη θαλασσαιµία, τους αιµορροφιλικούς, τους νεφροπαθείς, την ισχαιµική, τη συγγενή καρδιοπάθεια, τον σακχαρώδη διαβήτη, τα παιδιά που έχουν πρόβληµα αντίληψης, που
τα βγάζετε έξω. Για όνοµα της Παναγίας! Σε µια κρίση πρωτοφανή ζούµε. Είναι απαράδεκτες οι καθυστερήσεις. Είναι απαράδεκτο το πλαίσιο που κάνετε.
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Πού πηγαίνετε το «µπαλάκι»; Σε µια συµφωνία πλοιοκτητώνπολιτών-επιβατών. Τι περιµένετε απ’ αυτήν τη συµφωνία να σας
βγει; Με τι εχέγγυα ο απλός πολίτης θα µπορέσει να τα βάλει µε
αυτούς; Το ηλεκτρονικό σύστηµα δεν το θέλετε, γιατί αν σας βάλουµε ορίζοντα τουλάχιστον τετραµήνου, δεν σας συµφέρει.
Οπότε, το υπολειτουργείτε έντεχνα, για να δηµιουργείτε καθυστερήσεις.
Μειώνετε λοιπόν το κόστος εργασίας, καταργείτε θέσεις, µειώνετε τον χρόνο των δροµολογίων, αντικαθιστάτε πλοία, δηµιουργείτε δίµηνες δροµολογήσεις, µειώνετε οργανικές θέσεις,
κάνετε την πεντάµηνη χειµερινή περίοδο -που είναι εγκληµατικήπερικόπτετε κονδύλια σε γραµµές του δηµόσιου συµφέροντος,
δεν ορίζετε την άγονη γραµµή σαν γραµµή ζωής, καταργείτε το
όριο ηλικίας των πλοίων, για να παιχτούν τα «παιχνιδάκια» των
τριάντα ετών, που τόσα έχει πληρώσει το ελληνικό κράτος.
Θα σας πείραζε να δηµιουργούνταν ένας δηµόσιος κοινωνικός
φορέας, µε δροµολόγια που να εκτελεί µια δηµόσια ακτοπλοΐα;
Θα σας πείραζε η ισοτιµία του ηπειρωτικού κράτους µε το µεταφορικό ισοδύναµο; Θα σας πείραζε αντί των τεσσάρων ανώνυµων εταιρειών και του περίεργου προδοτικού ρόλου του ΤΑΙΠΕΔ,
να υπήρχε ένας δηµόσιος έλεγχος; Θα σας πείραζε η αξιοπρέπεια στις συνθήκες εργασίας; Μόνο γυρίζετε σε µεσαιωνικού
τύπου ατοµικές συµβάσεις. Θα σας πείραζε η Ρυθµιστική Αρχή
των Λιµένων -το άρθρο 44- να δουλέψει ως ανεξάρτητη αρχή κι
όχι ως µια πεφωτισµένη δεσποτεία, η οποία κατευθύνει µόνο και
µόνο τον πλούτο; Θα σας πείραζε το ναυπηγοεπισκευαστικό να
ήταν τουλάχιστον σε µια βάση ορθολογική ως προς το δηµόσιο
συµφέρον;
Υπάρχει µια διαφοροποίησή µου, όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ στο
εξής ζήτηµα, ως γιατρός. Όταν πρέπει να µπει στο πλοίο για να
κάνει ένα ταξίδι ένας καρδιοπαθής -πηγαίνει να εµφυτεύσει απινιδωτή για ένα βηµατοδότη- πρέπει να πάρει χαρτί καρδιολόγου
γι’ αυτήν του την πάθηση και πολλές φορές ο ίδιος ο γιατρός δεν
τον αφήνει να πετάξει αεροπορικά, λόγω της πίεσης και επιβάλλεται το πλοίο.
Υπάρχει και µια ευπάθεια προϊόντων. Ορισµένα προϊόντα -προσέξτε, όχι όλα- πρέπει να πηγαίνουν στον προορισµό τους, ιδίως
σε περιόδους κρίσης. Το θέµα αυτό θα µπορούσε να είχε λυθεί
αν είχατε σεβαστεί δύο πράγµατα: Τον χρόνο και τη συλλογική
δουλειά των συνδικάτων.
Αν τα συνδικάτα δεν τα φέρνατε αντίθετα, διότι µε όλο αυτό
το φιάσκο των ναυτεργατών, που τους τελειώνετε, πάτε, αντί για
την πάλη των τάξεων, να προκαλέσετε σύγκρουση των τάξεων
µε τους αγρότες, όταν σ’ αυτούς έχει µειωθεί το εισόδηµα κατά
23%, όταν η ενέργεια αυξήθηκε κατά 18%, όταν το κόστος των
ζωοτροφών είναι 12%, όταν τα λιπάσµατα είναι 12% κι όταν από
τη φυτική παραγωγή στην Ελλάδα, αντί για 8,2 δισεκατοµµύρια
παίρνετε 6,8 δισεκατοµµύρια. Πάτε να προκαλέσετε σύγκρουση
δύο τάξεων, για να κάνετε αυτό που έλεγε ο Μαρξ, δηλαδή να
πετύχετε τελικά την κατάργησή τους.
Δεν θα το πετύχετε, γιατί δεν σεβαστήκατε ούτε το συνδικάτο
ούτε την κοινωνία και θα τη βρείτε γρήγορα απέναντί σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μιχελογιαννάκη.
Παρακαλώ να έρθει στο Βήµα ο συνάδελφος κ. Ευάγγελος
Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα
ήθελα να σας ευχηθώ καλή θητεία στα προεδρικά έδρανα, σε µια
πολύ δύσκολη συγκυρία.
Κύριε Υπουργέ, δεν θεσµοθετείται µια νέα και ολοκληρωµένη
στρατηγική στη ναυτιλία, όπως ισχυρίζεστε ιδιαίτερα στην εισηγητική σας έκθεση. Οι παρεµβάσεις που κάνετε µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο στην οργάνωση του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας, στα θέµατα ναυτικής εργασίας, στα θέµατα των λιµένων, στην Πλοηγική Υπηρεσία, όλα αυτά υπηρετούν επιχειρηµατικά και -θα έλεγα- ιδιαίτερα εφοπλιστικά συµφέροντα.
Επιστρέφετε το διοικητικό µοντέλο του Υπουργείου σε µια ιεραρχική δοµή καθαρά υπουργοκεντρική. Θα είστε εσείς σήµερα,
θα είναι αύριο ο διάδοχός σας, ένας Υπουργός ο οποίος ουσια-

10882

στικά θα ελέγχει και θα κατευθύνει το συγκεκριµένο Υπουργείο,
υποστηριζόµενος από µια οµάδα αξιωµατικών του Λιµενικού Σώµατος, που πλέον θα εµπλέκεται στο σύνολο των αρµοδιοτήτων
του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας.
Οι πολιτικές διευθύνσεις µέχρι σήµερα λειτουργούσαν όντως
και µε στρατιωτικό προσωπικό, αλλά τώρα µπαίνουν όλοι σε
στρατιωτική ιεραρχία. Είναι αυτό που λέµε ότι οι πολιτικοί υπάλληλοι πλέον οδηγούνται στο περιθώριο.
Επίσης δεν είναι διακριτός ο αναπτυξιακός ρόλος του Υπουργείου σε σχέση µε τις Υπηρεσίες Ακτοφυλακής που είναι ουσιαστικά η κύρια αποστολή του Λιµενικού Σώµατος. Άρα λοιπόν το
Λιµενικό Σώµα αναγνωρίζεται πλέον ως στρατιωτικό Σώµα και όχι
ως Σώµα Ασφαλείας.
Βέβαια το συζητούµενο νοµοσχέδιο, όπως είπαν και ο εισηγητής µας και οι προηγούµενοι συνάδελφοι, διαπνέεται και από
αντεργατικές ρυθµίσεις. Καταργεί υπάρχοντες κανονισµούς προσωπικού, καθώς και όλη τη διαδικασία µε βάση την οποία έχουν
εκπονηθεί οι συγκεκριµένοι κανονισµοί. Μάλιστα µε το πρόσχηµα
της αύξησης απασχόλησης, καταργούνται και οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας ιδιαίτερα για τα κατώτερα πληρώµατα, δηλαδή
προσπαθείτε εσείς να δώσετε ένα σωσίβιο στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, συµπιέζοντας, θα έλεγα µειώνοντας, το κόστος µέχρι τα
όρια που οδηγούν στην εξαθλίωση των εργαζοµένων.
Πέραν αυτών, πολλοί εργαζόµενοι θα οδηγηθούν εκτός επαγγέλµατος και ιδιαίτερα το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο θα χάσει
σηµαντικά έσοδα, προσθέτοντας βέβαια και το ότι η ακτοπλοϊκή
εξυπηρέτηση των νησιών ουσιαστικά υποβαθµίζεται.
Ταυτόχρονα όµως –και εκεί θέλω να σταθώ ιδιαίτερα- φέρνετε
και τις ιδιωτικοποιήσεις των λιµανιών είτε µε την παραχώρηση
του µετοχικού κεφαλαίου είτε µε παραχωρήσεις δραστηριοτήτων. Η προοπτική ιδιωτικοποίησης των λιµανιών διευκολύνεται
ιδιαίτερα από τη µετατροπή των λιµενικών ταµείων σε ανώνυµες
εταιρείες. Είναι γεγονός ότι πολλά δηµοτικά λιµενικά ταµεία ή λιµενικά ταµεία είχαν πρόβληµα σχετικά µε τη λειτουργία τους για
ένα σωρό λόγους, όπως είναι η υποστελέχωση, η έλλειψη υποστήριξης της λειτουργίας τους και δεν ήταν η λειτουργία τους
όλα αυτά τα χρόνια αυτή που είχε ανάγκη ιδιαίτερα ο χώρος των
παραλιακών πόλεων.
Όµως η συγχώνευσή τους σε ενιαίες ανώνυµες εταιρείες αφαιρεί τη δυνατότητα από την αυτοδιοίκηση –και όταν λέµε αυτοδιοίκηση, εννοούµε βεβαίως και τις τοπικές κοινωνίες- να διευθετούν θέµατα που αφορούν τα λιµάνια που τους εξυπηρετούν, ενώ
όπως είπα και προηγουµένως, η ιδιωτικοποίηση έρχεται. Σ’ αυτήν
τη ρύθµιση υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Αναφέροµαι στις αντιδράσεις που υπήρξαν στη βόρεια Εύβοια και στη Σκύρο. Πραγµατικά είναι θετικό ότι πριν από λίγη ώρα αποσύρατε τη σχετική
διάταξη, διότι σ’ αυτήν την περίπτωση…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Για τη Σκύρο µόνο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ναι, σας το αναγνώρισα. Βεβαίως
αργήσατε να καταλάβετε την ιδιαιτερότητα που υπάρχει µε τη
Σκύρο, την αγωνία όλων αυτών των ανθρώπων, όταν είδαν ότι
ερχόταν η ιδιωτικοποίηση του λιµανιού της Σκύρου. Θα µπορούσα βεβαίως να σας πω πολλά περισσότερα για τη συγκεκριµένη περίπτωση. Όµως έστω και την υστάτη στιγµή διορθώσατε
ένα λάθος.
Πάντως οι κοινές θέσεις δήµων και άλλων φορέων, που τεκµηρίωναν την αναγκαιότητα παραµονής των λιµενικών ταµείων
είτε υπό τον έλεγχο της αυτοδιοίκησης είτε όπως υπήρχαν ως
ανεξάρτητα, δεν λήφθηκαν καθόλου υπ’ όψιν.
Επίσης η δηµιουργία των τεσσάρων λιµενικών δικτύων, που
προβλέπει το σχέδιο νόµου, χαρακτηρίζεται από προχειρότητα
χωρίς αναπτυξιακή φιλοσοφία, αφού είναι φανερό ότι βασικός
στόχος τελικά δεν είναι παρά ο κεντρικός σχεδιασµός να οδηγεί
στην ιδιωτικοποίηση των λιµανιών. Είναι το ΤΑΙΠΕΔ αυτό το οποίο
σας οδηγεί στο µοντέλο της ολικής παραχώρησης και µάλιστα
µε την πρόβλεψη όλων των επιµέρους δραστηριοτήτων.
Ουσιαστικά δηλαδή, σε παραλιακές πόλεις τον καθρέφτη της
πόλης τον παραδίδετε σε ιδιωτικά συµφέροντα.
Θα σας αναφέρω ως παράδειγµα την πατρίδα µου, τη Χαλκίδα. Η παραλία της Χαλκίδας ανήκει στο Λιµενικό Ταµείο. Αντι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λαµβάνεστε ότι µε τις συγκεκριµένες παραχωρήσεις όχι µόνο ο
συγκεκριµένος χώρος θα δοθεί στις ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και
οι δραστηριότητες. Δείτε τώρα την παραλία της Χαλκίδας, η
οποία έχει καταντήσει «τσαντίρ µαχαλάς». Φανταστείτε τι πρόκειται να γίνει αύριο µέσα από αυτήν τη διαδικασία.
Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει κανένας λόγος εκεί που έχουµε
µικρά λιµενικά ταµεία, όπου η αυτοδιοίκηση µπορούσε να συνεισφέρει, µπορούσε να βοηθήσει, να λέτε ότι θα γίνουν ανώνυµες
εταιρείες. Ουσιαστικά τους παίρνετε και αυτές τις ελάχιστες
δραστηριότητες, οι οποίες βοηθούσαν και το χώρο της αυτοδιοίκησης να µπορεί να ανταποκριθεί, ιδιαίτερα σε αυτές τις κρίσιµες συνθήκες, στις απαιτήσεις των δηµοτών.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα πω ότι υπάρχουν και πάρα
πολλά ζητήµατα τα οποία έχουν σχέση µε θέµατα οργάνωσης λιµανιών, µε τη θεσµοθέτηση των λιµενικών δικτύων, καθώς και µε
την Πλοηγική Υπηρεσία, η οποία και αυτή ουσιαστικά οδηγείται
στην ιδιωτικοποίηση. Εµείς είµαστε αντίθετοι σε όλα τα παραπάνω θέµατα, ιδιαίτερα από την ώρα που χάνεται ο δηµόσιος χαρακτήρας και όλα δίνονται στην ιδιωτική δραστηριότητα, γι’ αυτό
και καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστώ, κύριε
Αποστόλου.
Θα παρακαλέσω να έρθει στο Βήµα ο συνάδελφος, κ. Αθανάσιος Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Και σας εύχοµαι καλή θητεία στα νέα σας καθήκοντα.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -λείπει βέβαια ο
Υπουργός Ναυτιλίας, ο οποίος βγήκε έξω, επειδή πρέπει να ζητήσει την έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών- θα ήθελα να ξεκινήσω µε αυτό που έθεσα και στην επιτροπή:
Κύριοι Υπουργοί, είναι στοιχειώδης υποχρέωσή σας απέναντι
στους πολύτεκνους να κάνετε δεκτό το αίτηµα τους για µείωση
στο 50% των εισιτηρίων που πληρώνουν. Δεν αρκεί αυτό που κάνατε, να τους εντάξετε και να είναι στην επιτροπή. Αυτό είναι το
επουσιώδες. Η ουσία είναι, αν θα κάνετε δεκτό –και θέλουµε να
δώσετε απάντηση- αυτό το αίτηµα το οποίο προτείνουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε καταγγείλει την κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. Είπαµε «ΝΑΙ» στην
ίδρυση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, γιατί είναι αδιανόητο µια χώρα σαν την Ελλάδα, µε τόσα πολλά νησιά, η οποία
βρέχεται από χιλιάδες χιλιόµετρα θάλασσας, να µην έχει Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας.
Εµείς όµως λέµε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να κινείται σε κατεύθυνση η οποία να συµβάλλει στην ανάπτυξη της νησιωτικής
και της παραλιακής Ελλάδας. Θα πρέπει να είναι, δηλαδή
Υπουργείο των πολιτών, των ναυτικών, το οποίο θα συµβάλλει
στην ασφάλεια της χώρας και όχι των εφοπλιστών.
Κι αν δεν πείθεστε από αυτά που λέµε εµείς, ότι, δηλαδή δυστυχώς, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι ένα νοµοσχέδιο που
κατά κύριο λόγο εξυπηρετεί τα εφοπλιστικά συµφέροντα, θα
ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό –παρ’ ότι λείπει, θα
τα ακούσει- να σκεφθεί πολύ σοβαρά τη βαθιά βιωµατική οµιλία
της συναδέλφου Αγνής Καλογερή -έχω ζήσει κι εγώ στη Σάµο
δύο χρόνια περίπου, είκοσι δύο µήνες- και να περάσει από το
φίλτρο του µυαλού του όλα αυτά που είπε. Τότε ίσως δει ότι
πράγµατι έχουµε δίκιο.
Χθες µας κατηγορήσατε, κύριε Υπουργέ, ότι χρησιµοποιούµε
ιδεοληψίες. Για να δούµε. Τα είπαν οι συνάδελφοι και δεν θέλω
να επιµείνω ιδιαίτερα σε όλα αυτά. Και απέδειξαν και ο εισηγητής
και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και οι Βουλευτές από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το σχέδιο νόµου φιλοδοξεί να υλοποιήσει
πολιτικές και στοχεύσεις που συνδέονται µε την απρόσκοπτη
εξυπηρέτηση εφοπλιστικών και άλλων επιχειρηµατικών συµφερόντων.
Μας κατηγορήσατε και µας είπατε ότι είµαστε πολύ καχύποπτοι, διότι καταγγείλαµε ότι ήρθε και µια τροπολογία από ένα
Βουλευτή.
Πρώτον, ο συγκεκριµένος Βουλευτής δεν είναι τυχαίος Βουλευτής. Είναι ο Γραµµατέας της Νέας Δηµοκρατίας.
Δεύτερον και µια άλλη «τυχαία» τροπολογία, που ήρθε από κά-
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ποιους Βουλευτές, έφερε ένα από τα µεγαλύτερα σκάνδαλα που
έχουν συµβεί στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου, δηλαδή να αθωωθούν οι διοικήσεις των τραπεζών για τα θαλασσοδάνεια που
έχουν δώσει στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δηµοκρατία.
Να µην είµαστε λοιπόν καχύποπτοι;
Γιατί λοιπόν η Κυβέρνηση, παραµονές της συζήτησης στη
Βουλή, χωρίς καµµία συζήτηση µε τα Ναυτεργατικά Σωµατεία
και την ΠΝΟ, χωρίς καµµία δηµόσια διαβούλευση, επιχειρεί, µε
πρόσχηµα τις πραγµατικές ανάγκες των νησιωτών για ακτοπλοϊκή διασύνδεση, να περάσει διάταξη για πλοίο ασφάλειας, τις
ηµέρες της απεργίας, που ουσιαστικά καταργεί το δικαίωµα της
απεργίας;
Δεύτερον, τι κάνετε µε τις διατάξεις που αφορούν την οργάνωση του Υπουργείου; Ουσιαστικά στρατιωτικοποιείτε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, µετατρέποντας το Λιµενικό Σώµα σε
στρατιωτικά οργανωµένο, µε την ιδιότητα του στρατιωτικού, σύµφωνα µε το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. Στην ουσία, δηλαδή,
γυρνάτε πολύ πίσω από τις αρχές της δεκαετίας του '80 και ίσως
και χειρότερα, διότι τότε δεν υπήρχε Αρχηγείο και όλες οι υπηρεσίες ήταν στη δοµή του Υπουργείου, άσχετα από τη στελέχωσή τους από το Λιµενικό Σώµα.
Όπως ειπώθηκε και από τον συνάδελφο Αποστόλου, όλα αυτά
ανοίγουν τον δρόµο στη δραµατική µείωση των διευθύνσεων που
εργάζονται πολιτικοί υπάλληλοι. Από την άλλη µεριά, το Λιµενικό
Σώµα δεν επιτελεί την κύρια αποστολή του, που είναι η ακτοφυλακή. Ενώ λοιπόν έχει πολύ σηµαντική αποστολή, πάτε να τους
µετατρέψετε να κάνουν και δουλειές που πρέπει να τις κάνουν
οι πολιτικοί υπάλληλοι.
Τρίτο ζήτηµα: Τι κάνετε στο χώρο των λιµανιών; Προωθείτε
διατάξεις που ρυθµίζουν τις διαδικασίες, τις ιδιωτικοποιήσεις, διευκολύνοντας τους µελλοντικούς ιδιοκτήτες. Γνωρίζετε πολύ
καλά, µια και είστε νησιώτης, τη µεγάλη σηµασία των λιµανιών
στην ανάπτυξη της χώρας και των διάφορων περιοχών. Δυστυχώς µέχρι σήµερα, σχεδιασµός δεν είχε γίνει και η όποια ανάπτυξη των λιµανιών στηρίχθηκε σε πρωτοβουλίες διοικήσεων,
πιέσεις φορέων και στη δυνατότητα των ίδιων των λιµανιών να
αξιοποιούν πόρους και να υλοποιούν έργα και όχι σε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα προτεραιοτήτων.
Πώς θα αναπτυχθεί ο τουρισµός αν υπάρχει αυτή η κατάσταση
µε τα λιµάνια τα οποία δέχονται τον τουρισµό της κρουαζιέρας;
Ξέρετε τι έχει γίνει και στο Κατάκολο και ποια προβλήµατα
υπάρχουν στην Καλαµάτα. Μπορεί να υπάρξει πρόβληµα λόγω
του ότι δίνονται ελάχιστα χρήµατα, που απαιτούνται, για να αποκατασταθεί µια βλάβη στον λιµενοβραχίονα.
Επίσης δηµιουργείτε την περίφηµη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων
που θα προκαλέσει αρνητικότατες επιπτώσεις και µεγάλη ζηµιά
στο δηµόσιο, όπως έγινε και µε την περίφηµη Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας.
Γνωρίζετε το ρόλο της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας στην εξυπηρέτηση συγκεκριµένων συµφερόντων και στο µεγαλύτερο
σκάνδαλο που έχει υπάρξει στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας
µέχρι αυτήν τη στιγµή, µε τις περίφηµες εταιρείες «ENERGA» και
«HELLAS POWER».
Κι ερχόσαστε εσείς τώρα, σε αυτήν την κρίση, και φέρνετε τη
Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων, η οποία τι θα κάνει; Θα είναι ένα σχήµα
που θα κινείται ανάµεσα σε αρµοδιότητες κρατικού φορέα -αφού
της δίνονται αρµοδιότητες που ανήκαν στη Γενική Γραµµατεία
Λιµένων- και της ανεξάρτητης αρχής. Ένα σχήµα, δηλαδή, χωρίς
σαφή αποστολή και περιεχόµενο, που καλείται να ρυθµίσει µια
αγορά στην οποία επί της ουσίας, δεν υπάρχει ενδολιµενικός ανταγωνισµός, αφού πιθανότατα όλες οι µετοχές των οργανισµών
λιµένων θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες και θα λειτουργούν µονοπωλιακά σε ένα λιµάνι, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει ούτε και
διαλιµενικός ανταγωνισµός, αφού τα µεγέθη των λιµανιών της
χώρας και οι δραστηριότητές τους δεν το επιτρέπουν.
Η δηµιουργία λοιπόν ενός σχήµατος µε δοµές, διορισµένο διοικητικό συµβούλιο και σηµαντικά έσοδα από τα λιµάνια και έργο
που αποτελεί αντικείµενο µιας διεύθυνσης, της σηµερινής Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, αποτελεί τουλάχιστον πρόκληση από
µια Κυβέρνηση που στο όνοµα του περιορισµού του δηµοσίου,
έθεσε και θα θέσει σε διαθεσιµότητα και θα οδηγήσει σε από-
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λυση χιλιάδες υπαλλήλους.
Το προκλητικό είναι ότι στο σχέδιο νόµου δεν υπάρχει καµµία
πρόβλεψη για την κατοχύρωση του δικαιώµατος των εργαζοµένων στα λιµάνια σε µια περίοδο, που η εµπειρία της «COSCO»
έδειξε ότι η είσοδος ιδιωτών στη λιµενική βιοµηχανία επιβάλλει
την ύπαρξη κανόνων που θα διασφαλίζουν τουλάχιστον αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες.
Η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για τα λιµάνια, όπως ειπώθηκε από
τον εισηγητή µας, είναι σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από
την πολιτική που προωθεί η Κυβέρνηση, η οποία θέλει να τα παραχωρήσει στα ιδιωτικά συµφέροντα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο δηµόσιος έλεγχος των µεγάλων λιµανιών αποτελεί προϋπόθεση, προκειµένου, πρώτον, η λιµενική βιοµηχανία να λειτουργήσει µε τρόπο που να εξυπηρετεί ένα
συνολικότερο σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας και της οικονοµίας, ως βασική µεταφορική υποδοµή και δεύτερον, να αποτελέσουν έναν αυτόνοµο πόλο ανάπτυξης που δεν θα συνδέεται
µόνο µε την ελληνική οικονοµία, αλλά θα έχει έναν εξωστρεφή
προσανατολισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δυστυχώς, δεν θα µπορέσω να τοποθετηθώ για τα µικρά λιµάνια, διότι σέβοµαι το χρόνο και τον Πρόεδρο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Πετράκο.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ήρθα
για να κάνω µια παρέµβαση, σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 447 και ειδικό αριθµό 53, που έχουµε καταθέσει από το
Υπουργείο Οικονοµικών στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Θα ήθελα να αναφέρω σχετικά τα εξής: Η παρούσα τροπολογία σηµατοδοτεί την ένδειξη της συνεπούς στάσης της Ελλάδας
και τη στήριξή της προς την Κύπρο. Με το που ξέσπασε η κρίση
στην Κύπρο κινηθήκαµε βάσει οργανωµένου σχεδίου, ώστε να
επιλυθεί άµεσα το πρόβληµα µε τα υποκαταστήµατα των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.
Προς αυτήν την κατεύθυνση και µέσα σε δύο ηµέρες οργανώσαµε τη διαδικασία µεταφοράς των υποκαταστηµάτων από τις
κυπριακές τράπεζες σε ελληνικές τράπεζες. Τις κρίσιµες εκείνες
ηµέρες δεν είναι υπερβολή να πούµε ότι κινδύνευσε το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα, διότι αν είχαν υποστεί «κούρεµα» οι καταθέσεις των Ελλήνων στα κυπριακά υποκαταστήµατα, κανείς δεν
ξέρει τι µπορούσε να γίνει µετά. Υπήρξε ευτυχώς αίσιο τέλος.
Αποτέλεσµα ήταν όλοι οι συναλλασσόµενοι µε τα κυπριακά υποκαταστήµατα να µην υποστούν καµµία µείωση καταθέσεων και
να συνεχίσουν να συναλλάσσονται κανονικά, χωρίς κανέναν περιορισµό, υπό το νέο καθεστώς στον ελληνικό τραπεζικό όµιλο,
στην Τράπεζα Πειραιώς. Και όλα αυτά µέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.
Ελήφθησαν και άλλες προσφορές από άλλες τράπεζες, αλλά
η προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς κρίθηκε ότι ήταν συνεπής
µε την απόφαση του Eurogroup.
Η συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση κρίνεται αναγκαία, επειδή
η κείµενη νοµοθεσία δεν προβλέπει ρύθµιση σε περίπτωση εξυγίανσης αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων τα οποία διαθέτουν
υποκαταστήµατα στην Ελλάδα. Λαµβανοµένου υπ’ όψιν του εύρους των υποκαταστηµάτων των κυπριακών τραπεζών και της
ανάγκης να διασφαλιστούν τόσο οι καταθέσεις όσο και οι συµβάσεις εργασίας, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι τα κυπριακά υποκαταστήµατα µεταφέρονται σε ελληνικό πιστωτικό
ίδρυµα και στην περίπτωση αυτή ισχύει ό,τι προβλέπεται ήδη µε
το ν.2515/97 και για την περίπτωση της «εισφοράς» υποκαταστηµάτων.
Επίσης, προβλέπεται ότι αποκλειστικά σε τέτοιες περιπτώσεις
η τυχόν καταβληθείσα κεφαλαιακή ενίσχυση δεν συνυπολογίζεται, προκειµένου να υπολογιστεί η συµµετοχή του ιδιωτικού
τοµέα.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα.
Είστε πραγµατικά άξιος!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω την οµιλία µου σχολιάζοντας την οµιλία του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Πάνου Καµµένου και του στοιχείου που κατέθεσε για τη µισθοδοσία ενός Έλληνα µάγειρα ναυτικού στην ποντοπόρο ναυτιλία,
γιατί αυτό προκαλεί κάποιο ενδιαφέρον ως προς τον πυρήνα της
σχετικής συζητήσεως.
Κατ’ αρχάς, αφού λείπει ο κ. Καµµένος, δεν απευθύνοµαι στην
παρούσα συνάδελφο. Θα ήταν χρήσιµο για τη συζήτηση, εάν θα
µπορούσε ο κύριος Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων να µας
καταθέσει, εάν έχει, κάποια µισθοδοσία από εκείνο το σκάφος
που ήταν στα ελληνικά ύδατα, εκείνο το σκάφος που λεγόταν,
νοµίζω, «HELIATOR OF LONDON» και είχε διαχειριστή τον πατέρα του κ. Καµµένου. Άρα κάποιο χαρτί θα έχει ο κ. Καµµένος,
για να µας πει πόσο πλήρωνε το δικό του µάγειρα -«HELIATOR
OF LONDON» το σκάφος- για να δούµε λίγο από την εγχώρια
πιάτσα πόσα έπαιρνε ένας µάγειρας σε σκάφος. Κάτι θα έχει ο
κ. Καµµένος να µας προσθέσει σε αυτήν την κατηγορία προς
χάριν της δηµοσίας συζητήσεως.
Θα ήθελα να πω κάτι προς τον αγαπητό και αξιότιµο κύριο
Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αυτόν τον πολύ σπουδαίο
πολιτικό αναµφίβολα, που πραγµατικά αν η Πανελλήνια Ναυτική
Οµοσπονδία τον έφερε σήµερα εδώ προς προάσπιση των θέσεών της, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει τώρα να είναι κάπου και να
κλαίνε όλοι οι συνδικαλιστές της ΠΝΟ, διότι µέχρι χθες µιλάγαµε
στον αέρα. Θέλω, λοιπόν, προς αποκατάσταση της τάξεως να
καταλάβουµε τι είναι αυτό το χαρτί το οποίο µας κατέθεσε ο κύριος Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Μας κατέθεσε, λοιπόν, αφού είπε τα διάφορα µε τα 1.100
ευρώ για να µπερδέψει λίγο τον τηλεθεατή που µπορεί να
άκουγε -όχι εµάς φυσικά, τους συναδέλφους εδώ- ότι το σύνολο
αυτών που παίρνουν είναι 3.614,23 ευρώ. Δηλαδή, ο µάγειρας
στην ποντοπόρο ναυτιλία, µε τις πάγιες υπερωρίες -το τονίζω, µε
τις πάγιες υπερωρίες, γιατί για όσους γνωρίζουν, µετά από την
εκκαθάριση µε τις πάγιες υπερωρίες, κάθε δύο-τρεις µήνες παίρνουν και επιπλέον υπερωρίες- παίρνει, σύµφωνα µε το χαρτί που
κατέθεσε ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, 3.614,23
ευρώ.
Υπενθυµίζω ότι στη ναυτιλία δεν είναι το ευρώ το νόµισµα της
πληρωµής, του υπολογισµού, αλλά το δολάριο. Άρα, αν το µετατρέψουµε αυτό σε δολάρια, θα φτάσει περίπου τα 4.400 δολάρια.
Για να καταλάβουµε τώρα τι µας είπε ο κύριος Πρόεδρος, για
τι συζητάµε εδώ, κύριε Δρίτσα: Είσαι εφοπλιστής. Έχεις ένα καράβι. Το έχεις σε όποια σηµαία γουστάρεις. Αν πάρεις Έλληνα
µάγειρα θα του δίνεις 4.500 δολάρια -βάσει των στοιχείων του κ.
Καµµένου πάντοτε- εάν πάρεις έναν Φιλιππινέζο θα του δίνεις
1.300 δολάρια. Πόσες πιθανότητες θα δίνατε εσείς, ο Δρίτσας,
αν ήσασταν ο πλοιοκτήτης, να πάρετε τον Έλληνα µάγειρα; Zero
possibility λέγεται στην αγγλική γλώσσα.
Άρα, γιατί γίνεται συζήτηση εδώ περί δήθεν προσπάθειας
αφελληνισµού της ναυτιλίας από το νοµοσχέδιο του κ. Μουσουρούλη, όταν κανένας Έλληνας πλοιοκτήτης δεν παίρνει πλέον
Έλληνες στο κατώτερο πλήρωµα λόγω αυτής της πραγµατικότητας; Διότι αυτή είναι η πραγµατικότητα. Κι εγώ θα ήθελα να
έλεγαν οι Έλληνες πλοιοκτήτες εν είδει φιλανθρωπικού σωµατείου, «Όχι, θα πάρω τον Έλληνα µάγειρα και θα του δίνω και
14.000 δολάρια τον µήνα, γιατί έτσι µ’ αρέσει».
Επειδή αυτό δεν συµβαίνει στον πραγµατικό κόσµο, ας επιστρέψουµε τώρα στον πραγµατικό κόσµο: Την εποχή που στην
Ελλάδα έχουµε ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν δουλειά
µε 400 και 450 ευρώ, ο Έλληνας µάγειρας παίρνει 4.500 δολάρια.
Αυτό προασπίζεστε ορισµένοι. Για να καταλαβαίνουµε για τι
πράγµα µιλάµε.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σωστό σ’ αυτήν την
κατεύθυνση. Ανοίγει µία τοµή για να βρει ο κόσµος δουλειά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εγώ ονειρεύοµαι, κύριε Υπουργέ -και σας συγχαίρω γι’ αυτόνα πείσουµε τους Έλληνες πλοιοκτήτες να αντικαταστήσουν όλα
τα κατώτερα πληρώµατα µε Έλληνες ναυτικούς. Βεβαίως, για να
γίνει αυτό πρέπει τα χρήµατα που θα πληρώνουν τους Έλληνες
ναυτικούς να είναι λογικά. Γιατί αν δεν είναι λογικά, όσο κι αν
έχετε το ρητορικό χάρισµα του Δηµοσθένους, δεν θα τους πείσετε. Διότι όταν πρόκειται για λεφτά, ό,τι επιχείρηµα και να
βρείτε, δεν θα τους πείσετε. Άρα πρέπει να τους δώσετε την ευκαιρία να το κάνουν µε έναν πραγµατικό τρόπο. Μπράβο σας,
λοιπόν! Είναι σωστό!
Εκεί που θα είµαι -φυσικά το υπερψηφίζω και είναι σωστό,
προς τη σωστή κατεύθυνση- όχι τόσο ενθουσιώδης όµως, µε
λίγο πιο χαµηλούς τόνους, είναι στο ζήτηµα της ακτοπλοΐας. Στο
ζήτηµα της ακτοπλοΐας η τοµή που κάνετε είναι σπουδαία. Και
αυτό που δεν έχουν καταλάβει οι πολλοί είναι ότι αν δεν κάνατε
αυτήν την τοµή, δεν θα είχαµε σε λίγο καθόλου ακτοπλοΐα. Θα
πήγαιναν κολυµπώντας. Θα έπαιρναν πλαστικές βάρκες από τα
περίπτερα και θα έκαναν κουπί για να πηγαίνουν απ’ το ένα νησί
στο άλλο. Διότι όλες οι ακτοπλοϊκές εταιρείες είναι στο κόκκινο
και πάνε να κλείσουν.
Άρα η τοµή που κάνετε είναι σωστή και έπρεπε να γίνει. Και
καθυστέρησε η πολιτεία να κάνει αυτήν την τοµή. Θα µπορούσε
να είναι και πιο τολµηρή. Εν πάση περιπτώσει, όµως, εγώ δέχοµαι
ότι στην παρούσα συγκυρία ίσως αυτό να ήταν το µέγιστο που
µπορούσε να γίνει. Πάντως, είναι ασφαλώς µία τοµή που δίνει
ανάσα στην ακτοπλοΐα και επιτρέπει να µπορέσουµε να συνεχίσουµε να έχουµε ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρείες στο Αιγαίο και
να εξασφαλίζουµε τη σύνδεση µεταξύ των νήσων.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να πω και το εξής, κύριε Υπουργέ:
Δεν έχω ακόµα πειστεί για την αναγκαιότητα της ιδρύσεως του
Ινστιτούτου για τη Νησιωτική Πολιτική. Θα ήθελα µία εξήγηση γι’
αυτό. Και θέλω να πω γιατί, µια κι έχουµε την αγαθή τύχη να είναι
παρών και ο κ. Στουρνάρας.
Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, µια και είστε παρών, θα
ήθελα να σας πω το εξής: Η χώρα έχει µπει σε µία σωστή τροχιά.
Το αναγνωρίζουν πλέον και οι ξένοι. Μέσα σε λιγότερο από ένα
χρόνο, σε δέκα µήνες, καταφέρατε να αλλάξετε την εικόνα του
πλανήτη που είχε τη χώρα µας ως µία ξοφληµένη χώρα, έτοιµη
να χρεοκοπήσει. Και πλέον, κερδίζουµε σιγά-σιγά την εµπιστοσύνη και των εταίρων και των αγορών. Αυτό είµαι βέβαιος ότι
έγινε πολύ δύσκολα και µε πάρα πολύ κόπο.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας πω ως λίγο παλιότερος εδώ -εσείς
πολύ εµπειρότερος εµού, αλλά εγώ λίγο παλιότερος εδώ- το
εξής: Όσο θα βλέπουν ορισµένοι ότι αρχίζουµε και ανασαίνουµε,
τόσο θα γίνεστε ξαφνικά δέκτης απείρων αιτηµάτων από όλες
τις πτέρυγες -και του εαυτού µου συµπεριλαµβανοµένου- για να
χαλαρώσετε αυτήν την προσπάθεια. Να µην το κάνετε. Διότι αν
χαλαρώσουµε την προσπάθεια τώρα, ό,τι µε κόπο κατακτήθηκε,
θα χαθεί. Και τότε θα είµαστε διπλά υπόλογοι απέναντι στις επόµενες γενιές, γιατί αγγίξαµε τον στόχο, πήγαµε στην πηγή και
δεν ήπιαµε νερό.
Τώρα πρέπει να είστε πιο δυνατός και πιο αυστηρός στο πώς
θα διανέµετε το δηµόσιο χρήµα! Λέω στον κ. Μουσουρούλη, λοιπόν, µε αυτή τη λογική ότι εγώ περιµένω να έρχεστε -όχι εσείς,
ο κάθε Υπουργός- και να µου λέει πόσα ινστιτούτα κλείνουµε.
Εγώ θέλω να κλείνουµε ένα την ηµέρα. Μπορείτε να µου λέτε
τριακόσιες εξήντα πέντε µέρες το χρόνο «κλείνουµε ένα την
ηµέρα»; Συγχαρητήρια! Υπέροχο!
Εάν µου λέτε ότι ξαφνικά πρέπει να ιδρύσουµε ένα, να το
ακούσω ως επιχείρηµα. Εάν όµως µου πείτε ότι κλείσαµε δυο,
σας παρακινώ να ιδρύσουµε ένα. Εάν δεν κλείσαµε δυο και
ιδρύουµε ένα, τότε βρισκόµαστε ακριβώς στον αντίποδα όλου
του στόχου του προγράµµατος, που είναι η µείωση του δηµοσίου, που είναι να απαλλαγούµε από τη γραφειοκρατία, που είναι
να απαλλαγούµε από τα διοικητικά συµβούλια, που είναι να
απαλλαγούµε από όλα αυτά που το µόνο που έφεραν στην Ελλάδα είναι χρέη και την ανάγκη να έχουµε µνηµόνιο. Περιµένω,
λοιπόν, να το ακούσω γιατί µπορεί να κάνω λάθος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Η ρυθµιστική αρχή που είναι καινούργια;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με τη σειρά. Είπα ένα την
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ηµέρα θα κλείνουµε. Αν κλείνουµε ένα την ηµέρα, εγώ είµαι ευχαριστηµένος.
Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας να πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο
παρά τις σφοδρές αντιστάσεις και αντιδράσεις που έχει φέρει,
είναι ένα νοµοσχέδιο τοµή στα ναυτικά πράγµατα της χώρας.
Πρέπει να στηρίξουµε τον Υπουργό κ. Μουσουρούλη σε αυτήν
την προσπάθεια, διότι πράγµατι µε αυτό το νοµοσχέδιο µπορεί
να γυρίσει σελίδα και η ναυτιλία και η νησιωτική πολιτική.
Θερµά συγχαρητήρια, κύριε Υπουργέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Θα παρακαλέσω να πάρει το λόγο ο συνάδελφος, πρώτα φαρµακοποιός, µετά µέλος στην προανακριτική επιτροπή και έπειτα
συνάδελφος στη Βουλή κ. Δρίτσας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Δρίτσα, δέχεστε να προηγηθεί ο κύριος Υπουργός για µια µικρή παρέµβαση;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εφόσον ο κ. Δρίτσας
σας παραχωρεί το λόγο, έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Θα κάνετε παρέµβαση;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα κάνω µια µικρή παρέµβαση για να απαντήσω στον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος διατάραξε µια συζήτηση που είχα µε τον
Υπουργό σχετικά µε το ζήτηµα του Λιµενικού Σώµατος, αλλά δεν
πειράζει.
Εγώ να σας πω ότι δεν ιδρύουµε κανένα ινστιτούτο. Αυτό έχει
ιδρυθεί µε το νόµο «Καλλικράτη». Αναφέρουµε ξεκάθαρα µέσα
στο νόµο ότι δεν επιβαρύνεται το δηµόσιο. Θα λειτουργήσει
µέσα στο πλαίσιο της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου είναι εκείνο, που θα αναλάβει όλο το βάρος. Καµµία δαπάνη! Μηδέν δαπάνη! Απλώς
χρειάζεται ένας επιστηµονικός φορέας για να µας υποστηρίξει
µε στοιχεία για τη χάραξη νησιωτικής πολιτικής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
Ο κ. Δρίτσας έχει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Γεωργιάδης θέλει να κλείσει και τα ινστιτούτα.
Κύριε Γεωργιάδη, και την Ακαδηµία Αθηνών να κλείσετε. Αλλά
αφού µε κάνετε και πλοιοκτήτη, που δεν «βγαίνω» διότι κλείνει η
επιχείρησή µου είναι ζηµιογόνος παρά τις φοροαπαλλαγές, παρά
τις ατέλειες των καυσίµων, παρά τα προνόµια και παρά τις επιδοτήσεις.
Κύριε Γεωργιάδη, µου απευθυνθήκατε και σας απευθύνοµαι.
Αφού, λοιπόν, µε θέλετε πλοιοκτήτη…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σας το εύχοµαι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εγώ δεν το εύχοµαι. Δεν «βγαίνω» µε
φοροαπαλλαγές, µε ατέλειες, µε επιδοτήσεις, µε προνόµια που
και πάλι δεν «βγαίνω», καλύτερη λύση είναι να παρατήσω την
πλοιοκτησία και να πάω να γίνω µάγειρας.
Κύριε Γεωργιάδη, θέλετε να πάτε να γίνετε µάγειρας εσείς;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με τέτοιο µισθό είναι
πολύ δελεαστικό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Για να µην κάνουµε αστεία. Ο συνάδελφός σας, ο κ. Κεφαλογιάννης -φωνάξτε τον- έχει ειδικότητα
σε αυτό, στο να φέρνει χαρτιά µισθοδοσίας διαφόρων εργαζοµένων και να δηµιουργεί ψεύτικες εικόνες.
Κύριε Υπουργέ, χθες παρεξηγηθήκατε και παρερµηνεύσατε το
νόηµα όσων σας είπε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος Δηµήτρης Παπαδηµούλης. Αλλά, πράγµατι, αυτό το νοµοσχέδιο
µόνο η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και η Ένωση Ακτοπλόων το
έχουν χειροκροτήσει. Το έχουν συντάξει κιόλας. Ήταν τα δικά
τους αιτήµατα. Όλες οι οµοσπονδίες και οι ενώσεις εργαζοµένων
έχουν όχι µόνο αντιρρήσεις, αλλά κάνουν και αγωνιστικές κινητοποιήσεις για να µην ψηφιστεί και να µην περάσει αυτό το νοµοσχέδιο. Ακόµα και ο ΟΛΠ διά του Προέδρου και Διευθύνοντος
Συµβούλου του, µε όλη του την προσοχή -επειδή ανήκει και εκεί-
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νος στον πολιτικό χώρο της Κυβέρνησης- έβαλε σηµαντικές και
καίριας σηµασίας ενστάσεις, αστερίσκους και ένα σωρό επισηµάνσεις που ούτε καν τις προσέξατε.
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Πρόκειται για ένα θεσµικό
παράδοξο αυτό που ρυθµίζετε. Αυτό δεν είναι ανασύνταξη και
επανίδρυση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας που και εµείς
θέλαµε και εµείς διεκδικούσαµε ως αυτοτελές Υπουργείο για τη
ναυτιλία. Είναι µία ρύθµιση γραφειοκρατική στην πραγµατικότητα που κυρίως οδηγεί σε αδιαφανείς διαδικασίες παρεµποδίζοντας κάθε δηµοκρατικό και κοινωνικό έλεγχο.
Κύριε Υπουργέ, η πολιτική εποπτεία και η ευθύνη είναι µία διακριτή λειτουργία. Όταν συγχέεται η πολιτική ευθύνη µε τη στρατιωτική ευθύνη και τελικά µε τα επιχειρηµατικά συµφέροντα αυτό
δεν δηµιουργεί όρους αναπτυξιακής ανεξαρτησίας ενός Υπουργείου που πρέπει να ενταχθεί στον καίριο αυτόν τοµέα ως ναυαρχίδα µιας αναπτυξιακής διαδικασίας.
Οι στρατιωτικά οργανωµένες υπηρεσίες δεν µπορούν και δεν
πρέπει να παρεµβαίνουν στην πολιτική. Και η πολιτική δεν παρεµβαίνει στην εσωτερική λειτουργία τέτοιων υπηρεσιών. Αυτό
ισχύει και για την άµυνα και για τα Σώµατα Ασφαλείας, ισχύει για
τους πάντες. Και εδώ έχουµε µία ανάµειξη όλων αυτών των αρµοδιοτήτων µε έναν τρόπο που το µόνο που εξασφαλίζει είναι
κάποια ισχυρά «λόµπι» οικονοµικών συµφερόντων, που τα αποδέχεται η πολιτική ηγεσία κοµµάτων, όπως η Νέα Δηµοκρατία ή
το ΠΑΣΟΚ, να έχουν τον τρόπο, διά της ιεραρχίας, να επιβάλουν
σε όλη τη λειτουργία ενός Υπουργείου τις κεντρικά επιλεγµένες
αποφάσεις και κατευθύνσεις. Περί αυτού πρόκειται.
Άλλωστε δεν είναι τυχαίο, καταργείτε στην πραγµατικότητα το
Αρχηγείο-κατάκτηση του αγώνα των λιµενικών- και έχετε απέναντί σας και την οµοσπονδία των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος, την ΠΟΕΠΛΣ και ελπίζω τουλάχιστον να δεχθείτε µία
σειρά από τις τροπολογίες που εκείνοι έχουν καταθέσει, έχουν
προτείνει και έχουν προωθήσει. Αυτό είναι λοιπόν το νέο Υπουργείο το οποίο φτιάχνετε.
Για τα λιµάνια, κύριε Υπουργέ, θέλετε προτάσεις. Το λιµάνι είναι
στρατηγικού χαρακτήρα, ναυαρχίδα µίας συνολικότερης αναπτυξιακής διαδικασίας. Εσείς τα αντιµετωπίζετε δίνοντάς τα στο ΤΑΙΠΕΔ ως αυτοτελή παραγωγική µονάδα άµεσης κερδοφορίας,
τράνζιτ λειτουργίας. Είναι δυνατόν να δεχθεί ποτέ κανείς σχεδιασµό λιµανιών χωρίς ένα συνολικότερο σχεδιασµό της ευρύτερης
περιφέρειας και της ευρύτερης παραγωγικής διαδικασίας στην
οποία ανήκει το κάθε λιµάνι, ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Ηγουµενίτσα, η Πάτρα, η Καβάλα; Τι είναι το λιµάνι; Από µόνο του;
Αλλά ακριβώς για τους ιδιώτες επιχειρηµατίες είναι από µόνο του
και γι’ αυτό δεν µπορούν να ιδιωτικοποιούνται οι στρατηγικοί τοµείς της οικονοµίας, όπως τα λιµάνια, γιατί είναι παραγωγική βάση
συνολικού σχεδιασµού και για τη γεωργία και για τον τουρισµό
και για τις µεταφορές και για τις χερσαίες και για τα πάντα. Αυτό
ακριβώς απαιτεί δηµόσιο έλεγχο και δηµόσιο σχεδιασµό. Αυτά
όµως είναι µακριά.
Έχουµε ολόκληρους τόµους έρευνας και µελέτης γύρω από
αυτά τα πράγµατα και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα πανεπιστήµια, αλλά και
διεθνώς και στην Ελλάδα. Εσείς επιλέγετε το µονεταριστικό µοντέλο να τεµαχίζετε τα λιµάνια ή άκουσον-άκουσον, να κάνετε
οµαδοποιήσεις άσχετων µεταξύ τους αναπτυξιακών οντοτήτων.
Γιατί; Γιατί ακριβώς υπακούτε σε αυτήν τη λογική. Θα τα πάρει
το ΤΑΙΠΕΔ, θα τα εντάξει σε ένα σύστηµα µεταφορών εσωτερικών ή διεθνών τράνζιτ, καµµία σχέση µε τη συνολική ή άλλη παραγωγική διαδικασία και θα έχει κερδοφορία. Ε, και; Είναι αυτό
αναπτυξιακό; Γι’ αυτό έχουµε αντιδράσει και στη µονοπολοποίηση του εµπορικού λιµανιού του Πειραιά. Γι’ αυτό δεν θέλαµε τη
σύµβαση µε την «COSCO».
Κύριε Υπουργέ, µε έχετε προκαλέσει. Εµείς πράγµατι θα κάνουµε το παν για να επανακτήσουµε τους παραγωγικούς στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίας -όπως και τα λιµάνια- υπό
δηµόσιο έλεγχο. Σε αυτό ανήκει και το εµπορικό λιµάνι του Πειραιά. Τις δυσκολίες που έχουµε από το γεγονός ότι υπάρχουν
συµβάσεις τις ξέρουµε και τις µελετάµε πάρα πολύ καλά και
πολύ προσεκτικά. Δεν θα επιτρέψουµε ούτε «άβατα» ούτε χώρους εργασίας «γαλέρα» να υπάρχουν.
Θα επανέλθω στα επόµενα θέµατα που έχω αφήσει ακάλυπτα
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στον επόµενο κύκλο της συζήτησης. Θέλω να τελειώσω µε το
θέµα της ακτοπλοΐας.
Επίσης, ο δηµόσιος φορές της ακτοπλοΐας είναι καθεστώς σε
όλα τα καπιταλιστικά κράτη της Ευρώπης. Μόνο η Ελλάδα έχει
αυτό το καθεστώς. Θα µου πείτε «παράδοση». Ναι, η παράδοση
είναι µια παράµετρος. Έχει αποδώσει, όµως;
Έχουµε φτάσει στο σηµείο, ακόµη και τα νησιά του Αργοσαρωνικού να είναι «άγονη γραµµή» και δεν θα προβληµατιστούµε, που
οδηγεί αυτό το σύστηµα; Και καλά, είναι ζηµιογόνες οι ακτοπλοϊκές εταιρείες. Γιατί είναι ζηµιογόνες; Λόγω της διαφοράς κόστους-οφέλους, φορτίου µεταφορικού, ανθρώπων και εµπορευµάτων και εσόδων;
Μήπως είναι ζηµιογόνες λόγω των θαλασσοδανείων -που
πλέον δεν παίρνουν- που δεν τα αξιοποίησαν ποτέ παραγωγικά
και τώρα είναι σχολάζοντα δάνεια και µη εξυπηρετούµενα;
Μήπως είναι ζηµιογόνες από το «άβατο» των καυσίµων που
δεν λέτε να το διεισδύσετε για να δούµε, τι σηµαίνει η διαφορά
του κόστους των καυσίµων για µια εταιρεία και τι σηµαίνει για
µια άλλη;
Παρ’ όλα αυτά, θέλετε να κοροϊδέψετε τους νησιώτες µε
αυτήν την κατάπτυστη τροπολογία για το δροµολόγιο ασφαλείας, λέτε. Λες και θα είναι ένα το δροµολόγιο ασφαλείας. Το
λέτε και στον ενικό. Μα, αν εφαρµοστεί αυτή η διάταξη, θα ανοίξει η όρεξη. Αυτό είναι προφανές. Δεν θα εξυπηρετηθεί µόνο η
Κρήτη µε ένα δροµολόγιο ασφαλείας που είναι ad hoc απεργοσπαστικός µηχανισµός. Τα άλλα νησιά δεν θα έχουν ανάγκες
ασφαλείας; Άρα δέκα δροµολόγια θα γίνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτό δεν είναι απολύτως κατάργηση
του απεργιακού δικαιώµατος; Αφήστε που όλη η νοµοθετική σύλληψη είναι τόσο έωλη που δεν θα σταθεί ούτε µια µέρα σε οποιοδήποτε δικαστήριο και σε οποιοδήποτε διαδικασία τέτοιου
τύπου.
Θα επανέλθω στο δεύτερο κύκλο οµιλιών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Δρίτσα.
Παρακαλώ τον συνάδελφο κ. Στρατούλη να λάβει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εύχοµαι επιτυχία στη δουλειά σας, κύριε Πρόεδρε, ως εκλεγµένου Αντιπροέδρου της Βουλής προπάντων, εφαρµόζοντας το
Σύνταγµα και τον Κανονισµό µε δηµοκρατικό πνεύµα.
Θα ήθελα να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις, κυρίως για τις
διατάξεις που αφορούν τους ναυτεργάτες.
Η εκτίµηση του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο είναι ότι
συνολικά το νοµοσχέδιο -ειδικά αυτές οι διατάξεις που αναφέρονται στη ναυτική εργασία- έχει έναν κοινωνικό, άδικο, ταξικό
θα λέγαµε χαρακτήρα. Από αυτές τις διατάξεις, δηλαδή, που
αφορούν τη ναυτική εργασία, κατά τη γνώµη µας, επωφελούνται
οι εφοπλιστές. Για το λόγο αυτόν, η Ένωσή τους έχει χειροκροτήσει αυτές τις διατάξεις αλλά και συνολικά αυτό το νοµοσχέδιο.
Όχι µόνο αυτό, αλλά οι διάφορες Ενώσεις των εφοπλιστών ή των
πλοιοκτητών εκβιάζουν την Κυβέρνηση και το Υπουργείο για περισσότερες, πιο έντονες και βαθιές αντεργατικές αλλαγές και
στο παρόν νοµοσχέδιο.
Είναι σίγουρο –κατά τη δική µας πάντα γνώµη- ότι µε τις διατάξεις αυτές για τη ναυτική εργασία θίγονται οι ναυτεργάτες και
γενικά η ναυτική εργασία.
Γι’ αυτό είδαµε ότι µε αφορµή αυτό το νοµοσχέδιο είχαν έγκαιρα αντιδράσει. Εδώ και δυόµισι µήνες είχαν µια πολύ µεγάλη
απεργία, πολυήµερη.
Εδώ, κύριε Υπουργέ υπάρχει -σας το είχα πει και στην επιτροπή και εξακολουθώ να το τονίζω και σήµερα- ένα τεράστιο
πολιτικό ζήτηµα.
Γιατί η Κυβέρνηση αντί να τους αντιµετωπίσει µε διάλογο, τους
έθεσε σε καθεστώς πολιτικής επιστράτευσης πριν δυόµισι µήνες.
Δυστυχώς την περίοδο εκείνη η Κυβέρνηση ντύθηκε στο χακί και
αντιµετώπισε αυτήν τη µεγάλη απεργία των ναυτεργατών µε αντιδηµοκρατικές κατ’ εµάς και αντισυνταγµατικές µεθόδους, παραβιάζοντας ακόµα και την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συντάγµατος που κατοχυρώνει το δικαίωµα της απεργίας αλλά
και άλλες διατάξεις τόσο του ελληνικού Συντάγµατος όσο και
των Διεθνών Συµβάσεων Εργασίας που απαγορεύουν κατηγορηµατικά την αναγκαστική εργασία.
Εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ολόκληρο το εργατικό κίνηµα, ζητάµε να αρθεί το γρηγορότερο δυνατόν το καθεστώς πολιτικής
επιστράτευσης των ναυτικών. Είναι ντροπή να συνεχίζει να ισχύει
η πολιτική επιστράτευση γι’ αυτούς που έχουν προσφέρει και συνεχίζουν να προσφέρουν τα µέγιστα στην ανάπτυξη της χώρας
µας και κυριολεκτικά θαλασσοπνίγονται. Είναι ντροπή να τους
έχουµε ακόµα επιστρατευµένους, να τους έχει δηλαδή η Κυβέρνησή σας επιστρατευµένους.
Κύριε Υπουργέ, ζητάµε για άλλη µία φορά να αρθεί το ταχύτερο δυνατόν αυτό το καθεστώς πολιτικής επιστράτευσης και η
Κυβέρνηση και το Υπουργείο να µπουν σε διάλογο µε την Οµοσπονδία των Ναυτεργατικών Σωµατείων, ώστε να λυθούν τα µεγάλα ζητήµατα που θέτουν, τα οποία δεν αφορούν µόνο το
παρόν νοµοσχέδιο, αλλά και άλλες πλευρές για τις οποίες θα
σας πω παρακάτω.
Για τον ίδιο λόγο, γνωρίζετε ότι µε αίτηµα την απόσυρση
αυτού του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα έγινε και εχθές,
στις 16 Απριλίου, εικοσιτετράωρη απεργία όλων των ναυτεργατικών οργανώσεων που είχε µάλιστα -όπως γνωρίζετε- και πάρα
πολύ µεγάλη επιτυχία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Η δεύτερη παρατήρησή µας, κύριε Πρόεδρε και κύριε
Υπουργέ, είναι ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο και µε συγκεκριµένη
διάταξή του καταργείται η κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας
για τα κατώτερα πληρώµατα στα ποντοπόρα πλοία και στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, ανεξαρτήτως σηµαίας, εφόσον είναι ελληνικής ιδιοκτησίας.
Η κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας των κατώτερων πληρωµάτων στα ποντοπόρα πλοία αντικαθίσταται µε τις ατοµικές
συµβάσεις εργασίας που θα υπογράφουν πλέον µε τους εργοδότες τους, τους εφοπλιστές ή τους πλοιοκτήτες. Οι εργαζόµενοι δεν θα υπογράφουν πλέον µε τις Ενώσεις των εργοδοτών
τους, όπως γινόταν µέχρι σήµερα µε την κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας, αλλά µε τον καθένα πλοιοκτήτη, εφοπλιστή, εργοδότη ξεχωριστά. Αυτό είναι κυριολεκτικά σαν να υπογράφεις
µε το πιστόλι στον κρόταφο, γιατί είσαι εσύ, απέναντι είναι το
αφεντικό σου, υπό την έννοια ότι αν δεν υπογράψεις θα απολυθείς, θα χάσεις το ψωµί σου και το ψωµί των παιδιών σου.
Αυτό σηµαίνει ότι πολύ εύκολα οι µισθοί στα κατώτερα πληρώµατα των ποντοπόρων πλοίων και των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, θα κατέβουν ακόµη περισσότερο από ό,τι είναι σήµερα.
Προφανώς είναι επιδίωξη των εφοπλιστών και των πλοιοκτητών
να έχουν τέτοιους µισθούς, σαν και αυτούς που ισχύουν σήµερα
για τους άλλους ναυτικούς: τους Ρουµάνους, τους Φιλιππινέζους, τους Ουκρανούς, τους Πακιστανούς, τους Αιγύπτιους, που
εργάζονται είτε µε νόµιµη εργασία στα πλοία είτε µε µαύρη, ανασφάλιστη, αδήλωτη εργασία, η οποία σηµειωτέον ότι έχει φτάσει
σε πολύ υψηλά επίπεδα στη ναυτική εργασία. Σύµφωνα µε τις
εκτιµήσεις των δηµόσιων ελεγκτικών µηχανισµών ανέρχεται
ακόµα και στο 50% του συνόλου της ναυτικής εργασίας.
Αν ισχύσει η προτεινόµενη παραβίαση και κατάργηση της κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας των κατώτερων πληρωµάτων στα ποντοπόρα πλοία, κατά τη γνώµη µας θα ανοίξει η
όρεξη των εφοπλιστών για να καταργηθεί η αντίστοιχη συλλογική
σύµβαση εργασίας και για τους αξιωµατικούς των ποντοπόρων
πλοίων. Και, βεβαίως, εφόσον έχουµε το πρώτο ξήλωµα των συλλογικών συµβάσεων εργασίας στη ναυτική εργασία που αφορά
αξιωµατικούς και ναυτεργάτες στα ποντοπόρα πλοία, είναι
σαφές ότι θα υπάρξουν πιέσεις των εφοπλιστών και για την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας σε όλες τις
άλλες κατηγορίες των πλοίων, εκτός των ποντοπόρων, δηλαδή
των πορθµείων, των µεσογειακών φέρι µποτ, των πλοίων κάτω
των πεντακοσίων πόρων, την ακτοπλοΐα κ.λπ..
Δεν λύνει κανένα πρόβληµα η όποια νοµοτεχνική βελτίωση που
δείχνει ότι περιορίζει αυτή την κατάργηση της κλαδικής συλλογικής σύµβασης µόνο στο κατώτερο πλήρωµα των ποντοπόρων
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πλοίων. Διότι ξέρετε ότι στην πράξη, εάν αρχίσει να ξηλώνεται
το πουλόβερ, φτάνουµε στο νήµα και δεν µένει τίποτα. Το θεωρούµε απαράδεκτο, ιδιαίτερα για αυτόν τον κλάδο.
Εξηγήσαµε γιατί. Είναι αντιδηµοκρατικό, παραβιάζεται το
άρθρο 22 παράγραφος 2 του Συντάγµατος που κατοχυρώνει τις
συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Φοβόµαστε ότι ένας από τους βασικούς στόχους αυτού του
νοµοσχεδίου είναι ακριβώς να µειωθούν οι µισθοί, αυτό που λένε
κόστος εργασίας οι πλοιοκτήτες και οι εφοπλιστές. Είναι µία προσπάθεια για την οποία πιέζουν χρόνια τώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ανησυχούµε ακόµη περισσότερο για δύο επιπρόσθετους λόγους. Είδαµε ότι µε ένα πιλοτικό πρόγραµµα του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας, που ανακοινώθηκε πριν λίγες ηµέρες
για τους άνεργους νέους ναυτικούς, προβλέπεται να ναυτολογούνται στα πλοία µε το 1/3 του µισθού που προβλέπει η συλλογική σύµβαση εργασίας τους και χωρίς ασφάλιση για σύνταξη,
µόνο για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Μεγάλες ανησυχίες µάς δηµιουργεί η συµφωνία που συζητιέται αυτές τις ηµέρες στη Βουλή, το µνηµόνιο συνεργασίας µε την
κυβέρνηση της Κίνας για τις ναυτιλιακές µεταφορές, όπου προβλέπεται η δυνατότητα να απασχολούνται σε ελληνικά πλοία Κινέζοι µε µισθούς πραγµατικά Κίνας, πράγµα που θα συµπιέσει
και εδώ τις αποδοχές.
Τελειώνω µε το εξής, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι µόνο το θέµα
των συλλογικών συµβάσεων. Είναι και το θέµα ότι µε τις προβλέψεις που κάνετε για το µητρώο των ενεργών ναυτικών, ουσιαστικά βγάζετε απ’ έξω από αυτό το µητρώο πάρα πολλούς
µακροχρόνια ανέργους ναυτικούς. Αν αυτό το συνδυάσουµε µε
τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που µειώνουν τις οργανικές θέσεις στα πλοία, που καταργούν τη δεκάµηνη υποχρεωτική δροµολόγηση και απασχόληση στην ακτοπλοΐα για ορισµένες
κατηγορίες ναυτικών ή που µειώνουν από οκτάµηνο σε τρίµηνο
για τα ταχύπλοα πλοία, η ανεργία θα φουντώσει ακόµη περισσότερο στο ναυτικό κλάδο. Ουσιαστικά οδηγούνται χιλιάδες ναυτικοί στη διαγραφή από τα µητρώα των ενεργών ναυτικών.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, µπαίνουν και ζητήµατα και για το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας: Τι κάνει; Στηρίζει τους ανέργους ναυτικούς; Μπορεί να τους βρει εργασία; Ή είναι
πραγµατικά ένα φάντασµα;
Και, βεβαίως, αν υιοθετήσετε, κύριε Υπουργέ, την τροπολογία
που κατέθεσε ο κ. Κεφαλογιάννης για δροµολόγηση πλοίων
ασφαλείας την περίοδο των απεργιών, πραγµατικά υπονοµεύετε
και το ίδιο το απεργιακό δικαίωµα. Σε συνδυασµό µε άλλη διάταξη, η οποία προβλέπει την επίταξη των ναυτικών µε κοινή
υπουργική απόφαση…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Έχει φύγει αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Το ξέρω, έχετε δίκιο, αλλά µένει
να µας απαντήσετε, κύριε Υπουργέ -γιατί ακόµη δεν έχετε πάρει
θέση- αν θα υιοθετήσετε την τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Κεφαλογιάννης για τη δροµολόγηση των πλοίων ασφαλείας. Αυτό
είναι το µεγάλο ζήτηµα. Αν το υιοθετήσετε, κατά την άποψή µας,
βάζετε µπουρλότο στο δικαίωµα…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν µίλησε ακόµη ο Υπουργός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Δεν έχει µιλήσει ακόµα, γι’ αυτό
το λέω προκαταβολικά. Λέω, περιµένω να απαντήσετε. Αν το υιοθετήσετε –γι’ αυτό έβαλα το «αν»- είναι µπουρλότο στο δικαίωµα
της απεργίας.
Κύριε Υπουργέ, περιµένω απάντηση στο εξής: Δεν έχουν υπογραφεί ακόµη οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας για τους ναυτικούς στα υπόλοιπα πλοία. Επίσης, οκτώ και δέκα µήνες είναι
απλήρωτοι χιλιάδες ναυτικοί από πλοιοκτήτες και εφοπλιστές και
έχετε πει ότι θα πάρετε πρωτοβουλίες. Δεν έχετε πάρει ακόµη.
Κυριολεκτικά οδηγούνται στην πείνα αυτοί και οι οικογένειές
τους. Και αν αυτό το συνδυάσουµε µε το ότι έχει τριπλασιαστεί
η φορολόγηση των ναυτικών µε τον τελευταίο φορολογικό νόµο,
ενώ οι εφοπλιστές και µε το Σύνταγµα παραµένουν αφορολόγητοι, η κοινωνική αδικία φτάνει στα ακρότατα όριά της.
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Για όλους αυτούς τους λόγους συµφωνούµε µε τα ναυτεργατικά σωµατεία που ζητούν την απόσυρση -και για πολλούς άλλους λόγους που είπε ο εισηγητής µας- αυτού του νοµοσχεδίου.
Κύριε Πρόεδρε, επιµένουµε στην καταψήφιση του νοµοσχεδίου επί της αρχής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι υπάρχουν
σαράντα οµιλητές. Και χθες το βράδυ είπα ότι πρέπει να συζητήσουµε ώστε νοµοσχέδια του είδους αυτού να συζητούνται και
σε τρίτη συνεδρίαση.
Κύριε Δρίτσα, παρακαλώ την επόµενη φορά να θέσουµε αυτό
το θέµα στη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εµείς το είχαµε ζητήσει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τώρα το θέµα είναι
το εξής: Σήµερα εάν µιλήσει πέντε λεπτά ο κάθε Βουλευτής, µε
τις οµιλίες των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και του Υπουργού, καλώς εχόντων των πραγµάτων και αν τηρούν οι συνάδελφοι το χρόνο, θα τελειώσουµε γύρω στις 20.00’. Καταλαβαίνω
και εγώ ότι είναι εξοντωτικό αυτό. Αλλά κάποια στιγµή -δεν ξέρω
εάν µπορέσουµε σήµερα- πρέπει να τεθεί και το θέµα στον Πρόεδρο. Να υπάρξει µια διακοπή τουλάχιστον το µεσηµέρι και να
επαναλαµβάνεται η συνεδρίαση το απόγευµα. Αλλά πάλι το ίδιο
πράγµα θα είναι, θα τελειώσει στις 14.00’. Χειρότερα θα είναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε Δρίτσα, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εάν το Προεδρείο -γιατί κανείς από
εµάς δεν µπορεί σε αυτήν τη φάση να πάρει τέτοια πρωτοβουλία- που όντως πολύ σωστά περιγράφει την πραγµατικότητα,
έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί στον Πρόεδρο και εφόσον
έχουµε τη δυνατότητα, να υπάρξει παράταση της λειτουργίας
της Ολοµέλειας ως προς τη συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου.
Δηλαδή, καλό θα ήταν να υπάρξει και τρίτη ηµέρα εκτάκτως
λόγω των πραγµατικών δεσµεύσεων. Έχουµε να συζητήσουµε
πάρα πολλές τροπολογίες. Δεν είναι µόνο οι σαράντα οµιλητές.
Όταν τελειώσουν οι οµιλητές, θα υπάρξει ένας κύκλος συζήτησης τροπολογιών. Είναι αδύνατον να βγει σήµερα.
Δείτε το, παρακαλώ. Είστε ο µόνος που µπορείτε να το εισηγηθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα το δω, κύριε
Δρίτσα. Απλούστατα, θέλω να πω το εξής. Το συζητήσαµε και
χθες το βράδυ. Είναι γεγονός ότι αύριο το πρωί δεν µπορεί να
γίνει τίποτα, διότι υπάρχει η πρόταση νόµου. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόγραµµα της Βουλής έχει βγει.
Το θέµα µας είναι ότι εµείς πρέπει να µεριµνήσουµε γι’ αυτά
τα νοµοσχέδια, κύριε Βορίδη, που έχουν πάρα πολλά άρθρα και
απαιτείται πολύς χρόνος για να µιλήσουν οι Βουλευτές. Οι Βουλευτές πρέπει να µιλούν. Εγώ είµαι υπέρ αυτής της άποψης ότι
ο Βουλευτής πρέπει να εκφράζεται και από τη στιγµή που υπάρχει τόσο µεγάλη προσφορά για να µιλήσουν οι Βουλευτές, νοµίζω ότι δεν πρέπει να τους αφαιρείται ο λόγος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι πάρα πολλά τα κεφάλαια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι, δεν µε καταλάβατε. Είναι και µεγάλο το νοµοσχέδιο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ας µειώσουµε τώρα το χρόνο και
µετά βλέπουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα µειώσουµε το
χρόνο τώρα στα πέντε λεπτά και θα επικοινωνήσω µε τον Πρόεδρο αν είναι δυνατόν, να γίνει εµβόλιµη συνεδρίαση αύριο το
απόγευµα, αν γίνεται.
Εδώ, όµως, οι υπηρεσίες της Βουλής µε ειδοποιούν ότι δεν γίνεται διότι η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων είναι για
δύο συνεδριάσεις συνεχόµενες, µία επί της αρχής και µία επί των
άρθρων.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το Σώµα είναι κυρίαρχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όµως, κύριε Βορίδη, εγώ θα πω ότι το Σώµα προτείνει αυτό. Αν είναι εφικτό από
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την πλευρά του Προέδρου….
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Υπάρχει και η διαδικασία -νοµίζω ότι
δεν κάνω λάθος και σωστά ερµηνεύω τον Κανονισµό- να τεθεί
στο Σώµα η απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το είπα ότι το Σώµα
συµφωνεί.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πρέπει να υπάρξει µια συνεννόηση µε
το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ακριβώς. Ας ξεκινήσουµε µε τα πέντε λεπτά και θα δω εγώ ενδιάµεσα και θα σας
ενηµερώσω τι µπορεί να γίνει.
Ο κ. Ζερδελής έχει το λόγο για πέντε λεπτά µε ανοχή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Θα παρακαλούσα, κύριε Πρόεδρε, να
έχω τα δύο λεπτά επιπλέον ως νησιώτης Βουλευτής, αν είναι δυνατόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Βεβαίως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,
πριν από κάποια χρόνια στην Αγγλία –θα αρχίσω µε µία ιστορίαένας µαθητής άργησε σηµαντικά να πάει στο σχολείο. Στην ερώτηση του εκπαιδευτικού για την αιτία της αργοπορίας του, είπε:
«Ήρθα µε τα πόδια, είµαι ο γιος του φαροφύλακα, το λεωφορείο
δεν περνά από το φάρο». Σύντοµα, η δηµόσια συγκοινωνία στην
Αγγλία εκείνη την εποχή έβαλε στις στάσεις της και το φάρο.
Αυτά συνέβησαν, αγαπητοί συνάδελφοι, στην Αγγλία πριν
έλθει ο θατσερισµός, η νεοφιλελεύθερη λογική, που επιτέθηκε
µε πραγµατική µανία πάνω στα δηµόσια αγαθά, όπως είναι η
συγκοινωνία, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, και σχεδόν
τα κατήργησε.
Για το παρόν νοµοσχέδιο έχω να παρατηρήσω τα εξής, καθώς
αφορά την ακτοπλοΐα και είµαι και νησιώτης. Υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο εκατόν δεκαεπτά κατοικηµένα νησιά. Από αυτά τα
νησιά τα κατοικηµένα, εβδοµήντα τρία είναι άνω των εκατό κατοίκων, πενήντα επτά άνω των χιλίων κατοίκων. Καλούµαστε µε
το νοµοσχέδιο, το οποίο θα ψηφίσουµε, τα νησιά αυτά, αυτούς
τους κατοίκους, να µπορέσουµε να τους εξυπηρετήσουµε συγκοινωνιακά, ώστε και να επικοινωνούν µε το κέντρο, µε την Αθήνα
ή τη Θεσσαλονίκη κατά περίπτωση, αλλά και µεταξύ τους αρκετά
συχνά. Με το παρόν νοµοσχέδιο είναι αυτό εφικτό; Η απάντηση
είναι «όχι». Γιατί;
Δεν θα το αδικούσαµε το νοµοσχέδιο, κύριοι συνάδελφοι, αν
το χαρακτηρίζαµε ότι διακατέχεται από νεοφιλελεύθερες εµµονές και είναι εµφανή και τα θατσερικά του γονίδια. Θα εξηγήσω
γιατί.
Πρώτον, καταργείται ηλικιακό όριο στα πλοία.
Δεύτερον, δίνει τη δυνατότητα, κύριοι συνάδελφοι, σε παροπλισµό επιπλέον σαράντα πέντε µέρες ενός σκάφους πέραν του
διµήνου ετήσιου παροπλισµού του για έλεγχο. Προωθεί τις ατοµικές συµβάσεις στα ποντοπόρα πλοία άνω των τριών χιλιάδων
κόρων και στα σκάφη της αναψυχής. Μειώνει το ξενοδοχειακό
προσωπικό των σκαφών κατά τους χειµερινούς µήνες και δίνει
στον Υπουργό το δικαίωµα να αποφασίζει για την οργανική σύνθεση των πλοίων χωρίς αντικειµενικά κριτήρια. Μειώνει το χρόνο
δροµολόγησης των πλοίων σε οκτώ µήνες και δίνει τη δυνατότητα αντικατάστασής τους µε µη ισοδύναµο σκάφος. Αποχαρακτηρίζει ως ναυτικούς –και πρέπει να το προσέξουµε αυτό- τους
µακροχρόνια άνεργους στη ναυτιλία.
Ιδιωτικοποιεί τα λιµάνια και µετατρέπει τα λιµενικά ταµεία σε
ανώνυµες εταιρείες. Στρατιωτικοποιεί το Λιµενικό Σώµα και κατ’
επέκταση το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας.
Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν και τα µέχρι τώρα δεδοµένα στην ακτοπλοΐα, που είναι η απελευθέρωση των ναύλων
το 2005 επί Νέας Δηµοκρατίας και η κατάργηση του τέλους υπέρ
ΝΑΤ το 2010 επί ΠΑΣΟΚ. Το πρώτο είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση της τιµής των εισιτηρίων, ακόµα και στα ελεγχόµενα ελεύθερα τµήµατα των επιδοτούµενων γραµµών και το
δεύτερο προκάλεσε την απώλεια εσόδων από το ΝΑΤ, χωρίς οι
εταιρείες να προχωρήσουν σε αντίστοιχες µειώσεις των τιµών
και των εισιτηρίων.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ και σε παραδείγµατα από την παρούσα κατάσταση στο χώρο της ακτοπλοΐας, που αφορούν τα
νησιά και να κάνω προβλέψεις –κατά την άποψή µου- ασφαλείς,
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αν ψηφιστεί και εφαρµοστεί το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Πριν από µερικές µέρες ο Δήµαρχος και ο Αντιδήµαρχος Λήµνου δικάστηκαν µετά από αγωγή της ΝΕΛ, διότι µαζί µε τους
κατοίκους αντέδρασαν στη δροµολόγηση γερασµένου και αργού
πλοίου. Η φράση του δηµάρχου «οι κάτοικοι της Λήµνου ή θα ταξιδεύουν ταλαιπωρηµένοι µε σαπιοκάραβα ή θα πληρώνουν µια
περιουσία για να ταξιδεύουν αεροπορικώς» φαίνεται ότι ενόχλησε την εταιρεία.
Με το παρόν νοµοσχέδιο το ίδιο σκάφος θα µπορεί να συνεχίσει τη δροµολόγησή του.
Η συγκοινωνία της Λήµνου µε τη Λέσβο είναι τρεις φορές την
εβδοµάδα. Το χειµώνα µερικές φορές λόγω δυσµενών καιρικών
συνθηκών τα δροµολόγια δεν εκτελούνται.
Είναι υπαρκτά τα προβλήµατα των κατοίκων της Λήµνου από
την κατάργηση της ΔΟΥ, τη µη δηµιουργία ΚΕΠΑ στο νησί, που
αναγκάζει µέχρι και µακροχρόνια κατάκοιτους να ταξιδεύουν µε
συνοδεία στη Λέσβο και τη συνεχιζόµενη λειτουργική διασύνδεση του νοσοκοµείου µε αυτό της Λέσβου. Είναι φανερό ότι οι
αυξηµένες ανάγκες µετακίνησης δεν εξυπηρετούνται σήµερα
στοιχειωδώς ικανοποιητικά.
Το ίδιο περίπου συγκοινωνιακό έλλειµµα µε τη Λήµνο παρουσιάζει µια σειρά άλλων νησιών του Αιγαίου.
Η σχέση συγκοινωνίας και επισκεψιµότητας και ανάπτυξης ειδικά για τα νησιά µε ιδιαιτερότητα της εδαφικής ασυνέχειας είναι
αµφίδροµη. Η συγκοινωνία προάγει την επισκεψιµότητα και την
ανάπτυξη και αυτές µε τη σειρά τους δηµιουργούν ανάγκη συγκοινωνίας και διεκδικούν τη βελτίωσή της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου µισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Αν θέλουµε να µαραζώσει ένα νησί, δεν έχουµε παρά να διακόψουµε τις συγκοινωνίες του ή να τις µεταβάλουµε επί τα
χείρω. Και αυτό θα γίνει όλο το χρόνο για µια σειρά µικρά νησιά,
χωρίς ενδιαφέρον και προσδοκία, κέρδος για το εφοπλιστικό κεφάλαιο και σε µεγαλύτερα νησιά τους χειµερινούς µήνες.
Ειπώθηκε ότι στην ελληνική ναυτιλία συνολικά απασχολούνται
εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες εργαζόµενοι. Μένει να µετρήσουµε πόσοι θα µείνουν, αν ψηφιστεί και εφαρµοστεί αυτό το νοµοσχέδιο σε εύλογο χρονικό διάστηµα.
Όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση των λιµένων, έχω να παρατηρήσω ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών θα είναι µειωµένο ως µηδενικό για λιµένες µικρών νησιών, όπως του Αγίου Ευστρατίου
και σε µεγαλύτερα νησιά µε δύο λιµένες, όπως η Ικαρία, θα οδηγήσει σε υποβάθµιση του ενός εξ αυτών που ο επενδυτής δεν θα
επιλέξει και θα συντηρηθεί από το αδιάφορο δηµόσιο.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε –δεν θα πω όλα αυτά που θέλω
να πω- για τους λόγους αυτούς καταψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Καλώ δε ιδιαίτερα τους νησιώτες Βουλευτές, αν ακόµα κτυπάει
η καρδιά του νησιώτη µέσα τους και συλλογιούνται µε την ψυχή
του ναύτη, να καταψηφίσουν το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Ανδρέας Ψυχάρης έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Δεν είναι κανείς Υπουργός στην Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Ψυχάρη, έχω
µιλήσει, το έχω πει αυτό. Νοµίζω ότι πρέπει και ο Υπουργός, βέβαια και η Κυβέρνηση να φέρει έναν Υφυπουργό, διότι πραγµατικά και ο κύριος Υπουργός είναι από χθες εδώ και είναι µόνος
του και η Κυβέρνηση πρέπει να έχει έναν Υφυπουργό.
Ορίστε, κύριε Ψυχάρη, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Διερωτώµαι πώς ακούει η Κυβέρνηση,
άµα δεν είναι παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μη βάζετε τέτοιο
θέµα, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Εν πάση περιπτώσει -για να είµαστε και
λίγο επίκαιροι, κύριε Πρόεδρε και να µιλάµε και για θέµατα που
απασχολούν και τον κόσµο σήµερα- υπάρχει τώρα µία ρύθµιση
για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο και τα ταµεία.
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Ασφαλώς, είναι µία θετική κίνηση εκ µέρους της Κυβέρνησης,
ανακουφίζει πολύ κόσµο και θα φέρει χρήµα σε δηµόσια ταµεία.
Όµως, διαπράττεται µία µεγάλη αδικία, διότι εξαιρούνται όσοι
έχουν ήδη κάνει διακανονισµό σε αυτό το θέµα, άνθρωποι οι
οποίοι είναι συνεπείς, πληρώνουν, πήγαν και έκαναν διακανονισµό και όµως, δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Ελάτε στη
θέση του πολίτη που µε χίλια ζόρια πληρώνει τα χρέη του και
βλέπει τώρα ότι κάποιος άλλος που δεν πλήρωνε έχει µία ευνοϊκότερη µεταχείριση. Είναι µία αδικία, τουλάχιστον.
Ως εκ τούτου, σε αυτήν τη ρύθµιση πρέπει να ενταχθούν όλοι
και να µην υπάρχει καµµία εξαίρεση.
Είναι σίγουρο πως η ναυτιλία πρέπει να εκσυγχρονιστεί, πρέπει να γίνει ανταγωνιστική, διότι εάν κάνουµε µία βόλτα στην
προβλήτα 1 στον Πειραιά θα δούµε πως είναι γεµάτη κουφάρια.
Εάν δούµε τι γίνεται στην Αδριατική όπου πριν λίγα χρόνια υπήρχαν τριάντα πλοία, τώρα υπάρχουν µόλις τέσσερα.
Δεν πρέπει το χουντοδιάταγµα του 1973 να θεωρείται από ορισµένους ως ιερή αγελάδα. Ευτυχώς µε αυτό το νοµοσχέδιο αλλάζει. Θα µπορούσε να ήταν πιο σύγχρονο, ένα καλύτερο
νοµοσχέδιο, αλλά τουλάχιστον γίνονται κάποιες αλλαγές, όπως,
για παράδειγµα, όσον αφορά την οργανική σύνθεση του πλοίου
–για γενικές υπηρεσίες, όχι για θέµατα ασφαλείας- η οποία πρέπει να είναι ανταγωνιστική και πρέπει να είναι συνάρτηση του
αριθµού των επιβατών.
Τέλος, θα αναφερθώ σε διάφορες υπηρεσίες που δηµιουργούνται µε αυτό το νοµοσχέδιο και οι οποίες θεωρώ ότι προσθέτουν γραφειοκρατία και δηµιουργούν περισσότερα προβλήµατα,
παρά λύσεις, όπως η Επιτροπή Σχεδιασµού Ανάπτυξης Λιµένων,
η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Ανάπτυξης, το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, το Ερευνητικό Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής,
η Εταιρεία Ακτοπλοϊκών Υπηρεσιών, η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων.
Αυτά θα µπορούσαν κάλλιστα να καλυφθούν από τις υπηρεσίες
του Υπουργείου. Δεν χρειάζεται να δηµιουργούµε περισσότερη
γραφειοκρατία, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της ναυτιλίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Μαυρουδής
Βορίδης έχει το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι είναι απολύτως κατανοητό το ότι ο Υπουργός είναι
πάρα πολλές ώρες εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Απολύτως κατανοητό από την πλευρά του Προεδρείου, αλλά πρέπει να είµαστε
και λίγο… Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εποµένως νοµίζω ότι δεν πρέπει να
το κάνουµε θέµα. Με κατανόηση προχωρούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι, δεν το κάνουµε θέµα. Απλούστατα είναι πάρα πολλές οι ώρες και ο άνθρωπος θα πρέπει να ξεκουραστεί και λίγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό ακριβώς. Πρέπει να κατανοήσουµε το ανθρώπινο ζήτηµα του κυρίου Υπουργού και να προχωρήσουµε τη συνεδρίασή µας.
Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα να λάβω το λόγο για να σχολιάσω
τρία, τέσσερα ζητήµατα, τα οποία έχουν τεθεί σε αυτά τα τεσσεράµισι λεπτά.
Το πρώτο θέµα, το οποίο θα ήθελα να θέσω είναι ο ισχυρισµός
που άκουσα από την πλευρά του κ. Παπαδηµούλη, του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κύριος Υπουργός
ενεργεί ως εντεταλµένος, τρόπον τινά, της Ενώσεως των Εφοπλιστών. Προβαίνει σε αυτόν τον ισχυρισµό γιατί στην πραγµατικότητα υπάρχουν διατάξεις –και κυρίως οι διατάξεις εκείνες οι
οποίες προσπαθούν να απελευθερώσουν, σε έναν ορισµένο
βαθµό, το εργασιακό καθεστώς- οι οποίες αποτελούσαν αίτηµα
των εφοπλιστών και εποµένως «να, τώρα που ικανοποιείται αυτό
το αίτηµα προς βλάβη των συµφερόντων των εργαζοµένων».
Όλο αυτό στηρίζεται σε µία µαγική εικόνα και µία µαγική υπόθεση που διακατέχει την Αριστερά. Η µαγική αυτή υπόθεση είναι
η εξής: Υπάρχουν οι κακοί εργοδότες, οι οποίοι πίνουν το αίµα
των εργαζοµένων, βγάζουν λεφτά και έχουν συµφέρον να διατηρούν τους µισθούς όσο το δυνατόν χαµηλότερους. Κύριε Πρόεδρε, εδώ -δεν θα πάω στη γενική θεωρία, αλλά θα πάω σε αυτά
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που έχουµε µπροστά µας- µας διαφεύγει το εξής: Εδώ υπάρχει
µία πραγµατικότητα: Κανείς δεν πίνει το αίµα των Ελλήνων εργαζοµένων για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχουν Έλληνες
εργαζόµενοι σε αυτήν την περίφηµη ποντοπόρο ναυτιλία. Πρέπει
κανείς να κατανοήσει τη φύση και τη δοµή αυτής της συγκεκριµένης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η δοµή αυτής της συγκεκριµένης επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι διεθνοποιηµένη από τα πράγµατα. Μπορούµε, λοιπόν, εµείς, κάλλιστα, να
κάνουµε το εξής απλό: Πόσος είναι τώρα ο µισθός; 4400. Εγώ
λέω για να προστατεύσουµε αποτελεσµατικότερα τους εργαζοµένους να τον διπλασιάσουµε. Να τον πάµε στα 8800. Πιστεύουµε, όµως, ότι όσο και αν εµείς αυξάνουµε νοµοθετικά την
προστασία των µισθών, έστω και ένας εργαζόµενος θα πάρει
αυτά τα χρήµατα;
Στον αντίποδα ακριβώς αυτής της λογικής είναι η ρύθµιση, την
οποία κάνει ο Υπουργός. Έρχεται ο Υπουργός και λέει: «Εγώ έχω
ανεργία, έχω µία πραγµατικότητα στο καθεστώς εργασίας, αναγνωρίζω αυτήν την πραγµατικότητα και ανοίγω, αυτήν τη στιγµή,
αυτόν τον κλειστό εργασιακό χώρο και στον Έλληνα εργαζόµενο». Έρχοµαι εγώ και διερωτώµαι τώρα, κύριε Πρόεδρε: Ο
εφοπλιστής ευνοείται από αυτό;
Μα, ο εφοπλιστής –µε συγχωρείτε πολύ- έχει πάρει Φιλιππινέζους, έχει πάρει Ινδούς, έχει πάρει Αφρικανούς, έχει πάρει ό,τι
θέλετε εκτός από Έλληνες. Τι τον κόφτει τον εφοπλιστή, στο
κάτω-κάτω της γραφής, αν σε τελευταία ανάλυση εµείς επιµείνουµε να διατηρήσουµε το αυτό καθεστώς; Αυτός τις λύσεις του
τις έχει βρει.
Πώς ικανοποιείται ο εφοπλιστής από αυτό; Ο µόνος που χάνει
από αυτό, από αυτή την άκαµπτη ρύθµιση είναι ο Έλληνας που
ψάχνει σήµερα να βρει δουλειά µε 300 ευρώ. Μπορεί να βρει µια
δουλειά µε 1.500 ευρώ, αλλά εµείς µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση
που έχουµε σήµερα, δεν του το επιτρέπουµε.
Ερώτηση: ποιος υπερασπίζεται εδώ τα συµφέροντα των εργαζοµένων, η Κυβέρνηση ή η Αριστερά, µε αυτά που λέει; Αυτό
είναι το απλό ερώτηµα.
Θέλω επίσης να υποστηρίξω την τροπολογία που έχει καταθέσει ο συνάδελφος κ. Κεφαλογιάννης για τα δροµολόγια ασφαλείας. Βεβαίως, µπορεί να µη λέγεται ευθέως, όµως, εγώ να το
πω ευθέως.
Δεν πρέπει να υπάρξουν πρόνοιες, κύριε Πρόεδρε, ώστε, εν
πάση περιπτώσει, να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο επικοινωνίας
την ώρα που απεργούν οι εργαζόµενοι; Δεν πρέπει παρά µόνο
σε ακραίες περιπτώσεις να εφαρµόζεται το µέτρο της επιστρατεύσεως; Δεν πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις και λειτουργίες
ασφαλείας, όπως υπάρχει προσωπικό ασφαλείας σε κάθε απεργία; Πείτε µου µία απεργία στην οποία δεν υπάρχει προσωπικό
ασφαλείας. Γιατί αυτό είναι τόσο τροµερό και κάνουµε τόσο µεγάλο θέµα µε αυτό;
Το επόµενο θέµα που θέλω να θέσω αφορά µία τροπολογία
που κατέθεσαν συνάδελφοί µου από την Περιφέρεια Αττικής που
έχει σχέση µε την προσπάθεια επιλύσεως του µεγάλου ζητήµατος των εργαζοµένων στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Εγώ θα πω ότι
το ζήτηµα δεν είναι µόνο των εργαζοµένων.
Έχει επέλθει ένα αδιέξοδο σ’ αυτήν τη συζήτηση, διότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν χρήµατα, δεν εκταµιεύονται χρήµατα για να
προχωρήσει η κατασκευή των τορπιλακάτων, που τις έχει εν
µέρει πληρώσει το Υπουργείο Άµυνας και εν µέρει κατασκευάσει
το ναυπηγείο. Δεν υπάρχουν χρήµατα γιατί έχει υπάρξει µια διαφωνία. Δεν επιλύεται αυτήν τη στιγµή η διαφωνία. Οι εργαζόµενοι παραµένουν απλήρωτοι. Πρέπει να βρούµε έναν ταχύ αποτελεσµατικό µηχανισµό για να επιλύσουµε αυτό το πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η πρόταση που κάνουν οι συνάδελφοί µου είναι να παραπεµφθεί αυτή η διαδικασία προς επίλυση, να γίνει µε µία έκθεση του
Σώµατος Ορκωτών Λογιστών. Εγώ θα συµφωνήσω κατ’ αρχάς.
Θα προσέθετα, όµως, κάτι ακόµα –το οποίο κατά τη γνώµη µου
πρέπει να δούµε- για την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας
του µηχανισµού, κάποιον ανεξάρτητο µηχανικό εκτιµητή, γιατί
µόνο το Σώµα των Ορκωτών Λογιστών δεν έχει την τεχνική δυνατότητα να διαπιστώσει το ήδη κατασκευασθέν έργο.
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Εποµένως, ένας ανεξάρτητος εκτιµητής ενδεχοµένως θα διευκολύνει τη λογιστική αποτίµηση που πρέπει να έρθει να κάνει
το Σώµα των Ορκωτών Λογιστών, µε τον ταχύτερο, όµως, δυνατό
τρόπο προκειµένου να µπορέσουν να πληρωθούν οι εργαζόµενοι.
Τελειώνω µε την τροπολογία που κατέθεσε ο κύριος Υπουργός
των Οικονοµικών. Υποψιάζοµαι ότι θα ακουστεί µία κριτική, πάλι
από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Γιατί θα ακουστεί κριτική; Διότι, δύο πράγµατα, κύριε Πρόεδρε, κάνει αυτή η
τροπολογία. Το πρώτο πράγµα που κάνει είναι ότι δεν συνυπολογίζεται στην ανακεφαλαιοποίηση, στο 10% που πρέπει να καταβάλει ο ιδιώτης, το ποσό που εισφέρθηκε στην Πειραιώς µε τα
υποκαταστήµατα των τραπεζών της Κύπρου. Άρα δεν πρέπει
αυτό το ποσό -στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου- να συνυπολογιστεί για να καταβληθεί το 10%.
Το δεύτερο που κάνει είναι να εξαιρεί από τη φορολογία τις
µεταβιβάσεις ακινήτων που γίνονται στο πλαίσιο της τραπεζικής
συγχωνεύσεως, στο πλαίσιο της εξυγίανσης των τραπεζών.
Και τις δύο παρεµβάσεις θέλω να τις υποστηρίξω, να εξηγήσω
τη λογική τους γιατί θα µας πουν ότι είναι χαριστικές. Είναι
ορθές. Τη στιγµή που κατέρρεε η Κύπρος δόθηκε µία απάντηση
εντός δύο ηµερών, κύριε Πρόεδρε, από την Κυβέρνηση και διασώθηκε η σταθερότητα των τραπεζικού συστήµατος, ακριβώς
επειδή υπήρξε τράπεζα που δέχθηκε να πάρει τα τραπεζικά κυπριακά υποκαταστήµατα, την ώρα που κανείς δεν ήθελε να τα
πάρει και που κινδύνευαν οι καταθέσεις των Ελλήνων καταθετών.
Κάποιος τα πήρε. Δεν µπορούµε, όµως, να πούµε τώρα σ’
αυτόν που τα πήρε «βάλε τώρα και το 10% της ανακεφαλαιοποίησης», διότι προφανώς δεν θα τα έπαιρνε. Εποµένως η ρύθµιση
αυτή είναι σωστή.
Σε ό,τι αφορά την εξαίρεση από την καταβολή των φόρων, µε
συγχωρείτε, αλλά είναι απολύτως εναρµονισµένη µε το νόµο του
1997, ο οποίος ρυθµίζει τις συγχωνεύσεις τραπεζικών πιστωτικών
ιδρυµάτων. Στο νόµο αυτό, που ενίσχυε τότε τις συγχωνεύσεις,
εξαιρέθηκαν και εκεί από το φόρο οι µεταβιβάσεις περιουσιακών
στοιχείων και ακινήτων.
Εποµένως, και για λόγους µόνο δικαιοσύνης, δηλαδή ισότητας
στη µεταχείριση των διαφορετικών συγχωνευοµένων πιστωτικών
ιδρυµάτων, θα έπρεπε να έχει υπάρξει αυτή η ρύθµιση.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Παύλος Σιούφας.
ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, το
υπό ψήφιση νοµοσχέδιο ήταν κάτι παραπάνω από αναγκαίο να
έρθει στη Βουλή, αφού µετά τη σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας, που τόσο αδικαιολόγητα είχε διαλυθεί, θα έπρεπε να γίνουν οι αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις, αλλαγές, παρεµβάσεις
και τοµές στο χάρτη της ναυτιλίας, του ΥΕΝ και του Λιµενικού
Σώµατος.
Έτσι, µε το νόµο αυτόν ρυθµίζονται τα της οργάνωσης του
νέου Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιµενικού Σώµατος και παρέχεται και καθορίζεται το βασικό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής ναυτικής διοίκησης.
Παράλληλα, εκσυγχρονίζονται οι συναφείς µε τη ναυτιλία διοικητικές διαδικασίες και ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση λιµανιών. Αυτά σε γενικές αρχές επί της αρχής, θα έλεγα,
του νοµοσχεδίου.
Θέλω, όµως, να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις όσον αφορά
ορισµένα άρθρα του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου.
Στο άρθρο 11 υπάρχουν σοβαρές και αναγκαίες τροποποιήσεις άρθρων του απαρχαιωµένου Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού
Δικαίου που χρειάζονται άµεσο εκσυγχρονισµό. Δεν µπορώ,
όµως, να µη σταθώ στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού.
Με την παράγραφο 4, λοιπόν, αυξάνονται τα πρόστιµα για τις
παραβάσεις του τέταρτου κεφαλαίου του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου και καθορίζονται σε ένα τεράστιο εύρος, ξεκινούν
δηλαδή από ευρώ 300 και φτάνουν τις 500.000 ευρώ. Με την
παλιά διάταξη το εύρος ήταν από 2.000 δραχµές έως 150.000
δραχµές, δηλαδή ήταν εβδοµήντα πέντε φορές πιο πάνω. Τώρα
το εύρος είναι χίλιες εξακόσιες φορές περισσότερο από το κα-
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τώτερο πρόστιµο. Νοµίζω ότι το ποσό του 500.000 ευρώ είναι τεράστιο και προδίδεται έλλειψη µέτρου από τη διάταξη αυτή.
Δεν κατανοώ τις αντιδράσεις τόσο της ΠΝΟ όσο και των εκπροσώπων των κοµµάτων για το άρθρο 19 παράγραφος 1. Κατ’
αρχάς η εφαρµογή του προϋποθέτει τη µη ύπαρξη Συλλογικών
Συµβάσεων Ναυτικής Εργασίας. Από ό,τι γνωρίζω και είµαι σε
θέση να γνωρίζω, δεν υπάρχει φορέας πλοιοκτητών που να µη
θέλει υπογραφή συλλογικής σύµβασης.
Δεύτερο και κύριο -και αυτό είναι το πιο σηµαντικό- είναι ότι η
διάταξη αυτή αν την δούµε µέσα από τις από πολλά χρόνια διαµορφωµένες πραγµατικές συνθήκες στη ναυτιλία, ελληνική και
ελληνόκτητη, δεν πρόκειται να έχει καµµία πρακτική εφαρµογή.
Και αυτό γιατί κανένας πλοιοκτήτης πλοίου άνω των τριών χιλιάδων κόρων, νηολογηµένο κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του
ν.δ. 2687/1953, δεν θα προσλάβει για κατώτερο πλήρωµα Έλληνα ναυτικό.
Όσο και να θέλουµε, όσο και να ζητάµε, όσο και να φωνάζουµε
Έλληνα ναυτικό για κατώτερο πλήρωµα στα ελληνική πλοία άνω
των τριών χιλιάδων κόρων δεν θα βρούµε ποτέ. Έστω κι αν
ακόµη πηγαίνει δωρεάν µάγειρας ή θαλαµηπόλος ή ναύτης δεν
πρόκειται να προσληφθεί σε τέτοια πλοία.
Οι φωνές λοιπόν, οι απεργίες από ανθρώπους που τα γνωρίζουν αυτά, όπως είναι οι συνδικαλιστές της ΠΝΟ, µάλλον κάτι
άλλο εξυπηρετούν, αφού αυτοί γνωρίζουν ότι στα εµπορικά
πλοία της κατηγορίας που προανέφερα δεν πρόκειται να προσληφθεί κανένας Έλληνας ναυτικός σας κατώτερο πλήρωµα.
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ρύθµιση του άρθρου 22, αφού
αυτή λύνει ένα σηµαντικό πρόβληµα των σπουδαστών, οι οποίοι
κάθε εξάµηνου τρέχουν στα γραφεία και σε γνωστούς για να
βρουν πλοίο να κάνουν την πρακτική τους εκπαίδευση. Όµως, η
προσθήκη που γίνεται και η οποία προβλέπει την ποσόστωση µεταξύ σπουδαστών και σπουδαστριών, νοµίζω ότι είναι ατυχέστατη. Διότι κριτήριο θα έπρεπε να είναι µόνο η επίδοση και όχι
το φύλο.
Σηµαντική είναι επίσης η πρόβλεψη του άρθρου 23 για την ισόκυρη ναυτολόγηση δοκίµων σε πλοία µε ξένη σηµαία µη συµβεβληµένων µε το ΝΑΤ.
Με το άρθρο 24 ιδρύεται γραφείο σταδιοδροµίας στο ΥΕΝ.
Με σκοπό τη διευκόλυνση της ναυτολόγησης των δοκίµων στα
εκπαιδευτικά ταξίδια. Κύριε Υπουργέ, το γραφείο αυτό θα πρέπει
να λειτουργεί αποφασιστικά και όχι µε τον τρόπο που το προβλέπει το νοµοσχέδιο.
Το Γραφείο Σταδιοδροµίας θα πρέπει να συντάσσει τον κατάλογο των δοκίµων κατά σειρά, µε βάση τα αποτελέσµατα του
σπουδαστή στο εξάµηνο που έληξε και εν συνεχεία, να αποστέλλει τα ονόµατα των δοκίµων στις εταιρείες που αυτές θα ναυτολογήσουν, σύµφωνα µε το άρθρο 22.
Έτσι όπως είναι το άρθρο 24, λειτουργεί χωρίς καµµία πραγµατική συνδροµή στους σπουδαστές, αφού θα λειτουργεί για την
παροχή υποδείξεων και µόνο.
Το άρθρο αυτό θέλει τροποποίηση και τώρα ακόµη, κύριε
Υπουργέ, ώστε το Γραφείο να λειτουργεί για την επίλυση των
προβληµάτων των σπουδαστών και να υποχρεώνει και να δεσµεύει τις εταιρείες. Έτσι όπως είναι διατυπωµένο, είναι σε
πλήρη αναντιστοιχία µε το άρθρο 22.
Με το άρθρο 25 προστίθεται η δυνατότητα στο Ναυτικό Επιµελητήριο να προσλαµβάνει σε θέσεις ειδικών συµβούλων, προέδρους ή διευθύνοντες διαχειριστριών ναυτιλιακών εταιρειών
εγκατεστηµένων στην Ελλάδα, αρκεί να κατείχαν τέτοιες θέσεις
επί δεκαπενταετία.
Σας είπα και στην επιτροπή να το αποσύρετε αυτό το άρθρο,
κύριε Υπουργέ, διότι σε αυτόν που είχε την έµπνευση αυτής της
διατάξεως πρέπει να του πούµε ότι δεν γνωρίζει το πώς λειτουργούν οι διαχειρίστριες εταιρείες. Είµαι βέβαιος ότι η διάταξη
αυτή -την οποία, απ’ ό,τι έχω πληροφορηθεί, έφερε το Ναυτικό
Επιµελητήριο- κάποιον θέλει να εξυπηρετήσει.
Στο άρθρο 27 πολύ σωστά αλλάξατε το «µπορεί» που υπήρχε
για την ηλικία των εξήντα επτά ετών των φυλάκων. Με τη δυνητική πρόβλεψη που αρχικά υπήρχε, θα µπορούσε να είναι φύλακες και άνω των εξήντα επτά ετών.
Με το άρθρο 30 ρυθµίζονται τα της σύνθεσης των επιβατηγών
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οχηµαταγωγών πλοίων. Στο τέλος της παραγράφου β’ γράφει:
«Εφόσον δεν προσφέρεται παρασκευαζόµενη επί του πλοίου
τροφή, προσλαµβάνεται µόνον ένας βοηθός φροντιστή».
Πρέπει να το διευκρινίσετε, κύριε Υπουργέ, και να συµπληρωθεί µετά το «προσφέρεται» ότι «δεν προσφέρεται τροφή στους
επιβάτες». Και αυτό, γιατί µπορεί να παρασκευάζεται τροφή για
το πλήρωµα, οπότε είναι αναγκαίος ο βοηθός φροντιστή. Αν δεν
παρασκευάζεται τροφή ούτε για το πλήρωµα, δεν βλέπω το λόγο
για τον οποίο χρειάζεται ο βοηθός φροντιστή. Θα ήταν προτιµότερος ένας βοηθός θαλαµηπόλου.
Στην αρχή του άρθρου 32 πρέπει να προστεθεί «όπως αυτή
ισχύει σήµερον».
Στο άρθρο 53 παράγραφος 1 προβλέπεται ότι οι συµβάσεις
ναυλώσεως ή θαλασσίων µεταφορών του δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µπορεί και όχι
υποχρεωτικά να υπάγονται στη διαιτησία. Χαίροµαι που µε την
τροπολογία που καταθέσατε άλλαξε, έστω και εν µέρει, η παράγραφος 2 και βάλατε την προϋπόθεση «αν δεν έχει συµφωνηθεί
άλλως». Διότι µε την αρχική πρόβλεψη, µε την οποία οριζόταν
ότι εφαρµοστέο δίκαιο θα ήταν το ελληνικό υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από το τι έχουν συµφωνήσει τα µέρη στη σύµβαση που
κατάρτισαν, ήταν βέβαιο ότι δεν θα µπορούσε να σταθεί πουθενά
στον κόσµο και κυρίως στα αγγλικά δικαστήρια, που είναι το
µέρος όπου εφαρµόζεται το Αγγλικό Δίκαιο, όπου στις συµβάσεις ισχύει απαραίτητα η αρχή του Ρωµαϊκού Δικαίου «pacta sunt
servanda».
Όµως, πρέπει και στον τόπο της διαιτησίας να προστεθεί «αν
δεν έχει συµφωνηθεί άλλως» κύριε Υπουργέ. Είπε ο κ. Δρίτσας
πριν ότι, αν έλθουν στην εξουσία, θα πάρουν το λιµάνι του Πειραιά από την «COSCO» στο δηµόσιο, για να πάψουν να υπάρχουν εργασιακές συνθήκες γαλέρας.
Δεν µπορώ να διανοηθώ ότι η µεγαλύτερη κρατική εταιρεία
της Κίνας, στην οποία, όπως ξέρουµε όλοι, υπάρχει κοµµουνιστικό σύστηµα, διεθνιστική αντίληψη και εργατική αλληλεγγύη,
όπου κυβερνά η εργατική τάξη, εφαρµόζει συνθήκες εργασιακής
γαλέρας. Δηλαδή, άλλα λένε και άλλα κάνουν αυτοί; Αν πιστέψουµε τον κ. Δρίτσα και αυτά που είπε για συνθήκες γαλέρας,
τότε θα πρέπει να πιστέψουµε ότι, όταν έλθει ο ΣΥΡΙΖΑ και το
ΚΚΕ στην εξουσία, θα µας κάνουν τα ίδια.
Τελειώνοντας, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ζητήσω κάτι. Τα
εµπορικά πλοία και τα επιβατηγά, άνω των οκτακοσίων κόρων τα
πρώτα και άνω των πεντακοσίων κόρων τα δεύτερα, λειτουργούν
από πλευράς εσωτερικής υπηρεσίας µε απαρχαιωµένους κανονισµούς, τα επιβατηγά µε τον κανονισµό που προβλέπεται στο
βασιλικό διάταγµα 863/1960 και τα εµπορικά µε τον κανονισµό
που προβλέπεται στο βασιλικό διάταγµα 800/1970.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Σιούφα, σας
ευχαριστώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οι διατάξεις και των δύο κανονισµών έχουν συνταχθεί µε βάση
δεδοµένα των πλοίων του 1960 και του 1970.
Καιρός είναι τώρα, κύριε Υπουργέ, να αναλάβετε πρωτοβουλία
για τον εκσυγχρονισµό των κανονισµών αυτών, καθώς επίσης και
του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου, ούτως ώστε να λειτουργήσουν µε συνθήκες του 21ου αιώνα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουµε αντιταχθεί στις µείζονες πολιτικές επιλογές του Υπουργείου Ναυτιλίας µε ξεκάθαρες και συγκεκριµένες θέσεις και συγκεκριµένα, στην εκ µέρους
του κυρίου Υπουργού λογική της γραφειοκρατικής προσέγγισης
πραγµατικών προβληµάτων και στην πρόταξη επιχειρηµατικών
συµφερόντων αντί του γενικού κοινωνικού συµφέροντος.
Αναγνωρίζουµε πως ο κύριος Υπουργός είναι συνεπής µε τη
νεοφιλελεύθερη ιδεολογία του, που του επέβαλε την επιστρά-
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τευση των Ελλήνων ναυτικών και τη στήριξη των ακτοπλοϊκών
εταιρειών.
Ας µην ξεχνάµε πως η συγκυβέρνηση είναι εκείνη που επέβαλε
για πρώτη φορά µια νέα µορφή σύγχρονης δουλείας, όπου ο
απεργός ναυτικός που διαµαρτυρόταν γιατί έµενε επί µήνες
απλήρωτος από τον εφοπλιστή, υποχρεώθηκε από την τρικοµµατική Κυβέρνηση να συνεχίσει να δουλεύει αδιαµαρτύρητα,
πάλι απλήρωτος.
Αυτή είναι η νοµιµοποίηση, η θεσµοθέτηση µιας δουλείας νέου
τύπου, όπου η συγκυβέρνηση, παίρνοντας το µέρος των εφοπλιστών, αφήνει τους ναυτικούς να βουλιάξουν µέσα στην ανέχεια.
Η απάντηση που δίνετε στο πραγµατικό αυτό κοινωνικό πρόβληµα είναι οι ατοµικές συµβάσεις εργασίας του άρθρου 19.
Προωθείτε την περαιτέρω ελαστικοποίηση των σχέσεων εργαζοµένου-εργοδότη, που αντικαθιστά το προηγούµενο καθεστώς
της δουλείας, µε ένα καθεστώς δουλοπαροικίας. Αυτή είναι η
δήθεν βελτιωτική σας πρόταση προς τον Έλληνα ναυτικό.
Το ότι αγνοείτε παντού την κοινωνία γίνεται επώδυνα εµφανές
και στην ακτοπλοϊκή πολιτική που ακολουθείτε έναντι των νησιωτών, µια πολιτική στην κυριολεξία ενάντια στους νησιώτες, τους
οποίους έχετε καταδικάσει σε µόνιµη αποµόνωση.
Κι εδώ δεν µιλάµε µόνο για τη χειµερινή περίοδο, για την οποία
δεν λαµβάνετε καµµία πρόνοια, µε σκοπό την εξασφάλιση σταθερής ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Υπάρχει εδώ και καιρό πλέον πρόβληµα -ακόµα και κατά την τουριστική περίοδο- µε την ξαφνική
διακοπή δροµολογίων από τους πλοιοκτήτες.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα, οι Βόρειες Σποράδες και ιδιαίτερα η Σκόπελος. Σας το είχα επισηµάνει και πέρυσι το καλοκαίρι, όταν µου είχατε απαντήσει, κύριε Υπουργέ, εδώ στην
Ολοµέλεια επί λέξει, ότι ο Υπουργός δεν µπορεί να πιάσει από
το αυτί τους εφοπλιστές.
Και τώρα, επιλέγετε µε το άρθρο 38 του παρόντος νοµοσχεδίου, να πιάνετε στην κυριολεξία από το λαιµό τους νησιώτες,
καθώς οι κανόνες που εισάγετε για την τακτική δροµολόγηση ή
διακοπή των ακτοπλοϊκών γραµµών είναι εξαιρετικά χαλαροί.
Είστε, δηλαδή, ξεκάθαρα υπέρ των εφοπλιστών, χωρίς να κάνετε σοβαρή προσπάθεια, ούτε καν προσχηµατικά, να στηρίξετε
τις νησιώτικες κοινωνίες.
Το πρόβληµα της ευκαιριακής εκτέλεσης δροµολογίων ανάλογα µε το πότε βολεύει τον πλοιοκτήτη, έχει δραµατικές συνέπειες για τα µη εξυπηρετούµενα νησιά καθ’ όλο το χρονικό
διάστηµα των διακοπών αυτών.
Οι δικαιολογίες περισσεύουν στο νοµοσχέδιό σας, όπου µνηµονεύετε «λόγω εξαιρετικής ανάγκης ή άλλης σοβαρής αιτίας».
Όλες ηθεληµένα αόριστες, για να εξυπηρετηθούν κάποιοι, που
σίγουρα δεν είναι οι κάτοικοι των νησιών µας.
Αυτό ισχύει κατά µείζονα λόγο για τις τοπικές κοινωνίες που
ζουν σε έναν εξαιρετικά ευαίσθητο εθνικό χώρο, όπως είναι το
Αιγαίο.
Να σηµειωθεί πως πλέον από τους τρεις νησιωτικούς δήµους,
Σκιάθου, Αλοννήσου και Σκοπέλου, εξετάζεται η αγορά ή η ενοικίαση επιβατικού οχηµαταγωγού πλοίου, για να καλυφθεί η ανυπαρξία του κράτους. Χθες ο Δήµαρχος Σκοπέλου ήρθε σε επαφή
µε το Δήµαρχο Θεσσαλονίκης, για να εξετάσουν τη δηµιουργία
µιας ναυτιλιακής εταιρείας λαϊκής βάσης.
Και όλα αυτά, επειδή δεν υπάρχει κράτος που να παίρνει πρωτοβουλίες και να φέρνει αποτελέσµατα στα νησιά.
Για τα λιµάνια ο κύριος Υπουργός εισάγει τα άρθρα 39, 40 και
45. Αυτά αποτελούν συνέχεια της φιλοσοφίας που σας οδήγησε
στην κατάρτιση πέρυσι της περίφηµης τροπολογίας των πεντακοσίων σελίδων για τα master plan που τελικά ενσωµατώθηκε
στο ν. 4081.
Πέρα από την παράξενη εµµονή να την περάσετε όταν όλοι οι
άλλοι καυτηρίαζαν την έλλειψη νοµοτεχνικής σοβαρότητας στο
κείµενο, µου έκανε τότε εντύπωση η επιµονή να πάρετε πάνω
σας ένα προσωπικό πολιτικό κόστος. Αυτή η προσπάθεια φαίνεται ιδιαίτερα στο ότι νοµοθετήσατε για τον εαυτό σας το δικαίωµα αλλαγής των master plan, νόµων πλέον, µε απλή
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας, δηλαδή τη δικής σας.
Πέραν του τραγελαφικού στοιχείου, καθώς είναι γνωστό τοις
πάσι ότι οι νόµοι δεν αλλάζουν µε υπουργικές αποφάσεις, υπάρ-
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χει και το καθαρά ουσιαστικό κοµµάτι της υπόθεσης, που αφορά
στο σχεδιασµό των λιµανιών στα νησιά µας.
Τι θέλετε να κάνετε, τελικά, µε αυτά, πέραν της εκποίησής
τους; Ακούµε διάφορα για στρατηγικούς σχεδιασµούς από πλευράς Υπουργείου. Ας πάρουµε, για παράδειγµα, τα άρθρα 39 και
40 για τη δηµιουργία κεντρικών λιµενικών δικτύων.
Εκεί προωθείτε µέσω του λεγόµενου «Δικτύου Λιµένων Βορείου Ελλάδος» την υπαγωγή του ΟΛΒ στον ΟΛΘ µε το σχήµα
θυγατρικής-µητρικής εταιρείας. Έτσι, µετά την ολοκλήρωση των
σχετικών διαδικασιών, ο «ΟΛΘ Α.Ε.» θα είναι ο µόνος αρµόδιος
στο να διαµορφώνει µε απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου νέο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο του οµίλου εταιρειών που δηµιουργείτε.
Σκοπός σας, βέβαια, δεν είναι ο στρατηγικός σχεδιασµός της
ανάπτυξης των λιµανιών, αλλά η εναρµόνιση των όρων λειτουργίας τους, για να κάνετε ευκολότερη τη δουλειά του ΤΑΙΠΕΔ,
ώστε να ιδιωτικοποιήσει γρηγορότερα κάθε έναν από τους οργανισµούς λιµένων-ανώνυµες εταιρείες που θα ανήκουν στο δίκτυο.
Υπενθυµίζω εδώ ότι µιλάµε για τα δώδεκα µεγαλύτερα λιµάνια
της χώρας, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο Βόλος.
Έτσι, κάποιοι στην Αθήνα –ΤΑΙΠΕΔ- και στη Θεσσαλονίκη –ΟΛΘθα είναι πλέον υπεύθυνοι για την κατάρτιση των αναπτυξιακών
σχεδίων τριών περιφερειακών λιµανιών, µεταξύ των οποίων και
του Βόλου. Πρόκειται, δηλαδή, για την απόλυτη διάλυση του
ΟΛΒ, όπως τον γνωρίζουµε σήµερα, µε το µοίρασµα των ιµατίων
του λιµανιού σε κάποιον ιδιώτη που θα αναλάβει τη λειτουργία
του και σε κάποιου είδους «ηµιδηµόσια» Αρχή που εξ αποστάσεως θα προσδιορίζει την αναπτυξιακή κατεύθυνση του Βόλου
για τις επόµενες δεκαετίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Πάγια θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι ότι όλες οι ιδιωτικοποιήσεις πρέπει πάντοτε χωρίς εξαιρέσεις να εξυπηρετούν
το γενικό δηµόσιο συµφέρον, αλλά και να εγκρίνονται από όλους
τους κοινωνικούς φορείς που εκφράζουν τα συµφέροντα της τοπικής κοινωνίας.
Το ίδιο, φυσικά, πρέπει να ισχύει και για το σχέδιο ανάπτυξης
του λιµανιού, το περίφηµο master plan. Όµως, στο άρθρο 45
προβλέπετε τη συµµετοχή εκπροσώπου του οικείου ΟΤΑ στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων,
χωρίς –δυστυχώς- δικαίωµα ψήφου, γιατί προφανώς θεωρείτε
ότι ο εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει απλώς να
παρακολουθεί τις αποφάσεις που παίρνουν άλλοι για τον τόπο
του.
Εδώ θέλω να επισηµάνω κάτι που καταδεικνύει τη διγλωσσία
του Υπουργείου. Στις 7 Σεπτεµβρίου του 2012, σε σύσκεψη που
πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΛΒ, ο Γενικός Γραµµατέας
Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου σας κ. Μουτζούρης διαβεβαίωνε τις τοπικές αρχές πως δίνεται λύση στο master
plan του λιµανιού του Βόλου. Παράλληλα, προανήγγειλε σύσκεψη που θα γινόταν µέσα στο φθινόπωρο παρουσία όλων των
ενδιαφεροµένων, όπου θα σχεδιαζόταν ο οδικός χάρτης ανάπτυξης των υποδοµών του λιµανιού, καθώς και νοµοθετική ρύθµιση
για την παραχώρηση στο δήµο συγκεκριµένων εκτάσεων του λιµανιού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Ακολούθησε η περίφηµη τροπολογία των πεντακοσίων σελίδων για τα master plan,
µε την εκποίηση του ίδιου του ΟΛΒ που προχωρά, δυστυχώς,
ολοταχώς στο ΤΑΙΠΕΔ. Ταυτόχρονα, µέσω της διοικητικής υπαγωγής του συγκεκριµένου λιµανιού στη Θεσσαλονίκη, αποµακρύνεται ακόµα περισσότερο το κέντρο λήψης αποφάσεων για
το µέλλον του ΟΛΒ και της ίδιας της πόλης µας από το Βόλο.
Προφανώς έχετε βλέψεις για τις οποίες γνωρίζετε ότι δεν θα
συναινέσει ποτέ η τοπική κοινωνία. Γι’ αυτό και τις εξαιρείτε από
τις διαδικασίες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, η οριστική έγκριση του master plan του λιµανιού του Βόλου εκκρεµεί στο Υπουργείο σας από
πέρυσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας παρακαλώ,
κυρία Χρυσοβελώνη, να ολοκληρώσετε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία
ενότητα µόνο.
Χθες έµαθα ότι βρήκατε τελικά το έγγραφο που σας έλειπε και
πως πρόκειται να το προωθήσετε στην ΕΣΑΛ. Ακόµα, βέβαια, ψάχνουµε τη µελέτη των MORGAN STANLEY-ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
για τον ΟΛΒ που ζήτησα από τον κ. Στουρνάρα, αλλά δεν έχει
στείλει στη Βουλή εδώ και τρεις µήνες. Άραγε τι θέλει να κρύψει
η συγκυβέρνηση;
Περιµένουµε, κύριε Υπουργέ, µία απάντηση επ’ αυτού. Οι πολίτες της Μαγνησίας απαιτούν ξεκάθαρες κουβέντες για την
τύχη του λιµανιού του Βόλου. Μα, πάνω απ’ όλα ζητούν την
πλήρη αξιοποίησή του, όχι µονοδιάστατα την εµπορική, αλλά την
τουριστική, προς όφελος όλης της κεντρικής Ελλάδας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα µιλήσει η κ. Γκερέκου και ο κ. Αυγενάκης και
µετά θα πάρουν το λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πότε θα
µιλήσει ο κύριος Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υπουργός έχει
αποφασίσει να µιλήσει µετά από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, γιατί πρέπει να απαντήσει σε ορισµένα θέµατα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω την
έξης έκκληση. Επειδή είναι εξήντα επτά τροπολογίες και επειδή
τα θέµατα είναι πάρα πολύ περίπλοκα, πρέπει ο κύριος Υπουργός να µιλήσει για να ξέρουµε πώς θα τοποθετηθούµε. Μη φθάσουµε την τελευταία στιγµή όλες οι τροπολογίες …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά,
έχουµε και δευτερολογία και τριτολογία σήµερα.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, θα µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι και µετά εσείς.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Ο
κύριος Υπουργός πρέπει να µας πει τι δέχεται και τι όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ετοιµάζεται ο κύριος Υπουργός.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ναι, αλλά να τον ακούσουµε
πρώτα και µετά να µιλήσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω κάποια
πράγµατα.
Μπορώ να µιλήσω ανά πάσα στιγµή. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά
στις τροπολογίες, επειδή οι συνάδελφοι εξακολουθούν να αναφέρονται σε αυτές, προτιµώ να παρακολουθήσω τις απόψεις
τους και να τοποθετηθώ συνολικά.
Άρα, αν συµφωνείτε, να λάβω το λόγο όποτε νοµίζετε, πριν
από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και να επανέλθω,
αφού ακούσω όλους τους συναδέλφους, µε τις τροπολογίες. Νοµίζω ότι είναι λογικό αυτό που λέω. Να µιλήσω, δηλαδή, δύο
φορές. Ο Πρόεδρος θα µας πει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Γκερέκου έχει
το λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε προσπάθεια της Κυβέρνησης να ανανεώσει τη
διοικητική της δοµή για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του κρίσιµου τοµέα της ναυτιλίας, είναι ασφαλώς καλοδεχούµενη.
Θέλω, όµως, να επικεντρωθώ σε τρία ζητήµατα, τα οποία θεωρώ
ότι δεν αναδείχθηκαν όσο έπρεπε και αφορούν τον άλλο κεντρικό
πυλώνα του Υπουργείου, δηλαδή, τη χάραξη µιας εθνικής νησιωτικής πολιτικής.
Είχατε δεσµευτεί, κύριε Υπουργέ, µε γραπτή απάντησή σας
προς εµένα και δέκα άλλους συναδέλφους, για την άρση επιτέ-
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λους αυτού του ιδιότυπου διοικητικού αποκλεισµού που θέλει
τα τρία τέταρτα περίπου της νησιωτικής επικράτειας της χώρας
να µην υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Επειδή πολλοί συνάδελφοι ίσως δεν το γνωρίζουν, θα αναφέρω ότι η διοικητική αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αφορά πέντε µόνο νοµούς του
Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, τη Χίο, τη Σάµο και τη
Λέσβο. Δεν αφορά τις Σποράδες, τη Σκύρο, τη Θάσο, τη Σαµοθράκη, τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Και, βέβαια, δεν αφορά τα
Ιόνια Νησιά και την Κρήτη. Και όµως, αυτό συµβαίνει.
Συγχωρέστε µε, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν είναι ορατή στο νοµοσχέδιο και στο άρθρο 1 η άρση αυτής της αδικίας. Σε µία χώρα
µε περίπου έξι χιλιάδες νησιά επιµένουµε σε ένα διοικητικό διαχωρισµό που υπονοµεύει εκ των άνω και εξαρχής κάθε έννοια
ισόρροπης ανάπτυξης των νησιών µας.
Το ζήτηµα είναι ουσιαστικό, επειδή µας απαγορεύει στην
ουσία να σχεδιάσουµε πολιτικές µε εθνική πραγµατικά διάσταση.
Γι’ αυτό, αν θέλουµε να µιλάµε επί της ουσίας για ολοκληρωµένη νησιωτική πολιτική, αυτή θα πρέπει να αρχίσει από τη διοικητική αναδιάρθρωση του ίδιου του Υπουργείου, ώστε να
συµπεριλαµβάνει ολόκληρο το νησιωτικό σύµπλεγµα της χώρας,
από τα διαπόντια στο Ιόνιο µέχρι το Καστελόριζο στο Αιγαίο και
τη Γαύδο.
Θα ήθελα, εποµένως, από εσάς µία σαφή θέση για το αν όντως
πρόκειται να επεκταθούν οι εποπτικές, συντονιστικές και επιτελικές αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου στο σύνολο της νησιωτική επικράτειας.
Λογικό, βέβαια, επακόλουθο της διεύρυνσης αυτής των αρµοδιοτήτων µέσω σχετικού προεδρικού διατάγµατος –όπως αναφέρετε, αλλά όχι µε σαφήνεια και χρονοδιάγραµµα- θα είναι ο
όρος «νησιωτική πολιτική» να ενσωµατωθεί στον τίτλο του
Υπουργείου «Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
Ένα δεύτερο ζήτηµα έχει να κάνει µε τη διοικητική αναδιάρθρωση των µεγάλων λιµένων της χώρας και τη δηµιουργία λιµενικών δικτύων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 39. Σαφώς
γνωρίζετε την αγωνία που εκφράζουν πολλές τοπικές κοινωνίες
σε σχέση µε την πιθανή έλλειψη συνεννόησης σε περίπτωση
απορρόφησης των θυγατρικών από τα µητρικά λιµάνια, δηλαδή,
την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, πόσω µάλλον όταν
τα λιµάνια αυτά έχουν µία εντελώς διαφορετική αναπτυξιακή δυναµική.
Θα αναφερθώ για παράδειγµα σ’ αυτό που γνωρίζω καλύτερα
και αφορά το δίκτυο δυτικής Ελλάδος. Στην περίπτωση αυτή
έχουµε υπαγάγει δύο λιµάνια, της Κέρκυρας και της Ηγουµενίτσας, που παρουσιάζουν συνεχή αύξηση της κίνησης και των
εσόδων, σε ένα µητρικό λιµάνι που παρουσιάζει συνεχή µείωση.
Αναφέρω ενδεικτικά ότι τα κέρδη προ φόρων της Πάτρας για το
2011 ήταν 70.000 ευρώ, όταν της Κέρκυρας ήταν 1.000.000
ευρώ. Αν, δε, εξετάσουµε τις αφίξεις από την κρουαζιέρα στην
Κέρκυρα, το 2012 είχαµε 624.000 και στην Πάτρα µόλις 374.000.
Με λίγα λόγια, κύριε Υπουργέ, η δηµιουργία λιµενικών δικτύων
θα έπρεπε να διασφαλίζει τα εξής:
Πρώτον, δεν θα χρειαστεί σε λίγα χρόνια τα θυγατρικά και οικονοµικά υγιή λιµάνια να καλύπτουν τα ελλείµµατα της µητρικής
εταιρείας αντί να επενδύουν σε υποδοµές που να τα καθιστούν
ακόµη πιο ανταγωνιστικά.
Δεύτερον, είτε από άγνοια είτε από σκοπιµότητα της διοίκησης
της µητρικής εταιρίας, δεν θα µπει σε δεύτερη µοίρα η τοπική
αναπτυξιακή πολιτική που υπηρετούν σήµερα οι προτεινόµενες
θυγατρικές εταιρείες, όπως για παράδειγµα στον τοµέα της
κρουαζιέρας, και που συνδέεται άµεσα µε το µέλλον των τοπικών
οικονοµιών.
Για τους παραπάνω λόγους και µε αφορµή το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα του Οργανισµού Λιµένα Κέρκυρας, αλλά και
Ηγουµενίτσας, θεωρώ ότι η δηµιουργία δικτύων µητρικών και θυγατρικών λιµανιών πρέπει οπωσδήποτε να επανεξεταστεί, τουλάχιστον για κάποιες περιπτώσεις.
Το τρίτο ζήτηµα αφορά την τακτοποίηση των «ορφανών λιµένων», δηλαδή εκείνων των λιµανιών που δεν διαθέτουν σήµερα
φορέα διαχείρισης. Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται µία γενναία,
οµολογουµένως, διευθέτηση του θέµατος, µε µια διαφορά που
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µας βρίσκει αντίθετους. Στις περιπτώσεις εκείνες του άρθρου 39
παράγραφος 3, όπου δεν υπάρχουν δηµοτικά λιµενικά ταµεία,
τα «ορφανά λιµάνια» µπορούν να υπαχθούν στα κεντρικά λιµενικά δίκτυα της χώρας, µετά από απόφαση των γενικών συνελεύσεων των µητρικών εταιρειών.
Εδώ ανακύπτουν ορισµένα ερωτήµατα. Με δεδοµένο ότι αυτά
τα σχήµατα λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, ποιο
όφελος µπορεί να έχουν µε το να εντάξουν λιµάνια που κατά
βάση εξυπηρετούν είτε συγκοινωνιακές ανάγκες –δηλαδή εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον- είτε καλύπτουν ανάγκες τοπικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγµα τα αλιευτικά καταφύγια;
Για παράδειγµα, ποιο το όφελος της µητρικής εταιρείας της Πάτρας να εντάξει στο δίκτυό της τα «ορφανά λιµάνια» των Διαποντίων Νήσων ή το «ορφανό Λιµάνι» του Αγίου Στεφάνου στη
βόρεια Κέρκυρα που εξυπηρετεί αυτά τα νησιά;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για λίγο την ανοχή σας.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι είναι κρίµα να χάσουµε αυτήν τη
σπουδαία ευκαιρία να διευθετήσουµε αυτό το ζήτηµα.
Ως προς αυτό το σηµείο, λοιπόν, έχω να κάνω µια συγκεκριµένη πρόταση και παρακαλώ να τη δείτε µε όση σοβαρότητα
µπορείτε. Για εκείνες τις λίγες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν
δηµοτικά λιµενικά ταµεία, θα πρότεινα να προβλεφθεί η δυνατότητα της σύναψης µιας προγραµµατικής σύµβασης που θα επικυρώνεται από µια δική σας υπουργική απόφαση ανάµεσα στα
κεντρικά λιµενικά δίκτυα και την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε η τελευταία να µπορεί να διαχειριστεί αν µη τι άλλο τα καθηµερινά
προβλήµατα που παρουσιάζονται σ’ αυτά τα λιµάνια και που διαχρονικά έχουν κυριολεκτικά ταλαιπωρήσει τις τοπικές κοινωνίες.
Κύριε Υπουργέ, αναµένω ίσως αυτές τις διορθώσεις.
Όµως, θέλω να τελειώσω µε µια τροπολογία. Παρά το γεγονός
ότι έχουν έρθει πολλές, θα επικεντρωθώ σε µία, στην τροπολογία
µε γενικό αριθµό 433 και συγκεκριµένα στο άρθρο 3. Και αυτό
το κάνω, γιατί είναι µια ιδιαίτερη τροπολογία που αφορά ένα
πάρα πολύ συγκεκριµένο και σοβαρό σκοπό σχετικά µε το νησί
της Κέρκυρας.
Αφορά, λοιπόν, στην παραχώρηση του κτηρίου του παλαιού
Νοσοκοµείου Κέρκυρας από το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης, προκειµένου να στεγαστούν οι Υπηρεσίες
της Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής στην Κέρκυρα. Πρόκειται
για ένα ζήτηµα για το οποίο εργαστήκαµε σκληρά για δύο χρόνια
µαζί µε το προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας και την κερκυραϊκή κοινωνία γενικότερα. Πρόκειται για µια προσπάθεια που
παρά τις δυσκολίες έφτασε σε ένα σηµείο πριν από τις προηγούµενες εκλογές, όπου απέµενε µόνο η τυπική επικύρωση της παραχώρησης του κτηρίου από τους αρµόδιους Υπουργούς. Αυτό
µπορεί να σας το επιβεβαιώσει ο κ. Χρυσοχοΐδης, αρµόδιος τότε
Υπουργός.
Ωστόσο, χρειάστηκαν άλλοι έξι µήνες για να υπογραφεί η σχετική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου τον Δεκέµβριο του 2012,
η οποία έπρεπε εντός σαράντα ηµερών να κατατεθεί προς ψήφιση, δηλαδή µέχρι αρχές Φεβρουαρίου. Εποµένως, παρά την
καθυστέρηση και ενδεχοµένως και αυτή τη διαδικασία, που µπορεί ίσως να µην είναι και η ορθότερη, δεν µπορώ παρά να σας
ζητήσω να υιοθετήσετε την εν λόγω τροπολογία που λύνει οριστικά ένα χρόνιο πρόβληµα αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για
το προσωπικό αυτών των Σωµάτων, ενώ επιπλέον εξοικονοµεί για
το ελληνικό κράτος 400.000 και πλέον τον χρόνο σε διάσπαρτους
ενοικιαζόµενους χώρους για τα συγκεκριµένα Σώµατα.
Επιτέλους, θέλουµε να δούµε να λύνεται οριστικά και αµετάκλητα αυτό το θέµα και βεβαίως να ολοκληρωθεί µε την ανέγερση των κτηρίων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε την
κ. Γκερέκου.
Το λόγο έχει ο κ. Ελευθέριος Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ακτοπλοϊκή
συγκοινωνία µέσα από ένα εκτεταµένο δίκτυο εξυπηρέτησης νη-
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σιών αποτελεί υποδοµή εθνικής σηµασίας για την Ελλάδα, καθώς
διασφαλίζει την εδαφική συνοχή συνδέοντας τα νησιά µεταξύ
τους αλλά και µε την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά στηρίζει και την
οικονοµική ζωή των νησιών εξασφαλίζοντας τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του εµπορίου και του τουρισµού, καθώς
ενισχύει και τον κοινωνικό ιστό, αποτρέποντας την αποµόνωση
και την ερήµωση των νησιών µας.
Τη στιγµή που τα ελληνικά ναυτιλιακά συµφέροντα φαίνονται
να κερδίζουν διαρκώς έδαφος στην παγκόσµια ναυτιλιακή βιοµηχανία, την ίδια στιγµή η ελληνική ναυτιλία αντιµετωπίζει πολλαπλά προβλήµατα. Το οικονοµικό περιβάλλον, όπου αναπτύσσεται η ελληνική ακτοπλοΐα, χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, υψηλό κόστος λειτουργίας και αυξηµένη προσφορά σε
σχέση µε τη ζήτηση υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα ο κλάδος να αντιµετωπίζει την τελευταία πενταετία σοβαρό πλέον θέµα βιωσιµότητας.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου –τα οποία ανέφερα
και χθες, αλλά απλώς τα επαναλαµβάνω, γιατί είναι πραγµατικά
άξια συζήτησης- η κίνηση των επιβατών µειώθηκε κατά περίπου
25%. Από 30,7 εκατοµµύρια το 2009, µειώθηκε σε 23 εκατοµµύρια το 2012, ενώ κατά µέσο όρο οι διεθνείς τιµές καυσίµου το
2011 ήταν 18% υψηλότερες από αυτές του 2010 και 39% από
αυτές του 2009, µε το κόστος των καυσίµων να ξεπερνά το 50%
του λειτουργικού κόστους ενός πλοίου.
Οι παρεµβάσεις που γίνονται στο σχέδιο νόµου είναι αναγκαίες, προκειµένου να διασφαλιστούν οι θαλάσσιες ενδοµεταφορές και να αποτραπεί ταυτόχρονα ο περαιτέρω αφελληνισµός
των πλοίων, που θα έχει ως συνέπεια τη διόγκωση της ανεργίας.
Με το παρόν σχέδιο νόµου δροµολογείται µια σειρά από καίριες ρυθµίσεις σε όλες τις δοµές της ναυτιλιακής δραστηριότητας και πιο συγκεκριµένα προκειµένου να µειωθούν οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες, περιορίζεται ο αριθµός των εγγράφων που απαιτείται να υποβληθούν µαζί µε τη δήλωση δροµολόγησης του πλοίου.
Στο πλαίσιο της βελτιοποίησης της σχέσης προσφοράς και ζήτησης, δίνει τη δυνατότητα αντικατάστασης δροµολογηµένου
πλοίου µε άλλα ίδιου είδους και καταλληλότερου µεγέθους, πάντοτε µε την προϋπόθεση επαρκούς κάλυψης των συγκοινωνιακών αναγκών.
Για την ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας καθίσταται επιβεβληµένη η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Με τη Γενική
Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων αναβαθµίζονται οι λειτουργίες του Υπουργείου που
στοχεύουν στην προώθηση των επενδύσεων και στη στροφή των
προσπαθειών προς την ανάπτυξη της ναυτιλιακής οικονοµίας. Το
νοµοσχέδιο βάζει τις βάσεις για την αξιοποίηση των λιµένων της
χώρας. Θεσπίζεται η εφαρµογή εθνικής λιµενικής πολιτικής, ενώ
οργανώνεται το θεσµικό περιβάλλον µέσα από το οποίο θα µπορούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και επ’ ωφελείας της εθνικής οικονοµίας, να αξιοποιηθούν καλύτερα οι λιµενικές
υποδοµές, ώστε να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας και φυσικά
ανάπτυξη.
Ακόµη, µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου επαναπροσδιορίζεται η υπαναγωγή του Λιµενικού Σώµατος στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, ενισχύεται η αποστολή του µε επιπλέον
αρµοδιότητες που περιλαµβάνουν πέραν από των αµιγώς αστυνοµικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, συγκεκριµένο πλαίσιο
για την παροχή υποστήριξης στην Ελληνική Εµπορική Ναυτιλία
στους τοµείς της ναυτιλιακής πολιτικής, της ναυτιλιακής εργασίας, αλλά και στην εκπαίδευση των ναυτικών.
Ταυτόχρονα δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην ασφάλεια στα πλοία
που χρησιµοποιούνται στο διεθνές εµπόριο και στην εθνική θαλάσσια κυκλοφορία, καθώς και στις λιµενικές εγκαταστάσεις που
τα εξυπηρετούν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εισάγεται για πρώτη φορά η «ρήτρα νησιωτικότητας», δηλαδή
για κάθε σχέδιο νόµου πρέπει υποχρεωτικά να τεκµηριώνονται
και να αξιολογούνται οι συνέπειες στην οικονοµική, κοινωνική
αλλά και περιβαλλοντική ανάπτυξη των νησιών. Έτσι, πιστεύουµε
και το ελπίζουµε, θα χαράσσεται αποτελεσµατικότερα η νησιωτική πολιτική, παράλληλα µε την υποστήριξη του Συµβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και τη σύσταση του Ερευνητικού
Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής.
Ακόµη, στο παρόν σχέδιο νόµου δίνεται ιδιαίτερη σηµασία
στους επιβάτες άτοµα µε αναπηρία, µέσα από την καθιέρωση
της υποχρέωσης των µεταφορέων και των φορέων εκµετάλλευσης των Λιµενικών Τερµατικών Σταθµών, της παροχής δωρεάν
συνδροµής στα άτοµα µε αναπηρία ή µειωµένη κινητικότητα.
Τέλος, λαµβάνεται µέριµνα όχι µόνο για τη διασφάλιση και τη
διατήρηση των θέσεων εργασίας, των συνταξιοδοτικών και
ασφαλιστικών δικαιωµάτων των ναυτικών αλλά και η αύξηση της
απασχόλησης και εν προκειµένω, η αύξηση των προσφεροµένων
θέσεων εργασίας για Έλληνες ναυτικούς.
Θα ήθελα να πω µια κουβέντα πριν κλείσω, σεβόµενος το
χρόνο, κύριε Πρόεδρε, σχετικά µε την τροπολογία που χθες ανέφερα στην τοποθέτησή µου στη συζήτηση επί της αρχής, που
αφορά το πλοίο ασφαλείας. Είναι ένα αίτηµα που όσοι προερχόµαστε από νησιωτικές περιοχές και ιδιαιτέρως εµείς από την
Κρήτη, ξέρουµε πολύ καλά ότι αποτελεί πάγιο αίτηµα των αγροτών της Κρήτης.
Έχω ακούσει και έχουµε ακούσει, τις θέσεις κάποιων κοµµάτων, οι οποίες είναι θετικές. Κάποιοι άλλοι σιωπούν ένοχα και κάποιοι άλλοι βεβαίως, µε ανακοινώσεις και µε µισόλογα
αρνήθηκαν, πλην του ΚΚΕ το οποίο ξεκάθαρα αρνήθηκε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρώ ότι έστω και αυτήν την ώρα µε φωνές επιµονής, µε
κραυγές αλλά και µε επιστολές και ανακοινώσεις παραγωγικών
φορέων και της Κρήτης και άλλων νησιωτικών περιοχών, ζητούν
-κυρίως από τα κόµµατα της Αριστεράς, από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά και τους Ανεξάρτητους Έλληνες- να επαναπροσδιορίσετε τις θέσεις σας. Θεωρούν ότι έστω και αυτήν την
ώρα το πλοίο ασφαλείας που πρέπει να ψηφισθεί ως θεσµός, να
θεσµοθετηθεί -και µε όποιες διορθώσεις στη συνέχεια ή που κρίνετε εσείς αυτήν την ώρα ότι πρέπει να γίνουν, να γίνουν- αλλά
να λειτουργήσει σωστά και προς όφελος των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών της χώρας µας.
Αφήστε τα πονηρά χαµόγελα και τις συζητήσεις και τα σχόλια
περί απεργοσπαστικού µηχανισµού. Δεν τίθεται τέτοιο θέµα. Παρακαλώ πολύ ας δούµε την πραγµατικότητα ρεαλιστικά, ψύχραιµα και έντιµα. Οι άνθρωποι των νησιών, οι παραγωγοί της
Κρήτης, έχουν προβλήµατα και στο τέλος ο λογαριασµός σ’ αυτούς καταλήγει. Ας κάνουµε αυτό που πρέπει και ας αφήσουµε
τις ιδεοληψίες και όλα αυτά που πολλά χρόνια µας οδήγησαν σε
λάθος κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να καταθέσω µια νοµοτεχνική βελτίωση
στο άρθρο 6 παράγραφος 6.
Παρακαλώ να µοιραστεί στους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό o Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και
Αιγαίου): Θα ήθελα να σχολιάσω ορισµένα ζητήµατα που µας
απασχόλησαν από χθες που συζητούµε αυτό το νοµοσχέδιο:
Ξεκινώ µε τους λιµένες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κριτήριο της ανάπτυξης των λιµένων είναι η ικανότητα να δηµιουργήσουµε µεγέθυνση. Αυτό είναι που µετράει περισσότερο και
λιγότερο -αν θέλετε- το ύψος των επενδυτικών κεφαλαίων. Και
για να γίνει αυτό, απαραίτητη είναι η τεχνογνωσία. Και, βεβαίως,
προϋπόθεση είναι ένα σταθερό, θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο
κατάλληλο να διασφαλίσει και τα συµφέροντα του δηµοσίου,
αλλά και να εγγυάται ίσους όρους ανταγωνισµού.
Θέλω να σταθώ στα θέµατα της Επιτροπής Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης Λιµένων. Αυτούς τους δέκα µήνες από την επανίδρυση του Υπουργείου επιταχύνθηκαν οι αποφάσεις, έγιναν πολλές συνεδριάσεις, αντιµετωπίστηκαν δεκάδες θέµατα χρήσεων
γης, όρων δόµησης στα λιµάνια. Αυτό και µόνο επιβεβαιώνει τη
σκοπιµότητα ύπαρξης αυτής της επιτροπής και, βεβαίως, την ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο.
Να πω επίσης ότι επιλύσαµε πολύ σηµαντικά ζητήµατα που
αφορούν στην ασφάλεια των λιµενικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τον Κώδικα ISPS. Έχουµε και εδώ τέτοιου είδους ρυθµίσεις συµµόρφωσης µε την υφισταµένη νοµοθεσία και
επιτάχυνσης.
Παράλληλα, ως Υπουργείο αξιολογήσαµε την κατάσταση των
λιµένων από πλευράς ελλείψεως υποδοµών, έχουµε παρουσιάσει τα ευρήµατα και προσπαθούµε µε τα πενιχρά µέσα που έχει
το Υπουργείο. Το Υπουργείο έχει ένα Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων ύψους 5 εκατοµµυρίων ευρώ. Δεν κάνουµε εµείς λιµενικά έργα, όπως γνωρίζετε, αλλά µπορούµε να παρέµβουµε
µόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Τις σχετικές κατανοµές θα τις
ανακοινώσουµε προσεχώς.
Σε σχέση µε τα master plan και αυτά που ακούστηκαν από συναδέλφους και από τον κ. Tσούκαλη, που διατυπώθηκε και µια
πρόταση, θέλω να σας πω ότι δώσαµε στη δηµοσιότητα -και θα
στείλουµε σε κάθε λιµάνι- τις προδιαγραφές και τα κριτήρια κυρίως, µε βάση τα οποία θα εκπονηθούν τα master plan των λιµένων διεθνούς εµβέλειας και µείζονος ενδιαφέροντος.
Είναι µια σηµαντική εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία µε βάση
την οποία -εφόσον από τις µελέτες προκύψει αναγκαιότηταµέρος των χερσαίων ζωνών θα αποδοθεί στο κράτος, γιατί το
κράτος όπως γνωρίζετε είναι ο οικοπεδούχος και στη συνέχεια
αυτή η ζώνη -υπό την προϋπόθεση ότι το λιµάνι µπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτήν, σε όλες του τις λειτουργίες- θα ενταχθεί
σε ένα τοπικό σύστηµα ανάπτυξης. Εύχοµαι και ελπίζω να δώσει
τη δυνατότητα, ιδίως στα νησιά να εντάξουν αυτό το τµήµα που
ενδεχοµένως να τους αποδοθεί, σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναµόρφωσης της πόλης τους και των παραλιακών ζωνών τους.
Όσον αφορά τα «ορφανά λιµάνια» -δεν µου αρέσει ο όροςσας είπα ότι δίνουµε τη δυνατότητα να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Κλείνοντας να πω για την Πλοηγική Υπηρεσία, για µια ακόµη
φορά το εξής: Προχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη
λεγόµενη δέσµη µε τον τίτλο «Γαλάζια ζώνη». Πρόκειται για ένα
λιµενικό πακέτο, το οποίο θα κληθούν τα κράτη-µέλη να συζητήσουν και το οποίο θα οδηγήσει σε θέσπιση κοινοτικής νοµοθεσίας. Νοµίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να προσαρµοστεί και η
προσαρµογή αυτή αφορά σε όλες τις λιµενικές υπηρεσίες. Προφανώς και στην πλοήγηση.
Ο καταλληλότερος τρόπος για τη χώρα µας είναι να κρατήσει
το πλοηγικό δικαίωµα ενιαίο -να µην το διασπάσει και να το αποδώσει στους λιµένες- µέσα από µια ανώνυµη εταιρεία, η οποία
θα έχει και την ευελιξία αλλά και τη δυνατότητα άµεσης παρέµβασης αλλά και επέκτασης µε επενδύσεις σε λιµένες που δεν
έχουν σήµερα τέτοιου είδους υπηρεσίες.
Σε ό,τι αφορά τη ναυτική εργασία, παρουσιάσαµε προγράµµατα, το Πρόγραµµα «Νέαρχος» το οποίο υπέστη σηµαντική κριτική, άδικη κατά τη γνώµη µου, από την Πανελλήνια Ναυτική
Οµοσπονδία. Είναι ένα πρόγραµµα που δίδει ικανοποιητική αποζηµίωση για την απόκτηση δεξιοτήτων και εργασιακής εµπειρίας
σε άνεργους νέους ναυτικούς, ύψους 6,5 εκατοµµυρίων ευρώ.
Προχθές δώσαµε στη δηµοσιότητα επίσης, µια προετοιµασία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για δύο νέα προγράµµατα αυτό το Εθνικό Αποθεµατικό Απρόβλεπτων, ύψους έξι εκατοµµυρίων ευρώ για αναβάθµιση γνώσεων και δεξιοτήτων σε ειδικά θέµατα αυτή τη φορά, τεχνολογίας και ασφάλειας και 4 εκατοµµύρια ευρώ για ναυτικούς που
ενδεχοµένως θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηµατική δραστηριότητα εκτός του πλαισίου του ναυτικού επαγγέλµατος. Το συνολικό ποσό είναι 16 εκατοµµύρια ευρώ.
Για να ενισχύσουµε και να στηρίξουµε τους ναυτικούς µας,
αξιοποιούµε όλες τις δυνατότητες µε βάση τις υφιστάµενες επιλεξιµότητες του ΕΣΠΑ. Δεν καταλαβαίνω πού βρίσκεται το πρόβληµα. Δεν πρέπει να συγχέουµε την πρακτική άσκηση µε την
εργασία και γενικά τις συλλογικές συµβάσεις.
Επίσης, αναγνωρίζω ότι πρέπει να υπάρξει µια ισορροπία µεταξύ στόχων προστασίας εργαζοµένων και προσαρµογής στη
διεθνή πραγµατικότητα. Απόδειξη είναι η βελτίωση της ζωής των
ναυτικών που επιχειρείται µέσα από τις προσαρµογές για την
εφαρµογή της Διεθνούς Σύµβασης MLC. Το φόρουµ θεωρώ ότι
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί είναι ένα εργαλείο ανταλλαγής απόψεων. Η αναβάθµιση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας είναι σηµαντική γιατί θα µετεξελιχθεί σε ναυτιλιακό
ΚΕΠ και άλλα πολλά πράγµατα.
Αν κάποιος συνάδελφος έχει ρεαλιστικές προτάσεις για να
αξιοποιήσουµε τα προγράµµατα και να ενισχύσουµε περαιτέρω
το ναυτικό, εδώ είµαστε να τις συζητήσουµε και να τις εντάξουµε.
Όσον αφορά τα νησιά δεν καταλαβαίνω, αγαπητέ κύριε Συρµαλένιε, γιατί δεν στηρίζετε το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής.
Εµείς είµαστε ανοιχτοί να προσκαλεί ο πρόεδρος και τους εργαζόµενους και όλους τους τοπικούς φορείς. Είναι ένα εργαλείο
διαβούλευσης, ένας µοχλός ανάπτυξης και είναι σηµαντικό πιστεύω να έχει και τη δική σας στήριξη.
Δεν θα αναφερθώ σε όλο τον κατάλογο των προσπαθειών για
να αποκτήσει επιτέλους η Ελλάδα ολοκληρωµένη νησιωτική πολιτική. Είναι πολλά αυτά που έχουν γίνει και άλλα που έρχονται
και µάλιστα στο πλαίσιο του θαλασσίου τουρισµού.
Όσον αφορά το θέµα της ακτοπλοΐας, σας παρακαλώ, µην επικαλείστε τη Σκανδιναβία. Η Σκανδιναβία έχει πορθµεία, έχει συµπλέγµατα νησιωτικά τα οποία είναι πολύ κοντά στον ηπειρωτικό
κορµό. Δεν έχει σχέση µε την Ελλάδα.
Κλείνοντας, όσον αφορά το θέµα του πλοίου ασφαλείας, εµείς
δεν αφαιρούµε το δικαίωµα της απεργίας, κάθε άλλο, ούτε αποστρεφόµαστε το διάλογο. Όλοι αναγνωρίζουν ότι συζητήσαµε
µε τους ναυτεργάτες διεξοδικά και µάλιστα δεν το αναγνωρίζουν
οι συνάδελφοι αλλά κάποια πρωτοβάθµια σωµατεία. Γιατί θυµάστε ότι η απόφαση να συνεχιστεί η απεργία και όχι να ανασταλεί
για ανεφοδιασµό των νησιών, ελήφθη µε οριακή πλειοψηφία.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, ελάτε να συµφωνήσουµε. Εµείς δεν
κάνουµε καµµία έκπτωση στο δηµοκρατικό δικαίωµα της απεργίας, ωστόσο δεν µπορούµε να κλείσουµε τα αυτιά µας στις αγωνίες των νησιωτών.
Επίσης, να σας πω ότι η συζήτηση για την ακτοπλοΐα θα συνεχιστεί. Ανοίξαµε προχθές µια δηµόσια διαβούλευση για τις άγονες γραµµές ώστε να κατατεθούν απόψεις και να δούµε επίσης,
κύριε συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ, και τη δική σας πρόταση περί δηµόσιου σχεδιασµού των γραµµών, αφήνω την εκτέλεση των δροµολογίων.
Μιλήσατε για έναν φορέα δηµόσιου σχεδιασµού των γραµµών.
Να δούµε τι είναι αυτός ο σχεδιασµός και ποιες είναι αυτές οι
γραµµές. Θα καταθέσετε τις προτάσεις σας και θα τα κουβεντιάσουµε.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω στον κ.
Σηφουνάκη σε σχέση µε αυτό που είπε ότι η κατανοµή του χρόνου του Υπουργού Ναυτιλίας είναι ετεροβαρής, δηλαδή το 100%
σχεδόν είναι στην ακτοπλοΐα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι αν υπάρχει οργάνωση, αν υπάρχει σχεδιασµός και καλή στοχοθεσία, αν υπάρχουν
δοµές και κατανοµή αρµοδιοτήτων, ο Υπουργός µπορεί να ασχοληθεί και να προωθήσει ισόρροπα όλες τις πολιτικές του Υπουργείου και επαναλαµβάνω τη νησιωτική, τη λιµενική, τη ναυτιλιακή,
και βεβαίως πάνω απ’ όλα την ασφάλεια και την αστυνόµευση
στο θαλάσσιο χώρο.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ευχαριστούµε
και εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι επιτρέψτε µου
πριν περάσω στα άρθρα του συζητούµενου νοµοσχεδίου να
κάνω µια καταγγελία για ένα σοβαρό θέµα ηθικής και πολιτικής
τάξης και θα καταλάβετε το γιατί.
Ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού κ.
Μουρούτης φακελώνει και αποκαλύπτει τα ονόµατα όσων επισκέπτονται το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή. Οµολόγησε, δε, πριν λίγες ώρες δηµόσια ότι το γνωρίζει από τη λίστα
όσων επισκέπτονται το Κοινοβούλιο, την οποία διατηρεί το Φρουραρχείο της Βουλής.
Αντιλαµβάνεστε ότι είναι ένα θέµα σοβαρό, ηθικής και πολιτικής τάξης, ασφάλειας του Κοινοβουλίου, προστασίας προσωπικών δεδοµένων και τελικά δηµοκρατίας που θυµίζει άλλες
σκοτεινές εποχές και εγείρει πολλά και σοβαρά ερωτηµατικά.
Πριν από λίγη ώρα ο επικεφαλής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε υπεύθυνη ενηµέρωση από τον
Φρούραρχο της Βουλής τον κ. Αλιφέρη. Ο κ. Φρούραρχος, ο
οποίος τον επισκέφτηκε στο γραφείο του τον διαβεβαίωσε ότι η
λίστα όλων όσων επισκέπτονται τη Βουλή -πολύ περισσότερο
τους κορυφαίους θεσµικούς της παράγοντες- είναι απόρρητη και
απαγορεύεται σε οποιονδήποτε αναρµόδιο για προφανείς –για
όλους µας πιστεύω- λόγους να έχει πρόσβαση σ’ αυτά τα δεδοµένα, γιατί αυτό αποτελεί παράβαση καθήκοντος και επισύρει και
ευθύνες.
Έχουµε, λοιπόν, µια κραυγαλέα αντίφαση η οποία εγείρει ερωτηµατικά. Ο κ. Μουρούτης τις τελευταίες ώρες προσπαθεί να
οχυρωθεί πίσω από ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισµούς,
προσπαθώντας να µεταθέσει το θέµα στις απόψεις κάποιων από
τους επισκέπτες του Αλέξη Τσίπρα.
Απαντώ: Ο επικεφαλής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αυτούς τους εννέα µήνες έχει δει εκατοντάδες φορείς, εκατοντάδες πρόσωπα. Η προσπάθεια να αποδοθούν στον ΣΥΡΙΖΑ ή στον
Αλέξη Τσίπρα οι απόψεις όσων των επισκέπτονται, είναι προφανώς άστοχη, ένοχη, παραπλανητική και γελοία. Το θέµα έχει προφανέστατα πολιτική διάσταση και αφορά και στη Βουλή και στην
Κυβέρνηση, γιατί ο κ. Μουρούτης δεν είναι ένας τυχαίος. Είναι ο
Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά.
Όσο, λοιπόν, ο κ. Μουρούτης παραµένει υπεύθυνος Τύπου
του Πρωθυπουργού, η ευθύνη για όσα προκλητικά και απαράδεκτα λέει και πράττει είναι φανερό ότι βαραίνει εξ ολοκλήρου τον
Πρωθυπουργό κ. Σαµαρά. Και επ’ αυτού ζητάµε απαντήσεις και
υπεύθυνη ενηµέρωση και από την Κυβέρνηση και από τα κόµµατα που τη στηρίζουν, αλλά και από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου.
Έρχοµαι στο χρόνο που µου αποµένει στα θέµατα που συζητούµε. Σας αποδείξαµε µε στοιχεία και µε παραδείγµατα, κύριοι
της Κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας, τα βασικά µέτρα αυτού του νοµοσχεδίου που ευθυγραµµίζονται και
υιοθετούν πάγιες απαιτήσεις της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών:
Κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων για τα κατώτερα πληρώµατα της ποντοπόρου ναυτιλίας και για τα σκάφη αναψυχής
µέσα από το άρθρο 19, σε παραβίαση ευθεία ακόµη και της διεθνούς σύµβασης που πριν από λίγους µήνες φέρατε εδώ για κύρωση, η οποία µιλάει σαφέστατα για συλλογικές συµβάσεις και
όχι για ατοµικές συµβάσεις. Κατάργηση της δεκάµηνης υποχρεωτικής απασχόλησης. Μείωση από επτά µήνες σε τέσσερις
µήνες για τα ταχύπλοα. Αύξηση του χρόνου απόσυρσης για συντήρηση και επισκευή των πλοίων. Ήταν λογικό ο κ. Βενιάµης να
έχει µόνο συγχαρητήρια και κανένα αίτηµα και καµµία κριτική,
όταν του ζητήθηκε η γνώµη του για το νοµοσχέδιο.
Ποιες είναι οι συνέπειες; Υποβάθµιση της εξυπηρέτησης και
των επιβατών και των νησιών, πρόσθετος µεγάλος αριθµός ναυτικών στην ανεργία και εκτός επαγγέλµατος και τυπικά και πρόσθετη απώλεια εσόδων για το ταλαιπωρηµένο ΝΑΤ.
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Όσον αφορά τα λιµάνια, αυτά που θεσπίζετε ουσιαστικά µε
λίγα λόγια διευκολύνουν και επιταχύνουν την ιδιωτικοποίηση αντί
για ένα εθνικό σχέδιο αξιοποίησης και ανάπτυξης, το οποίο να
προσπαθεί να επωφεληθεί και από την τεχνογνωσία και από τα
δίκτυα και από όλα αυτά, όπως κάνουν πολλές άλλες χώρες.
Σχετικά µε τη δοµή του Υπουργείου, αναφερθήκαµε χθες.
Έρχοµαι σε µερικά άλλα θέµατα. Τι απαντάτε για το γεγονός
ότι έχουµε τα ακριβότερα εισιτήρια σε όλη την Ευρώπη στην
ακτοπλοΐα, για το ότι είµαστε η µόνη ευρωπαϊκή χώρα που το σύνολο των µεταφορών γίνεται αποκλειστικά από ιδιώτες; Γιατί,
εκτός από το να χτυπάτε µόνο το κόστος εργασίας και τα δικαιώµατα όσων δουλεύουν στα πλοία, δεν ψάχνετε τον κύριο παράγοντα που αυξάνει το κόστος λειτουργίας των πλοίων και
ιδιαίτερα της ακτοπλοΐας, που είναι τα καύσιµα; Πού είναι η προσπάθειά σας για φθηνότερα καύσιµα σε µια χώρα όπου κυριαρχούν µεγάλα περιθώρια κέρδους και πρακτικές καρτέλ;
Τι έχετε να πείτε για τις ανεπαρκείς υπηρεσίες; Όταν θέλετε
να χτυπήσετε το δικαίωµα στην απεργία, σας πιάνει ο πόνος για
τους νησιώτες. Απαντήστε µας όµως. Δεν είναι οι νησιώτες αυτοί
που τους έχετε κόψει, µαζί µε όλους τους άλλους Έλληνες, µισθούς, συντάξεις, κοινωνικά επιδόµατα; Δεν είναι οι νησιώτες
αυτοί που εισπράττουν ως αποτέλεσµα της µνηµονιακής σας πολιτικής µια συρρίκνωση ταχεία, ραγδαία, όλων των δηµόσιων και
κοινωνικών υπηρεσιών; Δεν καταλαβαίνετε ότι, κόβοντας τα
πάντα, χτυπάτε όχι µόνο τους µόνιµους κατοίκους, αλλά και τους
εποχιακούς, που είναι οι τουρίστες;
Τι απαντάτε στην κριτική ότι η δική σας κυβερνητική πολιτική
-της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εδώ και δεκαετίες- έχει
φτιάξει µία διοίκηση µε ελλιπείς ελέγχους και ελλιπή προστασία
του δηµοσίου συµφέροντος;
Θα αναφερθώ στην τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Κεφαλογιάννης. Από αυτά που λέει ο Υπουργός, µου «µυρίζει» κι αυτή
όχι βουλευτική, αλλά κυβερνητική, «κυβερνητικοεφοπλιστική».
Υπάρχει θέµα; Υπάρχει. Και ποιο είναι; Θέλετε ουσιαστικά να καταργήσετε το δικαίωµα στην απεργία. Έτσι φτιάχτηκε η τροπολογία αυτή: αν δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί ένα δροµολόγιο
λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων, την τρίτη µέρα µπορεί ο
Υπουργός -χωρίς καν να το δηµοσιεύσει στο ΦΕΚ- να δροµολογήσει πλοίο. Αν όµως η αδυναµία δροµολόγησης οφείλεται σε
εσκεµµένη ενέργεια του εφοπλιστή -ο οποίος εκβιάζει, αλλά επικαλείται βλάβη- δεν τον καλύπτει η τροπολογία του κ. Κεφαλογιάννη, γιατί η έννοια σας είναι να καλύψετε τους εφοπλιστές και
να χτυπήσετε το δικαίωµα στην απεργία και όχι να καλύψετε τους
νησιώτες.
Επειδή µιλάτε πολύ για διαβούλευση, εµείς αυτό που σας ζητάµε είναι να αποσυρθεί, να µην υιοθετήσετε αυτήν την τροπολογία της τελευταίας στιγµής και να γίνει διαβούλευση για το
πώς µπορεί –κι έχει βρεθεί στο παρελθόν τρόπος- και το δικαίωµα της απεργίας να µη φαλκιδευτεί, κύριε Υπουργέ, αλλά
και ταυτόχρονα επείγουσες µεταφορές αγροτικών προϊόντων
που αν δεν µεταφερθούν θα σαπίσουν –έχουµε κι εµείς την ίδια
έγνοια- να µπορούν να υπηρετηθούν.
Προϋπόθεση, όµως, γι’ αυτό –και αυτό σας ζητούµε- είναι να
πείτε: «Δεν το υιοθετούµε αυτό, δεν σπεύδουµε, γιατί πάσχει, καταργεί την απεργία, πιάνει µόνο µία πλευρά, µία αιτία αδυναµίας
εκτέλεσης δροµολογίων και ξεκινάµε µία συζήτηση -µε ορισµένο
χρονικό διάστηµα, πολύ σύντοµο- για να εξασφαλίσουµε σε αυτό
το θέµα µία ρύθµιση που να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας,
να µη «ρίχνει στον Καιάδα» το δικαίωµα της απεργίας». Διότι εάν
την τρίτη µέρα έχει τη δυνατότητα, παραβιάζοντας όλη την άλλη
νοµοθεσία και χωρίς ΦΕΚ, ο Υπουργός να δροµολογεί πλοίο σε
συνεργασία µε τον εφοπλιστή, τότε, ειδικά τους χειµερινούς
µήνες, θα µαζεύει τα φορτία και τους επιβάτες σε ένα πλοίο την
τρίτη µέρα µε υψηλή πληρότητα και όχι µόνο δεν θα πλήττεται,
αλλά θα ωφελείται κιόλας. Και ο ναυτεργάτης, που θα παλεύει
για το δίκιο του, θα έχει πλήρως αχρηστευµένο το δικαίωµα στην
απεργία. Διότι τι µένει από αυτό το δικαίωµα αν περάσει αυτή η
ρύθµιση;
Κλείνοντας, µε µία µικρή παρέκβαση από το χρόνο, θα ήθελα
να µιλήσω για τις τράπεζες. Ο κ. Στουρνάρας ήρθε, µας µίλησε
για λίγο και απήλθε. Εµφανίστηκε για µία ακόµη φορά, όπως
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κάνει πάντα, ως ο σωτήρας που έκανε τα πάντα πάρα πολύ
σωστά και στην ώρα τους. Δεν µας απάντησε όµως σε κάποια
θέµατα που έχει αυτή η ρύθµιση.
Πρώτον, για τη µεταβίβαση χωρίς αποτίµηση περιουσιακών
στοιχείων, όπως προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία, µε µία έκθεση
απλώς ενός ορκωτού λογιστή.
Δεύτερον, για τη µεταβίβαση χωρίς πληρωµή των φόρων.
Τρίτον, για το γεγονός ότι παρ’ όλο που αναφέρεται στα υποκαταστήµατα των κυπριακών τραπεζών, δεν υπάρχει η ρητή δέσµευση, διατυπωµένη νοµοθετικά, ότι αυτό δεν θα αποτελέσει
προηγούµενο και για άλλες µεταβιβάσεις άλλων θυγατρικών.
Επειδή ζούµε στην Ελλάδα, όπου η κυβερνητική πρακτική είναι
«ουδέν µονιµότερον του προσωρινού» -και το είδαµε και µε το
χαράτσι στη ΔΕΗ- εµείς είναι φανερό ότι θα καταψηφίσουµε
αυτήν την τροπολογία.
Στα υπόλοιπα, στα άρθρα, στις τροπολογίες, υπουργικές και
βουλευτικές κ.λπ. θα αναφερθούµε όταν θα είναι έτοιµος ο
Υπουργός, χρησιµοποιώντας τα δικαιώµατα που µας δίνει ο Κανονισµός της Βουλής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η κ. Βούλτεψη έχει το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σε σχέση µε το πρώτο θέµα που έθεσε ο κ. Παπαδηµούλης δεν ξέρω αν είναι το χθεσινό θέµα ή υπάρχουν καινούργιες ειδήσεις σήµερα- απ’ όσο γνωρίζω έχουν ανταλλαγεί κάποιες
ανακοινώσεις. Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου, ο κ. Μουρούτης, δεν είπε ποτέ ότι παρακολουθεί τις επισκέψεις που δέχεται
ο κ. Τσίπρας. Και γιατί να το κάνει κανείς άλλωστε; Όποιος µπαίνει εδώ, µπορείς να τον συναντήσεις στο διάδροµο. Ούτε υπάρχει αυτή η δυνατότητα ούτε ενδιαφέρεται και κανείς. Ο ίδιος
αυτός ο άνθρωπος, ο µπλόγκερ, έχει αναρτήσει τη συνάντησή
του µε τον κ. Τσίπρα κι έχει βάλει και φωτογραφία. Εποµένως
αυτό προκύπτει από την ίδια την ανάρτηση του µπλόγκερ αυτού,
δεν προκύπτει από κατάλογο που περιήλθε σε γνώση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε το ποιος επισκέπτεται τον κ. Τσίπρα. Αλίµονο. Είναι δυνατόν; Μπορεί να κάθεται
κανείς έξω από το γραφείο του κ. Τσίπρα ή το δικό σας ή το δικό
µου και να βλέπει ποιος έρχεται; Δεν υπάρχει αυτό το θέµα.
Ορθώς σας είπε και ο Φρούραρχος ότι είναι απόρρητος ο κατάλογος από την είσοδο, αλλά εδώ µέσα µπορεί να συναντήσεις
κάποιον που µπαίνει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στο γραφείου του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Πάντως, για να το ξεκαθαρίσω, αν δεν είναι κάτι καινούργιο που
δεν το ξέρω, ο µπλόγκερ ο ίδιος το έχει αναρτήσει µε φωτογραφία του µε τον κ. Τσίπρα στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, µπορεί
κάποιος να σχολιάσει αν ο κ. Τσίπρας δέχεται και το συγκεκριµένο µπλόγκερ ή όχι, του οποίου η ταυτότητα -σας ενηµερώνωείναι απολύτως γνωστή, γιατί έτυχε εγώ να παρευρεθώ σε δίκη
αδικήµατος Τύπου και ανακοινώθηκε το όνοµα του µπλόγκερ
µέσα στο δικαστήριο. Δεν είναι πλέον κρυφός.
Κύριε Παπαδηµούλη, να σας πω επίσης ότι είχε πάρει και εκποµπή σε τηλεοπτικό σταθµό. Έπαψε από την ώρα που µπήκε
στο σύστηµα να είναι µυστικός ο «πιτσιρίκος». Είναι γνωστό το
όνοµά του. Άρα τώρα µη δηµιουργείτε εντυπώσεις.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, ακούστηκαν πάρα πολλά σε σχέση µε
αυτά που είπα χθες εδώ. Προφανώς τα περισσότερα αποτελούν
διαστρέβλωση αυτών των οποίων είπα. Επειδή πιστεύω ότι η
προπαγάνδα είναι το τελευταίο στάδιο του γκεµπελισµού και
επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ µε αυτό το θέµα, η µισή αλήθεια είναι προπαγανδιστική πρακτική. Είπαν πολλά πολλοί συνάδελφοι εδώ για να µου απαντήσουν, αλλά για την ταµπακιέρα δεν
είπαν τίποτα. Ξαφνικά όλοι ταυτίστηκαν µε την εργατιά, τη ναυτεργατιά. Τους πήρε ο πόνος όλους για τη δύσκολη δουλειά του
ναυτικού και ότι αξίζουν να τα πάρουν αυτά τα λεφτά και µε εµ-
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φάνισαν εµένα ότι εγώ λέω ότι δεν τα αξίζουν. Με συγχωρείτε.
Και πριν είπατε ότι αυτό είναι ένα νοµοσχέδιο των εφοπλιστών,
ότι περίπου η Κυβέρνηση και η Νέα Δηµοκρατία εξυπηρετεί τους
εφοπλιστές και είναι κόµµα των εφοπλιστών. Όχι. Η Νέα Δηµοκρατία είναι ένα λαϊκό κόµµα. Και αν πιστεύετε ότι ψηφίζεται
µόνο από τα προάστια, σας πληροφορώ ότι ψηφίζεται και στις
συνοικίες και δεν έχει να κάνει µε αυτό. Δεν έχει καµµία σχέση
αυτό µε το ποιος ψηφίζει ποιον.
Είπα εγώ, λοιπόν, ότι δεν αξίζουν οι άνθρωποι να παίρνουν
αυτά τα λεφτά ή ότι δεν κάνουν δύσκολη δουλειά; Προσπαθείτε
να παρουσιάσετε στην ΠΝΟ ότι βγήκα εγώ εναντίον των ναυτεργατών. Εγώ είπα ότι τελικώς το αποτέλεσµα είναι ότι δεν προσλαµβάνουν Έλληνες και προσλαµβάνουν Φιλιππινέζους. Δεν είδα
κανέναν αυτό να το θέτει. Εγώ τελούσα υπό το σοκ του γεγονότος ότι όλοι συνοµολογήσαµε εδώ, όπως δείχνουν τα επίσηµα
στοιχεία, ότι η Ελλάδα µε τη ναυτοσύνη της και µε τα νησιά της
και µε τις θάλασσές της δεν έχει πάνω από δεκαεπτά χιλιάδες
ναυτικούς και όλοι οι άλλοι είναι ξένοι. Μίλησα κάτω από αυτό
το σοκ, λοιπόν, το απίθανο. Δηλαδή, δεν µπορώ να καταλάβω
πώς το ξεπερνάτε έτσι και λέτε: «Εντάξει. Τόσοι είναι οι ναυτικοί,
τι να κάνουµε;».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποιος φταίει γι’ αυτό;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι, συµφωνώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πείτε το! Δεν το λέτε!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μισό λεπτό, ακούστε.
Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι ευθύνες είναι πάντα
πολιτικές. Όµως, εγώ πάντα στο λογαριασµό µου, επειδή έχω
θητεύσει ως συνδικαλίστρια, βάζω και το συνδικαλισµό πάντα,
γιατί ξέρω από µέσα τις αδυναµίες του και τον τρόπο µε τον
οποίο σκέπτονται και διαπλέκονται µε κόµµατα, κυβερνήσεις και
εξουσίες. Το ξέρω από µέσα.
Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Ο κ. Καµµένος ήρθε εδώ και είπε ότι
εγώ είπα τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που είπα. Με εµφάνισε
ότι προέτρεψα τους εφοπλιστές να προσλαµβάνουν Φιλιππινέζους. Εγώ απλώς έθεσα τον προβληµατισµό: «Παιδιά, πού πάµε;
Αυτοί προσλαµβάνουν συνέχεια Φιλιππινέζους και εµείς λέµε
“ζήτω ο µισθός”, τον οποίο δεν λαµβάνουµε». Και έρχεται, λοιπόν, η ναυτιλία µας πρώτη και θα έρχεται ενδεχοµένως πρώτη,
αλλά σε αυτήν θα δουλεύουν µόνο ξένοι. Τι είναι αυτή η διαστρέβλωση των όσων είπα; Η ΠΝΟ µετά έστειλε και µία µισθολογική
κατάσταση ενός ανθρώπου, που και αυτό είναι αποσπασµατική
ενηµέρωση άρα προπαγάνδα, διότι εγώ θέλω να ξέρω, όταν έχω
ένα όνοµα, αν αυτός έχει προϋπηρεσία τάδε χρόνων ή τάδε χρόνων. Έτσι είναι αυτά. Δεν θα µου πετάτε χαρτιά στη µούρη, γιατί
έχω και εγώ χαρτιά, αλλά δεν το κάνω αυτό το πράγµα.
Αυτό για το οποίο ανησυχούµε όλοι είναι ότι τελικά εκ των
πραγµάτων έχει δηµιουργηθεί ένα κλειστό επάγγελµα και επιβάλλοντας όλους αυτούς τους περιορισµούς, τις φασαρίες, τους
καβγάδες γύρω από τους µισθούς -όπου κάποιοι εµφανίζονται
ότι δεν θέλουν να παίρνουν οι ναυτικοί τα χρήµατα και κάποιοι
άλλοι να τα δίνουν- µε αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αποτρέπονται
οι νέοι µας από το να πάνε στη θάλασσα και να δουλέψουν, να
εργαστούν, να µην έχουµε ανεργία.
Αυτό είναι κι αυτό είπα, ότι πρέπει κάποια στιγµή να πούµε την
αλήθεια, να βγούµε έξω και να πούµε ότι «παιδιά, ξέρετε ο µισθός…». Διότι, ξεκίνησε από τα 1.100 ο κ. Καµµένος -δεν ξέρω
πόσο- και τελικά προέκυψε ότι είναι 4.500 δολάρια. Δεν µε ενδιαφέρει. Μακάρι να τα παίρνουν οι άνθρωποι, αλλά έλα που δεν
τα παίρνουν και δεν τους τα δίνει κανείς. Αυτό είναι το ζήτηµα.
Πρέπει λοιπόν αυτό να το πούµε. Δεν µπορούµε δηλαδή να λέµε
συνέχεια µισές αλήθειες. Πότε είπα εγώ -όπως είπε ο κ. Καµµένος- για εξίµισι χιλιάρικα; Δεν υπάρχει πουθενά γραµµένο αυτό.
Άρα εδώ πέρα υπάρχει ένα διαρκές ψεύδος.
Εν πάση περιπτώσει, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά όλα
αυτά µού θυµίζουν λίγο τα περί κατώτατου µισθού, που λέει ο
ΣΥΡΙΖΑ ότι θα τον επαναφέρει, ενώ ουσιαστικά ο κατώτατος µισθός αφορά στον ιδιωτικό τοµέα. Άρα τον επαναφέρει, δεν τον
επαναφέρει, άµα θέλει ο ιδιωτικός τοµέας θα πληρώσει. Άµα δεν
θέλει, δεν θα πληρώσει.
Επίσης, θέλω να πω κάτι. Δεν µ’ αρέσει αυτή η ιστορία, να ταυτιζόµαστε όλοι µε τους νησιώτες, ενώ όλοι ξέρουµε ότι δεν ταξι-
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δεύουν όλοι µε το πλοίο της γραµµής. Ξαφνικά ταυτιστήκαµε
όλοι µε τους νησιώτες; Άκουσα και την εισηγήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων, την κ. Τσαµπίκα, που είπε ότι περίµενε κι αυτή
µαζί µε όλους τους άλλους. Θέλετε να αρχίσουµε να λέµε ποιος
πάει και µε τι σκάφη πάει στα νησιά; Δεν µ’ αρέσει αυτό το
πράγµα. Δεν µπορούµε να είµαστε και µε τους µεν και µε τους
δε, δηλαδή και να κυκλοφορούµε µε τα σκάφη µας και να λέµε
ότι περιµένουµε στην ουρά να µπούµε στο πλοίο της γραµµής.
Δεν το ανέχοµαι αυτό το πράγµα. Όποιος έχει µπει στο πλοίο της
γραµµής, δεν ανέχεται τους «σκαφάτους» να έρχονται εδώ µέσα
και να κατηγορούν όλους τους υπόλοιπους, των οποίων τα εισοδήµατα είναι γνωστά και οι λογαριασµοί είναι γνωστοί.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να προσθέσω τούτο: Εγώ από ιδεολογική συγκρότηση δεν είµαι µε τους εφοπλιστές. Θεωρώ ότι
οι εφοπλιστές αυτήν τη στιγµή µπορεί να έχουν τα ζητήµατα τα
οποία έχουν, αλλά πολλοί απ’ αυτούς είναι στη λίστα Λαγκάρντ.
Εποµένως, όταν θα λαµβάνουν κάτι από την οποιαδήποτε κυβέρνηση, πρέπει συγχρόνως να έχουν δώσει και µια εγγύηση ότι θα
κάνουν κάτι κι αυτοί.
Εγώ συµφωνώ µε τον κ. Παφίλη. Υπάρχει πάρα πολύς πλούτος
και απορώ κι εγώ τι τα κάνουν τόσα λεφτά και τι θα τα κάνουν.
Οφείλουν να έρθουν και να πουν σαφώς ότι εµείς, αν το κάνετε
αυτό, αύριο το πρωί παίρνουµε χίλιους ανθρώπους και σταµατούµε να έχουµε αυτήν τη συνεργασία που έχουµε µε τους Φιλιππινέζους. Από εκεί και πέρα, αν δεν γίνει αυτό, θεωρώ ότι σε
επόµενη φάση αυτό πρέπει να καταδειχθεί. Επειδή έχω «διαολιστεί», θα το παρακολουθήσω το θέµα, διότι πράγµατι είναι πολύ
ενοχλητική αυτή η κατάσταση.
Ακούω όµως -και τελειώνω µ’ αυτό- από τον ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγµα, ότι θα γίνουν δηµόσια τα πλοία και θα υπάρχει ένας
δηµόσιος οργανισµός και θα γίνει προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου. Αυτό το δέχοµαι από τον κ. Παφίλη και το ΚΚΕ, δεν το
δέχοµαι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα σώσει την
Ελλάδα εντός του ευρώ. Αν είναι να σώσει την Ελλάδα εντός του
ευρώ και της Ευρώπης, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό ότι θα
υπάρχουν δηµόσια πλοία, ότι δηλαδή το κράτος, που δεν έχει
λεφτά κι είναι φαλιρισµένο, θα αποκτήσει ξαφνικά πλοία και θα
γίνει εφοπλιστής. Δεν µπορεί να λέτε κι αυτά που λέει το ΚΚΕ –
που, αν θέλει κι έρθει στην εξουσία να τα κάνει, είµαστε εντάξεικαι συγχρόνως να λέτε ότι εµείς είµαστε στην Ευρώπη και θέλουµε να σώσουµε την Ελλάδα µέσα στο ευρώ. Δεν µπορεί να
είστε «και µε τον αστυφύλαξ και µε τον χωροφύλαξ».
Εµείς έχουµε κάνει µια επιλογή. Λέµε «ιδιωτική οικονοµία µε
δηµόσιο έλεγχο». Αυτό το πράγµα που άκουσα από τον εισηγητή
σας, ότι θα κάνετε δηµόσια όλα τα πλοία, δηλαδή θα αγοράσει
το κράτος τα πλοία, το κράτος το φαλιρισµένο, το πτωχευµένο,
που είναι εκτός αγορών; Εσείς, δηλαδή, θα έρθετε στην εξουσία
και θα πείτε «θα πάρουµε και τα πλοία, θα πάρουµε και τον ΟΣΕ,
θα πάρουµε και την «COSCO». Με τι λεφτά θα τα πάρετε όλα
αυτά; Πρέπει να µας το πείτε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει το λόγο.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Θα ήθελα το λόγο επί προσωπικού,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Χρυσοΐδη, περιµένετε, παρακαλώ, διότι υπάρχει ένα προσωπικό θέµα εδώ.
Ορίστε, κυρία Ιατρίδη.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Βεβαίως και υπάρχει, διότι η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας αναφέρθηκε σε
εµένα.
Αν αµφισβητούν το πώς ταξιδεύουν οι νησιώτες στα νησιά, θα
πρέπει να έρθουν να το δουν από κοντά. Δεν µπορώ να καταλάβω…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν µίλησα για τους νησιώτες.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Μιλήσατε προσωπικά για εµένα. Σας
πληροφορώ ότι και το παιδί µου από δέκα ηµερών ταξιδεύει µαζί
µου, όπως όλα τα νησιωτόπουλα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν είναι αυτό το θέµα µας.
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ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Δεν σας επιτρέπω, ειδικά σε εσάς, που
είστε στεριανή και εκλέγεστε εδώ στην Αθήνα, να λέτε το πώς…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κυρία συνάδελφε…
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κύριε Υψηλάντη, είστε και εσείς νησιώτης και νοµίζω ότι θα έπρεπε τουλάχιστον σε αυτό να µην αντιπαρατίθεστε. Είναι απαράδεκτο. Εγώ µε τι πάω;
Και δεν δέχοµαι τη µοµφή σας περί «σκαφάτων» ή όχι. Να έρθετε µία φορά να δείτε πώς είναι να ταξιδεύεις στο Καστελόριζο,
στην Κάσο και στη Ρόδο που ξηµεροβραδιαζόµαστε στα λιµάνια.
Αυτή είναι όµως η εικόνα σας για τη νησιωτική Ελλάδα και γι’
αυτό έχετε φέρει τους νησιώτες σ’ αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση. Δεν σας επιτρέπουµε να ξαναµιλήσετε, ειδικά εσείς της
Νέας Δηµοκρατίας και της Συµπολίτευσης για νησιώτες και για
νησιωτική πολιτική.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εσύ πού ήσουν;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κυρία Ιατρίδη…
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Δεν δέχοµαι καµµία µοµφή προσωπική,
όταν όλοι πολύ καλά γνωρίζουν ότι όχι µόνο εγώ –υποχρέωσή
µου είναι ως Βουλευτού- αλλά πολλές έγκυες και νέες µάνες ξηµεροβραδιάζονται και παρακαλάνε το Λιµενικό Σώµα και µε τη
δική τους αυταπάρνηση ταξιδεύουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Ιατρίδη, σας
παρακαλώ.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Αυτή είναι η πραγµατικότητα των νησιών. Να την ακούσετε και εσείς, κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι δεν
γνωρίζετε.
Σας παρακαλώ να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αναφέρεστε
και σε εµένα και στα νησιά. Δεν το δέχοµαι.
Και να σας πω και κάτι άλλο; Το Καστελόριζο και η Ρόδος και
όλο το Αιγαίο και οι ακρίτες νησιώτες που ζουν µε αυταπάρνηση
στη νησιωτική Ελλάδα…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι σχέση έχουν αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Αυτό έχει σχέση µε
το προσωπικό σας; Εάν οι νησιώτες ζουν µε αυταπάρνηση, έχει
σχέση µε το προσωπικό σας;
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Βεβαίως και έχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Γιατί;
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Γιατί αµφισβητήθηκε το πώς ταξιδεύουµε. Έχουν την εντύπωση ότι υπάρχουν ελικόπτερα στα
νησιά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι, δεν αµφισβητήθηκε αυτό. Αµφισβητήθηκε και ειπώθηκε µία άλλη αλήθεια,
κυρία Ιατρίδη.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Για πείτε µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας την είπε η κ.
Βούλτεψη. Δεν είπε γι’ αυτό θέµα. Δεν είπε για τις νησιώτισσες.
Είπε για συγκεκριµένα άτοµα.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ποιος πάει µε ελικόπτερα στα νησιά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Χρυσοχοΐδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσω µε κάτι που ακούστηκε και χθες
εδώ, κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το νοµοσχέδιο αυτό
εκπροσωπεί κυρίως τα συµφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών
και ότι ουσιαστικά το έγραψαν αυτοί. Στη συνέχεια γίνεται κριτική
για ζητήµατα που δεν έχουν σχέση µε τον εφοπλισµό.
Θέλω να πω ότι υπάρχει η Ένωση των Ελλήνων Εφοπλιστών,
η οποία εκπροσωπεί την ποντοπόρο ναυτιλία, και στη συνέχεια
αναφερόµαστε σε θέµατα ακτοπλοΐας, τα οποία εκπροσωπούν…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Οι ενώσεις.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: …τρεις ενώσεις, όπως ξέρετε. Υπάρχουν τρεις ενώσεις, δύο της ακτοπλοΐας και η Ένωση των Ελλήνων Εφοπλιστών. Δεν αντιλαµβάνοµαι πώς εµπλέκεται η ακτοπλοΐα µε την ποντοπόρο ναυτιλία και πώς, ενώ το νοµοσχέδιο
και εσείς αναφέρεστε στα θέµατα ακτοπλοΐας, αυτοµάτως γίνεται όλο το νοµοσχέδιο όργανο και υπηρετεί τα συµφέροντα των
Ελλήνων εφοπλιστών. Ας έχουµε λίγο µέτρο στα ζητήµατα τα
οποία θέτουµε εδώ, για να µη δηµιουργούµε εντυπώσεις.
Το δεύτερο ζήτηµα που θέλω να θέσω, κύριε Υπουργέ, είναι
το εξής: Δεν ξέρω αν εσείς έχετε γνώση των τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί εδώ και είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν και ορι-
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σµένες οι οποίες έρχονται από Βουλευτές και τις έχετε δεχτεί ή
κάποιες άλλες από την Κυβέρνηση. Χρειάζεται όµως πάρα πολύ
µεγάλη προσοχή να δούµε τι θα ψηφίσουµε εδώ σήµερα.
Παραδείγµατος χάριν, υπάρχει µία τροπολογία την οποία υποθέτω ότι θα δεχτούν όλα τα κόµµατα. Υποθέτω, δηλαδή. Δεν
ξέρω. Θα τοποθετηθείτε στη συνέχεια όλοι σας. Από µία άτυπη
όµως ενηµέρωση που είχα, είδα µία αποδοχή. Αναφέροµαι στο
θέµα των ναυπηγείων Ελευσίνας. Έχω την εντύπωση από κάποιες άτυπες συνεννοήσεις που έκανα εδώ µέσα ότι υπάρχει µία
θέληση να την ψηφίσουµε όλοι. Φοβούµαι όµως ότι αυτό, έτσι
όπως είναι διατυπωµένο, δεν είναι λύση και φοβούµαι επίσης ότι
θα το ψηφίσουµε και την επόµενη ηµέρα θα ψάχνονται ξανά οι
εργαζόµενοι να βρουν τρόπο να πληρωθούν. Αυτό είναι κρίµα.
Κύριε Υπουργέ, να αναθέσετε άµεσα µαζί µε τον αρµόδιο
Υπουργό σε κάποιους νοµικούς να δουν το θέµα. Το λέω ως νοµικός αλλά και ως έχων εµπειρία από τα διοικητικά. Φοβούµαι
ότι, ενώ συµφωνούµε όλοι να το περάσουµε και ενώ συµφωνούµε όλοι να λυθεί το πρόβληµα των εργαζοµένων -οι οποίοι
δείχνουν επί τόσο καιρό µία αξιοθαύµαστη καρτερία, µία πολύ
µεγάλη υποµονή, δεν πληρώνονται τόσα χρόνια και η πολιτεία
είναι απέναντί τους δυστυχώς υπόλογη- µήπως ψηφίσουµε κάτι
το οποίο τελικώς δεν θα έχει καµµία αξία.
Σας παρακαλώ πολύ, µέχρι να κλείσει η συνεδρίαση, να
έχουµε µια επαφή και συνεννόηση και µε τους εισηγητές, ούτως
ώστε να βρεθεί λύση. Επαναλαµβάνω ότι εκφράζω την υποστήριξή µου σε αυτήν την τροπολογία, µε την προϋπόθεση, βέβαια,
ότι θα δώσουµε λύσεις και δεν θα ξαναπάµε για µια ακόµη φορά
το θέµα στις καλένδες δηµιουργώντας ουτοπίες και ουτοπικές
προσδοκίες στους εργαζόµενους.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δείτε το θέµα της επίλυσης
του προβλήµατος των ναυπηγείων, µέσα από τα µεγάλα προγράµµατα ΕΣΠΑ, όπου µπορούµε µε πολύ λίγα χρήµατα να ξαναβάλουµε τα ναυπηγεία να δουλέψουν στον ιδιωτικό τοµέα,
ούτως ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα οι εργαζόµενοι να εργαστούν αλλά ταυτόχρονα και τα ίδια τα ναυπηγεία να ξαναρχίσουν να δουλεύουν.
Το τρίτο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, αφορά θέµατα τα οποία έθεσαν συνάδελφοι προηγουµένως. Η κ. Γκερέκου έθεσε το θέµα
της νησιωτικής πολιτικής. Δεν µπορεί η Γραµµατεία της Νησιωτικής Πολιτικής να µην περιλαµβάνει και τα εκτός Αιγαίου νησιά.
Το Υπουργείο λέγεται Υπουργείο Αιγαίου µεν, αλλά τα εκτός Αιγαίου νησιά είναι και αυτά νησιά τα οποία ζητούν µια νησιωτική
πολιτική. Δεν µπορεί να είναι εκτός αυτά.
Όσον αφορά το ζήτηµα των λιµανιών, τα οποία δεν έχουν διοικητικό συµβούλιο, δεν έχουν λιµενικό ταµείο, θα ήταν χρήσιµο
να ενταχθούν κάπου, για να µπορούν να δουλέψουν. Στην Κέρκυρα, για παράδειγµα, έχουµε τριάντα τέτοια λιµάνια. Δεν πρέπει
να τα αφήνουµε αυτά πια να χρονίζουν. Επίσης, δεν πρέπει να
αφήσουµε να χρονίζει το θέµα του παλαιού Νοσοκοµείου της
Κέρκυρας, το οποίο εγώ ως Υπουργός Δηµοσίας Τάξεως το χειρίστηκα, προσπάθησα να το λύσω, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβα.
Από τη στιγµή, όµως, που προτείνουν οι συνάδελφοι της Κέρκυρας να λυθεί το θέµα, ας το λύσουµε. Συµφωνούν νοµίζω και οι
αρµόδιοι Υπουργοί.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να πάµε σε ορισµένα θέµατα πολιτικής. Έχω την εντύπωση –επειδή κι εγώ πέρασα ένα διάστηµα
από το Υπουργείο Ναυτιλίας- ότι πρέπει να πάρουµε ορισµένες
αποφάσεις σε σχέση µε ορισµένα ζητήµατα πολιτικής, τα οποία
προάγουν τη ναυτιλία και αποτελούν ένα σηµαντικό εργαλείο για
την αναβάθµισή της, το άπλωµά της στην ελληνική κοινωνία και
την επιχειρηµατική της επέκταση.
Αναφέροµαι στο θέµα της ναυτικής εκπαίδευσης. Πρέπει γρήγορα να ληφθούν αποφάσεις, ούτως ώστε να προχωρήσουµε σε
συγχωνεύσεις σχολών, να αναβαθµίσουµε τις υποδοµές, αξιοποιώντας τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ, να αναβαθµίσουµε το περιεχόµενο των σπουδών και να αφήσουµε αυτές τις επί χρόνια
προχειρότητες, οι οποίες δεν τιµούν µια ναυτική χώρα όπως η
Ελλάδα. Πολύ σωστά τα είπατε χθες, κυρία Βούλτεψη.
Αν συνεχίσουµε έτσι, δυστυχώς η ναυτική εκπαίδευση δεν θα
παρέχεται στη χώρα, αλλά σε άλλες χώρες, πολύ χαµηλού κόστους και χαµηλού επιπέδου και βέβαια όχι αυτής της παράδοσης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και της εµπειρίας την οποία διαθέτει στο ναυτικό επάγγελµα η Ελλάδα. Θα πρέπει να κληθούν και οι Έλληνες πλοιοκτήτες, ώστε
να παράσχουν την εµπειρία τους, οικονοµική βοήθεια, µα κυρίως
τη µεγάλη τους θέληση να βοηθήσουν τη ναυτική εκπαίδευση.
Επίσης, είναι ώρα, χωρίς µπαλώµατα και χωρίς πρόχειρες προσθήκες, να ακουµπήσουµε µε πολύ µεγάλη προσοχή το ζήτηµα
της ακτοπλοΐας. Υπάρχει ένα πρώτο θέµα, το οποίο σωστά έθεσε
ο κ. Παπαδηµούλης, αυτό του ενεργειακού κόστους, το οποίο
είναι περίπου 50% µετά την αύξηση των καυσίµων. Και µην έχετε
καµµία αµφιβολία ότι θα αυξηθεί κι άλλο.
Το δεύτερο θέµα είναι το τραπεζικό, καθώς το ζήτηµα της
ακτοπλοΐας προέκυψε κυρίως από το τραπεζικό ζήτηµα. Προσοχή µεγάλη! Εάν «σκάσει» αυτό το ζήτηµα –εννοώ σε σχέση µε
το τραπεζικό- ή αν βουλιάξουν οι επιχειρήσεις εξαιτίας των δύο
αυτών θεµάτων, ενεργειακό και τραπεζικό, αντιλαµβάνεστε ότι
θα οδηγηθούµε σε µεγάλο πρόβληµα, τεράστια κρίση, η οποία
θα οδηγήσει σε αποµόνωση και µαρασµό τα νησιά µας.
Τέλος, σε σχέση µε το πλοίο ασφαλείας -δεν είναι εδώ ο κ. Αυγενάκης- έτσι όπως το θέτουµε δεν είναι σωστή η διατύπωση, ότι
δηλαδή είναι απαίτηση των αγροτών της Κρήτης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω γρήγορα, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ζήτηµα απαίτησης κάποιου αιτήµατος ότι ζητάνε ένα απεργοσπαστικό πλοίο οι αγρότες της Κρήτης, για να µεταφέρονται τα κηπευτικά όταν έχουµε
απεργία. Έτσι, πράγµατι, έχουν δίκιο όσοι το επικαλούνται κατά
αυτήν την έννοια. Αλλού είναι το ζήτηµα. Σε κάθε απεργία υπάρχει προσωπικό ασφαλείας, υπάρχει ένα όχηµα ασφαλείας. Δεν
µπορεί να µην υπάρχει ένα πλοίο ασφάλειας, σε περίπτωση που
µια απεργία διαµορφώνει συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Σε ποιον
θα αφήσουµε να πάρει την απόφαση; Δεν πρέπει η πολιτεία να
έχει στα χέρια της ένα µηχανισµό αναπλήρωσης, προκειµένου
να καλύψει έκτακτες εθνικές, οικονοµικές ή κοινωνικές ανάγκες;
Αυτό δεν είναι απεργοσπαστικό. Άρα, λοιπόν, ας µην επικαλούµαστε απεργοσπαστικούς µηχανισµούς, αλλά να µην επικαλούµαστε κιόλας ταυτόχρονα το αίτηµα των αγροτών ή οποιωνδήποτε άλλων κοινωνικών οµάδων.
Τέλος, σε σχέση µε το θέµα της Tράπεζας Πειραιώς και της
απορρόφησης των υποκαταστηµάτων της Κύπρου από τη δική
µας εδώ –µια ελληνική τράπεζα- αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε
Πρόεδρε, πρέπει να πούµε από αυτό το Βήµα, της Βουλής, ότι
συνέβη κάτι µοναδικό και καταπληκτικό σε αυτήν τη χώρα. Παρά
την κρίση όλα αυτά τα χρόνια, ουδέποτε διακινδύνευσαν οι καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών, ουδέποτε τέθηκε ζήτηµα αµφισβήτησης των καταθέσεων ή κουρέµατός τους, ουδέποτε
υπήρξαν πολίτες που στάθηκαν έξω από τις τράπεζες σε ουρές
για να πάρουν τα λεφτά τους και ουδέποτε τέθηκε σε κίνδυνο η
τραπεζική πίστη.
Πριν από λίγες µέρες, τη στιγµή που κατέρρευσαν οι τράπεζες
στην Κύπρο, εδώ, χωρίς να ανοίξει µύτη, χωρίς να ακουστεί καµµία φωνή, χωρίς να διακινδυνεύσει ούτε ένα ευρώ καταθέτη,
χωρίς να απολυθεί ούτε ένας εργαζόµενος, απορροφήθηκαν τα
υποκαταστήµατα των κυπριακών τραπεζών από ελληνικές τράπεζες. Σε αυτό πρέπει να βοηθήσουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Χρυσοχοΐδη.
Ο κ. Μαριάς έχει το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, η χειρότερη µορφή λαϊκισµού είναι
ο δήθεν αντιλαϊκισµός. Αυτή είναι η χειρότερη µορφή.
Επειδή άκουσα γενικολογίες από ορισµένους για το πώς,
δήθεν, ταξιδεύουν οι Βουλευτές, να σας πω ότι, όσον αφορά
εµένα, ταξιδεύω πάρα πολλές φορές και µε την ακτοπλοΐα, διότι
έτσι µπορεί κανείς να επικοινωνεί και µε αυτούς που ταξιδεύουν
και να έχει σαφέστατη εικόνα του τι γίνεται και των συνθηκών,
αλλά και επειδή δεν έχω κανένα πρόβληµα να κυκλοφορώ εκεί
όπου υπάρχει πολύς κόσµος και χωρίς φύλαξη.
Θα ασχοληθώ µε δύο θέµατα και τα υπόλοιπα στην πορεία.
Όσον αφορά στο δήθεν πλοίο ασφαλείας, έχουµε µια βουλευ-
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τική τροπολογία, που δεν ξέρουµε ακόµα αν θα την κάνει δεκτή
ο Υπουργός. Πώς έχει το θέµα; Πράγµατι, δεν πρέπει να αποµονώνονται τα νησιά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό, όµως, να το σκεφτείτε όταν τα νησιά αποµονώνονται χωρίς καν να υπάρχουν
απεργίες. Όταν επί πέντε-δέκα µέρες υπάρχουν νησιά χωρίς
σύνδεση. Αυτή ήταν η πρώτη παρατήρηση.
Δεύτερη παρατήρηση. Η σύνδεση πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, διότι αυτό είναι ένα θέµα δηµόσιου συµφέροντος, ένα θέµα
που απασχολεί όλους όσοι πραγµατικά κατοικούν στα νησιά. Άρα
το δεύτερο που πρέπει να σκεφτείτε είναι σε ποιους θα δώσετε
τα λιµάνια. Μήπως και µε τις πολιτικές τους οδηγούν σε πολιτικές
αποµόνωσης των νησιών ή δηµιουργίας ιδιωτικών µονοπωλίων
προσέγγισης και αναχώρησης από τα λιµάνια.
Τρίτη παρατήρηση. Πράγµατι, έχει παρατηρηθεί όσον αφορά
την Κρήτη ορισµένες φορές, όταν υπάρχει απεργία ναυτεργατών
και διαρκεί ένα χρονικό διάστηµα πέραν των δύο ή τριών ηµερών,
λόγω των ευπαθών προϊόντων, να δηµιουργούνται αντιθέσεις και
κοινωνικός αυτοµατισµός για το τι θα γίνει µεγάλο κοµµάτι της
παραγωγής, διότι έχουν κόψει από τα θερµοκήπιά τους οι αγρότες την παραγωγή και αυτή πρέπει να φύγει. Αυτό είναι κάτι που
πρέπει να το αντιµετωπίσουµε.
Εποµένως αυτό πρέπει να µπει σε µία συνολική αντίληψη,
στρατηγική και όχι να έρθει εµβόλιµα ως δήθεν βουλευτική τροπολογία. Πρέπει να υπάρχει µία στρατηγική της Κυβέρνησης, να
γίνει διαβούλευση µε τους φορείς, να έρθουν και οι εκπρόσωποι
των αγροτών, να έρθει η περιφερειακή αυτοδιοίκηση που έχει
παίξει σηµαντικό ρόλο, η τοπική αυτοδιοίκηση, η ΠΝΟ, για να
διαµορφωθεί µε ηρεµία µία διάταξη που θα είναι συνταγµατική,
θα τηρεί την αρχή της αναλογικότητας, όπως είπα και χθες, δεν
θα δηµιουργεί απεργοσπαστικό µηχανισµό και ταυτόχρονα θα
διασφαλίζει και το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας και άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο
να θεσµοθετηθεί παρά µόνο µε προσοχή, µε παρατηρήσεις και
όχι φυσικά στο άρπα κόλλα, µε µία τροπολογία.
Αυτή δε η τροπολογία που έχει κατατεθεί λέει -και είναι ξεκάθαρη στην αιτιολογική της έκθεση- ότι οι διάφορες απεργιακές
κινητοποιήσεις στο χώρο της ναυτιλίας, όταν υπερβαίνουν τις
σαράντα οκτώ ώρες, δηµιουργούν προβλήµατα. Άρα, δηλαδή,
πρόκειται ξεκάθαρα για µία τροπολογία που αφορά απεργίες και
όχι για τροπολογία διασφάλισης της ελεύθερης κυκλοφορίας
των πολιτών και της άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας, που
αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και εκεί πρέπει να πάµε. Άρα ως
τέτοια µπαίνει σε µία λογική, ούτως ή άλλως, απεργοσπαστική.
Στο σηµείο 3 λέει απίθανα πράγµατα. Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας που θα προσδιορίζει τι θα γίνεται δεν θα δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Δηλαδή, τι είναι;
Αποφάσεις που δεν δηµοσιεύονται είναι ελάχιστες. Αυτή γιατί να
µη δηµοσιεύεται; Κοινοποιείται, λέει, στις ναυτιλιακές εταιρείες
και η ίδια η απόφαση δεν θεµελιώνει αστική αξίωση κατά του δηµοσίου. Γιατί; Τι είναι αυτά; Αυτή είναι µια «υπερεξουσιοδότηση»
αυταρχικών καθεστώτων. Εποµένως ως τέτοια πρέπει να απορριφθεί. Θέλετε να φέρετε κάτι; Φέρτε το στις επόµενες δεκαπέντε ηµέρες. Ρυθµίστε το. Εµείς θα το συζητήσουµε σε αυτήν
τη λογική και σε αυτούς τους άξονες.
Και επειδή πολλοί κόπτονται ότι είναι µε τους αγρότες της
Κρήτης, θέλω να πω ότι τους ξέχασαν, όταν αποφάσισαν να φορολογηθούν τα αγροτεµάχια, να υπάρχει φοροµπηχτική πολιτική
κατά των αγροτών, να πωληθεί η Αγροτική Τράπεζα, να µην τους
επιστρέψουν τον αυξηµένο ΦΠΑ, όταν µε την πολιτική τους έχουν
ανεβάσει το κόστος παραγωγής. Αυτά τα ξέχασαν και τώρα κόπτονται τι θα γίνει το προϊόν. Γι’ αυτό λέω ότι πρέπει να σταµατήσει η διγλωσσία σε αυτήν την Αίθουσα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είχαµε πει για οκτώ λεπτά και πέσαµε στα τέσσερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν είναι οκτώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εντάξει, θα προσαρµοστώ. Απλώς, ξεκίνησα την οµιλία µου προσαρµοζόµενος στα
οκτώ λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Είναι τέσσερα
λεπτά.
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Σε ένα λεπτό θα τελειώσω. Θα πάρω τη δευτερολογία µου. Αυτήν τη φορά θα ασκήσω
το δικαίωµα της δευτερολογίας, χθες βράδυ ήταν αργά.
Υπάρχουν και επιστολές των αγροτών. Έχω εδώ επιστολή από
τον Ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο Παραγωγών Εκτός Εποχής Κηπευτικών Δήµου Ιεράπετρας που λέει ότι «πρόσφατα ανακοινώθηκε
η πρόθεση του Υπουργείου Ναυτιλίας» -έτσι νοµίζουν, διότι είπαν
στους ανθρώπους ότι υπάρχει πρόθεση- «για κατάθεση τροπολογίας, που κατά την κρίση µας επιδέχεται συµπλήρωσης, προκειµένου να µη χρησιµοποιείται κατά το δοκούν από τους
εκάστοτε πολιτικούς κύκλους». Δείτε τι σας λένε οι ίδιοι οι αγρότες. Δεν µπαίνουν οι αγρότες στο παιχνίδι του απεργοσπαστικού
µηχανισµού.
Άρα, λοιπόν, αυτό το θέµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Έτσι όπως
εισάγεται, µε τον τρόπο µε τον οποίο εισάγεται δεν πρόκειται να
βοηθήσει τους αγρότες και, αν θέλετε µία σοβαρή συζήτηση, ευχαρίστως στις επόµενες δεκαπέντε ή είκοσι ηµέρες να το φέρετε
να το συζητήσουµε, να πάρουµε αποφάσεις µετά από αναλυτική
συζήτηση και σοβαρή νοµοθετική και νοµοτεχνική επεξεργασία,
αφού θα έχουµε και την άποψη της Επιστηµονικής Επιτροπής
της Βουλής για ενδεχόµενα ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας.
Φέρτε το και ευχαρίστως να το δούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σταµατώ, κύριε Πρόεδρε, για να µην καθυστερήσουµε. Θα επιφυλαχθώ στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Βεβαίως.
Ο κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος έχει το λόγο.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όση ώρα παρακολουθώ τη συζήτηση, άκουσα πολλές φορές
-σχεδόν από όλες τις πτέρυγες- το επιχείρηµα ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι επιχειρηµατολογούν αορίστως και δεν µιλούν για την
ταµπακιέρα. Κι, όµως, το τελευταίο µισάωρο αναλώθηκε στο πώς
και µε ποια µέσα ταξιδεύουν οι Βουλευτές. Μην έχετε τέτοιες
βλέψεις και µη νοµίσετε ότι ενδιαφέρει τον κάθε ναυτικό και τον
κάθε Έλληνα ναύτη το πώς ταξιδεύουν οι Βουλευτές. Άλλα
πράγµατα θέλουν να ακούσουν σήµερα από εµάς και για άλλα
περιµένουν να ακούσουν τις τοποθετήσεις των κοµµάτων.
Κατά δεύτερον, ειπώθηκε, πάλι από Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, ένα επιχείρηµα στο οποίο θα πρέπει να πάρουµε
θέση, για να αποκαταστήσουµε και την αλήθεια. Ειπώθηκε, λοιπόν, ότι κανένας, µα κανένας, δεν πήρε θέση για το ζήτηµα των
Φιλιππινέζων που παίρνουν τη δουλειά των Ελλήνων ναυτικών.
Να υπενθυµίσω -και αυτό υπάρχει και στα Πρακτικά- και την
εισήγηση του ειδικού αγορητή που µίλησε πριν από εµένα -και
κατά τη χθεσινή τοποθέτηση και κατά τη σηµερινή- όπου είπαµε
το αυτονόητο, ότι θέλουµε Έλληνες να δουλεύουν σε πλοία µε
ελληνική σηµαία και ότι είναι απαράδεκτο -και βάσει του άρθρου
19- να δουλεύουν Φιλιππινέζοι ή κάποιοι άλλοι συνάδελφοι από
κάποια τρίτη χώρα εις βάρος των ανθρώπων αυτών.
Βέβαια, εµείς δεν περιµέναµε τίποτα άλλο από φανατικούς
υποστηρικτές των µνηµονίων, άτοµα τα οποία έχουν καταστήσει
τη διατήρηση της θεσούλας τους εδώ µέσα συνώνυµο της σωτηρίας της πατρίδας, που έφτασαν µέχρι το σηµείο να εµπαίζουν
και να κοροϊδεύουν έναν κλάδο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι
υπάρχουν κάποιοι εδώ µέσα που υπερασπίζονται τους µάγειρες.
Τους προκαλούµε. Γιατί δεν το κάνουν ονοµαστικά; Εµείς το
λέµε ανοιχτά και δεν ντρεπόµαστε γι’ αυτό: Ναι, εµείς ως Χρυσή
Αυγή υπερασπιζόµαστε τα κατώτερα πληρώµατα της ναυτιλίας.
Και δεν ντρεπόµαστε γι’ αυτό! Δεν είµαστε υπερασπιστές των
κορακιών της τρόικας, που έρχονται κάθε τρεις και λίγο και σας
υποδεικνύουν τι θα κάνετε ως χώρα.
Κύριε Υπουργέ, έχω πει επανειληµµένως ότι µπορεί η ελληνική
ναυτιλία να βρίσκεται πρώτη σε παγκόσµια κλίµακα, αλλά αυτό
δεν σηµαίνει ότι δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα. Θεωρώ ότι θα
πρέπει επιτέλους να µιλήσουµε για τα προβλήµατα αυτά και το
νοµοθετικό σας έργο να κοιτάξει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Πάντως, πρέπει να παραδεχτούµε -και είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι’ αυτό- ότι πετύχαµε έστω και µία µικρή νίκη σ’ αυτό το επίπεδο, καθώς, σύµφωνα µε την τροπολογία 450, προβλέπεται
επιτέλους η καταβολή των δεδουλευµένων για τους εργάτες στα
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ναυπηγεία της Ελευσίνας.
Υπενθυµίζω ότι για το ζήτηµα αυτό το ενδιαφέρον µας δεν
είναι όψιµο. Ήδη µε δική µου επίκαιρη ερώτηση, αλλά και προηγούµενη επίκαιρη ερώτηση του συναγωνιστή Χρήστου Παππά,
µε ηµεροµηνία 5 Φεβρουαρίου 2013, ζητήσαµε από το Υπουργείο σας να µας δώσει κάποιες εγγυήσεις ότι ναι, πράγµατι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν να πληρωθούν από τον Δεκέµβριο του
2010, θα πάρουν τα δεδουλευµένα τους. Και είµαστε ευτυχείς
σήµερα, διότι µαθαίνουµε ότι µε την τροπολογία αυτή -αν γίνει
πράξη, το ευχόµαστε- οι άνθρωποι αυτοί θα αποζηµιωθούν µε το
ποσό που ανέρχεται -σύµφωνα πάλι µε την επίκαιρη ερώτησησυνολικά στα 12,7 εκατοµµύρια ευρώ.
Καταθέτω για τα Πρακτικά το κείµενο της επίκαιρης ερώτησης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν κείµενο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επανέρχοµαι, λοιπόν, στο ζήτηµα, λέγοντας ότι εµείς ως
Χρυσή Αυγή δεν ντρεπόµαστε να υποδείξουµε τα θετικά που
πράττει η Κυβέρνηση. Δεν διακατεχόµαστε από κόµπλεξ και δεν
επικαλούµαστε επιχειρήµατα µόνο και µόνο για να τσακωθούµε.
Αλλά από εκεί και πέρα, πρέπει να τονίζουµε και τα κακώς κείµενα, γιατί θεωρούµε ότι αυτά πρέπει να διορθώσουµε.
Άρα αυτή η κίνηση είναι πολύ καλή.
Πρέπει, όµως, επιτέλους να δούµε και τα υπόλοιπα, γιατί δεν
µπορούµε να θριαµβολογούµε επειδή πετύχαµε το ένα από τα
χιλιάδες που απασχολούν τον κλάδο αυτό.
Υπενθυµίζω, λοιπόν, ότι υπάρχουν και άλλα προβλήµατα.
Γενικότερα, επί των άρθρων θα ήθελα να τοποθετηθώ για
ακόµα µία φορά λέγοντας τα εξής:
Με το άρθρο 19 είµαστε κάθετα αντίθετοι, για λόγους που εξηγήσαµε και σε προηγούµενες τοποθετήσεις.
Για το άρθρο 20 ο ειδικός αγορητής, που µίλησε πριν από
εµένα, ήταν περιεκτικότατος. Είναι εύλογο, λοιπόν, ότι είµαστε
επίσης κάθετα αντίθετοι.
Το ίδιο ισχύει για το άρθρο 30 και για το άρθρο 51, όπου εδώ,
µε µία µικρή υποσηµείωση σε ό,τι αφορά το Ταµείο Αξιοποίησης
της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσουµε σ’ αυτήν την Αίθουσα τι εννοούµε µε τον όρο «ανάπτυξη». Για εµάς «ανάπτυξη» και «επένδυση» δεν µπορεί να
λέγεται το ξεπούληµα. Γιατί το να δίνεις ένα λιµάνι, για παράδειγµα, το οποίο σου αποφέρει εκατοµµύρια ευρώ έσοδα ή άλλους πόρους, τους οποίους τόσο πολύ έχουµε ανάγκη, σε έναν
ξένο επενδυτή, ο οποίος είναι και ανταγωνιστικός απέναντί σου,
δεν είναι επένδυση και δυστυχώς θα µας φέρει προ τετελεσµένων γεγονότων.
Υπενθυµίζω, φυσικά, το παράδειγµα που έθεσα χθες για την
Κίνα, η οποία, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, το 2030 θα είναι πρώτη
σε κατάταξη όσον αφορά τη µεταφορική ικανότητα, εκτοπίζοντας την Ελλάδα σε κάποια άλλη θέση.
Τέλος, σε ό,τι αφορά στο Κεφάλαιο ΣΤ’ για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, θεωρούµε ότι η κατεύθυνση του Υπουργείου ως προς
αυτό το ζήτηµα είναι τελείως λάθος. Και αυτό γιατί δεν µπορεί
να αφήνουµε ξένες επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές απέναντί µας, δίνοντας πενταετή ισχύ σε πλοία και σε καράβια ή σε
εταιρείες, τη στιγµή που η Ελλάδα πρέπει οπωσδήποτε να διατηρήσει την πρωτιά της σ’ αυτόν εδώ τον τοµέα.
Επαναλαµβάνουµε ότι ο τοµέας της ναυτιλίας θα µπορούσε
από µόνος του να οδηγήσει τη χώρα έξω από την κρίση, βέβαια
µε τις σωστές κατευθύνσεις και τη σωστή διαχείριση.
Εποµένως θεωρούµε ότι είναι πάρα πολύ βλαβερό και επιζήµιο
για τη ναυτιλία µας, όταν επιτρέπουµε να δίνουµε ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα σε ξένες χώρες.
Τέλος, σε ό,τι αφορά -και κλείνω µε αυτό- στα δύο άρθρα, το
άρθρο 58 για τις δαπάνες προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος
και το άρθρο 59 για τις αποζηµιώσεις του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος, είµαστε θετικοί, αλλά µε κάθε επιφύλαξη. Θα θέλαµε να διερευνήσουµε το ζήτηµα αυτό και αργότερα στην
ψηφοφορία θα ψηφίσουµε αναλόγως.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
επαναλάβω τη χθεσινή µου διαπίστωση, ότι δεν εµβαθύναµε στη
σπουδαιότητα του θέµατος. Δυστυχώς, σε αυτό δεν βοήθησαν
ούτε και τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Παραδείγµατος χάριν, το κρίσιµο ερώτηµα είναι πώς η εµπορική ναυτιλία, πώς η ποντοπόρος ναυτιλία πρέπει να συµβάλει µε ποιον τρόπο και µε ποιες µεθόδους- στην επίλυση της
οικονοµικής κρίσης. Πώς, παραδείγµατος χάριν, µπορεί η ποντοπόρος ναυτιλία να συµβάλει στη µείωση της ανεργίας έστω
κατά µια ποσοστιαία µονάδα; Πώς µπορεί, παραδείγµατος χάριν,
να συµβάλει στην αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος
κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες; Τι πρέπει να γίνει προκειµένου
να οδηγηθούµε εκεί;
Όλοι λέµε ότι η ναυτιλία µας πρέπει να διατηρηθεί στην κορυφή της παγκόσµιας κατάταξης. Όλοι λέµε ότι θα πρέπει η ποντοπόρος ναυτιλία να µας καθιστά καθηµερινώς υπερήφανους.
Πώς έχουµε συµβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση, ούτως ώστε
µε τις προτάσεις µας να εµπλουτίσουµε το γενικό προβληµατισµό;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να οµολογήσουµε ότι γι’
αυτά τα µεγάλα κενά που έχουµε στην κατάθεση τέτοιων προτάσεων έχει συµβάλει µέχρι τώρα το πολιτικό σύστηµα, το οποίο
ουσιαστικά απαξίωσε κάθε τέτοια συζήτηση, γιατί απλούστατα
ενέτασσε ακόµα και τα κρίσιµα αυτά ζητήµατα µέσα στη λογική
του πελατειακού συστήµατος.
Η απουσία ολοκληρωµένου συνεκτικού σχεδίου απάντησης σε
αυτό το τεράστιο ζήτηµα είναι ακόµη και σήµερα εµφανής.
Και για να γίνει κατανοητό το πόσο επιφανειακά και το πόσο
επιπόλαια προσεγγίσαµε αυτό το θέµα –και το γενικεύω, το
έχουµε προσεγγίσει όλοι- θα αναφέρω ένα σοβαρό πρόβληµα
που έχω εγώ προσωπικά. Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι µέσα σ’
αυτήν την Αίθουσα ξεκίνησε µεταξύ νησιωτών -στεριανών, θαλασσινών-στεριανών, πεδινών-ορεινών µία αντιπαράθεση. Αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή εγώ είµαι πεδινός,
έχω λόγο να µιλήσω για τα νησιά; Σύµφωνα µε την άποψη κάποιων, όχι. Επειδή, όµως, είµαι πεδινός, δεν µπορώ να µιλήσω
και για τις ορεινές περιοχές. Κάποια στιγµή πρέπει να σοβαρευτούµε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Έτσι είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αυτή εδώ η Αίθουσα και καθένας
από εµάς ξεχωριστά έχει άποψη για τα πάντα σε αυτήν τη χώρα.
Και θα έπρεπε να έχει άποψη για όλα σε αυτήν εδώ τη χώρα.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 101, όπως τροποποιήθηκε στην
τελευταία αναθεώρηση του 2006, επιτάσσει στην πολιτεία σε
κάθε κανονιστική της δραστηριότητα να έχει ιδιαίτερη προσοχή,
αναφορά και µέριµνα στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Γιατί,
εκτός από τις νησιωτικές περιοχές, υπάρχουν και οι ορεινές περιοχές. Αυτή είναι η κατάσταση της χώρας. Είµαστε ευλογηµένη
χώρα, ακριβώς επειδή έχει αυτές τις ιδιοµορφίες.
Κι όµως, αυτά τα δύο συγκριτικά πλεονεκτήµατα, κύριε
Υπουργέ, δυστυχώς κανένας µέχρι τώρα δεν τα έχει εντάξει σε
ένα γενικό, ολοκληρωµένο σχέδιο, ούτως ώστε να παρέλκουν
κάθε είδους αντιπαραθέσεις και διαξιφισµοί σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα για την καταγωγή του καθενός.
Η βασική, λοιπόν, προϋπόθεση είναι: σχέδιο όχι απλώς ανασυγκρότησης της χώρας, αλλά και αξιοποίησης των επιµέρους
συγκριτικών στοιχείων της.
Επειδή ο χρόνος µου είναι λίγος, κύριε Υπουργέ, θέλω να
σταθώ ιδιαίτερα σε ένα θέµα που µε έχει απασχολήσει για πάρα
πολλά χρόνια και λόγω της καταγωγής µου -κι εγώ κατάγοµαι
από µια πόλη–λιµάνι- και να πω ευθέως ότι έχουµε αντιταχθεί κι
εγώ και ο χώρος στον οποίο ανήκω στο ρυθµιστικό πλαίσιο των
λιµανιών που θεσπίστηκε επί εποχής ΠΑΣΟΚ µε τους νόµους
2392 και 2971 του 2001.
Με αυτούς τους νόµους επελέγη ένα συγκεκριµένο σύστηµα
διαχείρισης των λιµανιών, όπου οι λιµενικές ζώνες -και αυτές µάλιστα που ήταν στον κορµό του οικιστικού ιστού- ουσιαστικά
είχαν αποκοπεί, είχαν αυτονοµηθεί πλήρως από τα πολεοδοµικά
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σχέδια των πόλεων. Εκεί υπήρχε µια αυτόνοµη περιοχή, για την
οποία και το γενικό πολεοδοµικό δεν µπορούσε να κάνει καµµία
αναφορά και βεβαίως δεν είχε κανένα λόγο διαχείρισης η τοπική
κοινωνία και οι δήµοι.
Τότε, λοιπόν, είχε θεσπιστεί µια υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, η ΕΣΑΛ, η οποία εντελώς αυθαίρετα και ορισµένες φορές -θα µου επιτρέψετε να πω- καθοδηγούµενη από
τον εκάστοτε Υπουργό αλλά και κάποιες φορές και από συµφέροντα που λειτουργούν στις λιµενικές ζώνες, χωροθετούσε, πολεοδοµούσε, ρύθµιζε χρήσεις γης, καθόριζε ύψη, όγκους, εκτός
οποιουδήποτε γενικότερου θεσµικού πλαισίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να έχει προκληθεί µια άνευ προηγουµένου αντιπαράθεση µεταξύ των οργανισµών των λιµένων και των τοπικών
κοινωνιών.
Κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό είναι
ένα κλίµα που δεν ευνοεί σε καµµία περίπτωση οποιαδήποτε
προσπάθεια αξιοποίησης των λιµανιών και µε τη µορφή παραχώρησης.
Αν δεν αρθεί αυτή η αντιπαράθεση, τότε θα υπάρχει σοβαρό
πρόβληµα σε οποιαδήποτε προσπάθεια κάνει η Κυβέρνηση να
προβεί σε πράξεις αξιολόγησης και ενέργειες αξιοποίησης των
συγκεκριµένων περιοχών.
Υπήρχε, λοιπόν, εκ µέρους µας µια αντίθεση ως προς το θεσµικό πλαίσιο διαχρονικά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Τώρα, το συγκεκριµένο Κεφάλαιο του νοµοσχεδίου σας για
την ανάπτυξη του εθνικού λιµενικού συστήµατος αναπαράγει
αυτό το σύστηµα. Και αυτό που εσείς προηγουµένως αναφέρατε
ως ενίσχυση της λειτουργίας της ΕΣΑΛ, ουσιαστικά έρχεται να
δέσει µε αυτήν την προοπτική, η οποία πιθανόν να οξύνει τις αντιπαραθέσεις.
Το αίτηµα που κατατίθεται διαχρονικά εκ µέρους µας -και είναι
αίτηµα όλων των πόλεων-λιµένων και ιδίως εθνικής σηµασίαςείναι πάρα πολύ απλό. Αναγνωρίζοντας και την οικονοµική διάσταση της λειτουργίας των λιµανιών, οι δήµοι, οι τοπικές κοινωνίες υποβάλλουν ένα αίτηµα: Στην εκπόνηση των master plans
των λιµανιών των δικτύων και όχι των µικρών, των λιµενικών ταµείων, οι δήµοι να έχουν λόγο, να έχουν γνώµη. Εγώ δεν σας λέω
να έχουν σύµφωνη γνώµη. Να έχουν γνώµη. Να συµµετάσχουν
σε µία διαβούλευση, η οποία θα προκαλέσει κοινωνική συναίνεση
σε οποιαδήποτε είδους αναπτυξιακή προσπάθεια. Να έχουν
απλή γνώµη.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω -το είπα και χθες- είναι το
εξής:
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Υπάρχει ένα θεσµικό κενό. Δυστυχώς, ο χαρακτηρισµός αυτών
των περιοχών κινείται µεταξύ δύο άκρων. Το ένα άκρο είναι ο χαρακτηρισµός «λιµενική ζώνη», όπου πλέον η διαχείριση εκεί γίνεται από τους τοπικούς οργανισµούς και τα λιµενικά ταµεία. Σε
περίπτωση που συµβεί αυτό το οποίο είπατε εδώ -και θα είναι καλοδεχούµενο- ότι κατά την εκπόνηση του master plan ίσως κάποια τµήµατα αυτών των λιµενικών ζωνών δεν χρειαστούν για την
ανάπτυξη της λιµενικής ζώνης και αποδεσµευθούν, µεταπίπτουν
αµέσως…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Στο κράτος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Στο κράτος έτσι και αλλιώς είναι.
Είναι κυριότητα του κράτους. Ως χαρακτηρισµός, λέω. Μεταπίπτουν στο χαρακτηρισµό «αιγιαλός και παραλία».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
τη σκέψη σας, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: …µε όλες τις συνέπειες που γνωρίζετε ότι µπορεί να έχει.
Παραδείγµατος χάριν, όλη η παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης ή του Βόλου είναι υπό τη διαχείριση Κτηµατικής Υπηρεσίας,
αλλά ως αιγιαλός και παραλία. Το µόνο που µπορεί, δηλαδή, να
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κάνει κάθε δήµος σε αυτές τις ζώνες είναι να βάλει οµπρελίτσες.
Δεν µπορεί να κάνει κάτι άλλο.
Για το λόγο αυτόν εµείς προτείνουµε τον ενδιάµεσο χαρακτηρισµό –είναι κρίσιµο το θέµα, κυρία Πρόεδρε, και ολοκληρώνω
µε αυτό- «ζώνη αστικής παραλίας», η οποία θα µπορεί, βεβαίως,
µε µια διάταξη, ρύθµιση, προσθήκη στο νόµο να δίδεται για διαχείριση στον οικείο δήµο. Προσέξτε, βάζουµε και µια δικλίδα
στην τροπολογία.
Ο δήµος εντός έτους θα µπορεί να εκπονεί, να καταθέτει και
να εγκρίνεται master plan για τη συγκεκριµένη περιοχή -δεν θα
κάνει ό,τι θέλει ο δήµος- ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αναπτυξιακή διαδικασία και σε αυτές.
Αυτές είναι οι προτάσεις µας. Γνωρίζουµε ότι δεν είναι αποκλειστική αρµοδιότητα δική σας. Ξέρουµε ότι χρειάζεται η γνώµη
και του Υπουργείου Οικονοµικών. Τουλάχιστον, όµως, να ξεκινήσουµε τη διαδικασία για να µπορέσουµε να έχουµε κάποια θετικά
αποτελέσµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κύριε Τσούκαλη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα και πάλι να επαναλάβω ότι δεν χρειάζεται να εκνευρίζεστε όταν λέµε ότι το νοµοσχέδιο είναι κοµµένο και ραµµένο
στα µέτρα των εφοπλιστών, ότι εξυπηρετεί τα συµφέροντά τους.
Αυτή η εκτίµηση είναι πολιτική. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, εµείς
δεν κάνουµε τέτοιου είδους αναφορές. Και είναι και στρατηγική.
Επαναλαµβάνω και πάλι ότι, όταν κάποιος θεωρεί πως η κινητήρια δύναµη της κοινωνίας είναι ο καπιταλιστής, αυτός που εκµεταλλεύεται τους άλλους δηλαδή, κι ότι έτσι προχωράει
µπροστά η κοινωνία, είναι πολύ λογικό να παίρνει και απόφαση
να τον ενισχύσει. Εποµένως µην παρεξηγείστε για αυτό. Δεν έχει
να κάνει µε συνωµοσιολογίες. Είναι ιδεολογικό ζήτηµα. Άλλο αν
υπάρχουν κι άλλου είδους συµφέροντα. Το ξεκαθαρίζουµε αυτό.
Εµείς πιστεύουµε ότι έχετε στρατηγική. Επίσης ξαναλέµε ότι
είµαστε απέναντι ακριβώς από αυτήν. Το θέµα αυτό θα το συζητήσουµε και στην πορεία.
Έρχοµαι στα σοβαρά, τα κεντρικά ζητήµατα.
Το πρώτο είναι οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Εδώ έγινε
µια ολόκληρη συζήτηση για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Τι λέτε εσείς µπροστά σε αυτήν την κατάσταση Τι θα κάνουµε
Θα καταργήσουµε τις συλλογικές συµβάσεις στα ποντοπόρα για
το κατώτερο πλήρωµα και στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Με
αυτόν τον τρόπο θα µπορέσουν οι Έλληνες να βρουν δουλειά.
Αυτό δεν λέτε, κύριε Υπουργέ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Δεν είπα αυτό, βεβαίως.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κοντολογίς, λέτε ότι θα καταργήσουµε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας στα ποντοπόρα, στο
κατώτερο πλήρωµα και στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, ώστε να
γίνουν οι Έλληνες εργαζόµενοι ανταγωνιστικοί, να βρουν δουλειά, για να χτυπήσουµε την ανεργία και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή
είναι η ουσία. Και από τη στιγµή που καταργούνται οι συλλογικές
συµβάσεις και πάµε σε ατοµικές συµβάσεις, στην επόµενη πορεία –θα σας το πω µαλακά- θα ανοίγει ο δρόµος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Δεν καταργούνται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κοιτάξτε, έξυπνοι άνθρωποι είµαστε.
Εδώ ζούµε όλοι. Ξέρουµε τι γίνεται.
ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Ενώ εµείς είµαστε ανόητοι!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν κατάλαβα
ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Εµείς είµαστε ανόητοι
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, δεν θα κάνουµε διάλογο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι. Όλοι είπα ότι είµαστε. Ο καθένας
έχει πολιτική επιλογή. Και µη µε προκαλείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παφίλη,
σας παρακαλώ. Τοποθετηθείτε επί του θέµατος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω, λοιπόν, ότι αυτή είναι η ουσία.
Ταυτόχρονα, όµως, αυτό το ζητούν και οι εφοπλιστές εδώ και
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χρόνια.
Λέτε, λοιπόν, ότι θέλετε να κάνετε ανταγωνιστικούς τους Έλληνες ναυτεργάτες, εξοµοιώνοντάς τους ουσιαστικά –γιατί αυτό
θα συµβεί- µε µισθούς Φιλιππινέζων και άλλων εργαζοµένων.
Αυτό θα γίνει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Μα, δεν είπα αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα απαντήσετε, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
θα πάρετε το λόγο µετά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μη µε διακόπτετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να τοποθετηθεί και ο κ. Παφίλης, εν πάση περιπτώσει.
Κύριε Παφίλη, συνεχίστε, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα µε αναγκάσετε να µιλήσω διαφορετικά.
Ο κ. Βορίδης -ο οποίος και ιδεολογικά τα «ντύνει» τα θέµαταλέει το εξής: Αυτή είναι η παγκόσµια πραγµατικότητα και πρέπει
ουσιαστικά να υποταχθούµε σε αυτήν.
Είναι γνωστή και παλιά θεωρία. Λέει ότι τα ποντοπόρα πλοία
είναι σε παγκόσµιο επίπεδο. Στο παγκόσµιο επίπεδο επικρατούν
σχέσεις ζούγκλας, σχέσεις, δηλαδή, ληστείας, δουλείας, σύγχρονης γαλέρας, γιατί πληρώνονται µε 300 ευρώ και µε 400
ευρώ και µε 700 ευρώ διάφοροι ξένοι εργαζόµενοι, πολλαπλά
πιο εκµεταλλευόµενοι από τους Έλληνες. Άρα, στο όνοµα της
υπεράσπισης των Ελλήνων εργαζοµένων, πρέπει να µπούµε σε
αυτήν τη λογική, να γυρίσουµε, δηλαδή, στον εργασιακό µεσαίωνα, να ρίξουµε την αµοιβή των Ελλήνων εργαζοµένων, ούτως
ώστε να εξοµοιωθούν και να πάρουν αυτούς οι εφοπλιστές. Είναι
κυνική άποψη.
Σε ορισµένους µπορεί να ακούγεται καλά ότι, τέλος πάντων,
αυτή είναι η κατάσταση, δεν µπορούµε να την αλλάξουµε, άρα να
δούµε πώς θα τη βελτιώσουµε. Στην πραγµατικότητα όµως τι συµβαίνει; Ό,τι και σε όλους τους τοµείς. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση;
Για να γίνω πιο ανταγωνιστική, πρέπει οι µισθοί µου να εξοµοιωθούν όχι µόνο µε τους κατώτερους στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης -δηλαδή Βουλγαρία, Ρουµανία- αλλά και µε τους εµπορικούς ανταγωνιστές µου -δηλαδή Κίνα και Ινδία- άρα ο µισθός
στα 300 ευρώ. Αυτό µεταφράζεται και σε αυτόν τον τοµέα.
Εδώ υπάρχει και ένα ερώτηµα, όµως. Ποιος κερδίζει και τι δηµιουργεί αυτές τις καταστάσεις; Και σε αυτό δεν απαντάει ούτε
ο κ. Καµµένος, που εµφανίστηκε µέγας υπερασπιστής των ναυτεργατών ούτε και άλλοι. Και θα πω για τους άλλους πιο συγκεκριµένα.
Λένε, λοιπόν: Τι θα γίνει; Εµείς δεχόµαστε την πρόκληση και
το γάντι που µας πετάτε. Ποια είναι η πρότασή µας; Τα πλοία
είναι λαϊκή περιουσία, δεν είναι των εφοπλιστών και αυτή είναι η
πρόταση η δική µας, όπως και η ναυτιλία, όπως και το εργοστάσιο, όπως και τα πάντα. Δεν χρειάζονται, είναι περιττοί σήµερα.
Η εποχή των καπεταναίων τέλειωσε, για να µιλήσω και στο δικό
σας το «γήπεδο». Όταν, δηλαδή, ένας καπετάνιος ήταν καπετάνιος στο πλοίο του και έπαιρνε και άλλον έναν, όπως ένας καπιταλιστής δούλευε ή ήταν πάνω στην παραγωγή και έκανε και
κάποια επέκταση, τέλειωσε. Αυτή η εποχή τέλειωσε. Ο καπιταλισµός αναπτύχθηκε, συγκεντροποιήθηκε. Είναι άχρηστοι, είναι
παράσιτα της κοινωνίας και το λέµε ευθέως, γιατί αποµυζούν
τους εργαζόµενους. Μπορούν οι εργαζόµενοι σήµερα -έχουν το
επίπεδο της γνώσης και την τεχνολογική εξέλιξη και την πείρα
και τα πάντα- να διευθύνουν την οικονοµία. Αυτή είναι η πρόταση
η δική µας, του ΚΚΕ.
Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, που κάνετε κριτική, τι λέτε; Ποια είναι η
πρότασή σας; Τι θα κάνετε µε τους εφοπλιστές, µε τη ναυτιλία,
µε τα καράβια, µε τα ναυπηγεία; Θα γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία
ή όχι; Εδώ δεν απαντάει κανένας. Να, λοιπόν, ποια είναι η δική
µας η πρόταση, για να τελειώνουµε.
Ήθελα, επίσης, να πω ότι εµφανίζεται και η Χρυσή Αυγή να
υπερασπίζεται τα κατώτερα πληρώµατα. Από ποιον τα υπερασπίζεται; Αυτό είναι το ερώτηµα. Ποιος είναι ο αντίπαλος; Ο Φιλιππινέζος; Ο Πολωνός; Ο Ουκρανός; Αυτοί είναι αντίπαλοι; Αυτοί
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είναι δυστυχισµένοι άνθρωποι που δουλεύουν µε 700 ευρώ και
παρακάτω ακόµα. Ποιοι, λοιπόν, είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό; Ποιοι
κερδίζουν; Οι εφοπλιστές. Απαγορευµένη λέξη. Και φυσικά κανένας -και ιδιαίτερα οι συγκεκριµένοι- δεν µιλά γι’ αυτούς.
Δεύτερο θέµα. Η όλη συζήτηση που γίνεται για νησιώτες και
στεριανούς είναι αποπροσανατολιστική και µόνιµη. Λες και η αντίθεση είναι ανάµεσα στους στεριανούς και στους νησιώτες. Στα
νησιά άλλοι πάνε µε κότερα, άλλοι πάνε µε ιδιωτικά αεροπλάνα,
άλλοι στήνονται στην ουρά και άλλοι δεν µπορούν να πάνε καν ή
και να γυρίσουν.
Τι κάνετε τώρα εσείς εδώ; Ας ξεκινήσουµε από το θέµα της
ακτοπλοΐας συνολικά, γιατί εδώ έγιναν και άλλου είδους αποκαλυπτήρια. Δηλαδή και ο κ. Καµµένος και η Δηµοκρατική Αριστερά
είπαν ότι δεν δίνουµε τόσα λεφτά όσα δίνουµε στον ΟΣΕ, όταν
χρηµατοδοτούµε τον ΟΣΕ ή τα αστικά λεωφορεία. Εµείς δεν
συµφωνούµε µε όλο αυτό το σύστηµα. Αλλά, όµως, ξέρετε ο
ΟΣΕ είναι κρατικός ή τέλος πάντων παραµένει, το ίδιο και τα λεωφορεία. Όταν ο ΟΣΕ έχει κέρδη –αν είχε, που θα µπορούσε να
έχει- πάνε στο κράτος, ενώ όταν έχουν κέρδη οι ακτοπλόοι, πάνε
στην τσέπη τους και το χειµώνα είναι µε το χέρι έτσι απλωµένο.
Ή είναι ψέµα αυτό; Αλήθεια δεν είναι; Τους δώσατε παλιότερα
100 εκατοµµύρια και το υπερασπίζεστε και το υπερασπίζονται
και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Είχαµε
αύξηση των εισιτηρίων 250%. Ναι ή όχι;
Τους δίνετε αφορολόγητο πετρέλαιο και η τραγωδία για το
λαό να το αντιληφθεί είναι ότι ζητάνε να τους επιδοτήσετε κι από
πάνω, όταν στον αγρότη δεν δίνετε.
Να, λοιπόν, ποια είναι η πολιτική σας. Γι’ αυτό λέµε ότι εξυπηρετείτε αντικειµενικά τα συµφέροντα των εφοπλιστών. Πώς µπορεί να λυθεί αυτό το θέµα; Φυσικά, δεν λύνεται µε τούτο το
σύστηµα. Είναι αδιέξοδο σε όλους τους τοµείς. Όποιον τοµέα
και αν πιάσεις, δεν µπορείς να κάνεις µεταρρυθµίσεις. Ή θα το
ανατρέψεις ή θα συρθείς στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, σ’
αυτήν τη λογική.
Ας πάω και σε µία άλλη πλευρά. Καταργείτε τη δεκάµηνη υποχρεωτική δροµολόγηση, επτάµηνη στα ταχύπλοα και επιτρέπετε
και αντικατάσταση των πλοίων µε µικρότερα.
Υπάρχει και ένα µικρό ερώτηµα: Αυτοί οι ναυτικοί που εργάζονται εκεί τι θα κάνουν; Πόσο θα δουλεύουν; Επτά ή δέκα µήνες
το χρόνο; Τόσο θα δουλεύουν. Δηλαδή, το καλοκαίρι, που ο
ακτοπλόος έχει τα κέρδη και τη µεγάλη κίνηση, µοιράζεται τα
κέρδη του µε τους εργαζόµενους; Το χειµώνα, που έχει το πρόβληµα, όµως, τους απολύει. Άρα µε ποιον είστε; Και στη µία περίπτωση και στην άλλη, αυτούς εξυπηρετείτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, υπάρχει η εµπειρία του «Νηογνώµονα» στην Ελλάδα.
Το 1993 –αν δεν κάνω λάθος- έτυχε να είµαι εισηγητής ή Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος σ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Ιδιωτικοποιήθηκε ο «Νηογνώµονας», όπως έχουν ιδιωτικοποιηθεί και άλλοι.
Ο «ΗΛΙΟΣ» έπεσε, το αεροπλάνο, τα καράβια ξέρετε τι γίνονται
και ξέρετε τι συµβαίνει στον ιδιωτικό τοµέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Παφίλη, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι, εντάξει, αλλά να είµαστε ίσοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είµαστε ίσοι.
Είστε στα δέκα λεπτά, όσο µίλησαν και οι άλλοι συνάδελφοί µας.
Έτσι µε ενηµερώνουν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω, λοιπόν, ότι εµείς δεν υπερασπιζόµαστε, αλλά µου έλεγε ένας µηχανικός στην Ολυµπιακή παλιά
ότι «εγώ για να βάλω υπογραφή να σηκωθεί αεροπλάνο πρέπει
να είναι τέλειο, αλλιώς δεν τη βάζω, γιατί θα πάρω την ευθύνη».
Ενώ στον ιδιωτικό τοµέα, αν τον εκβιάσεις, τη βάζει. Ιδιωτικοποιείτε, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν προβλήµατα στην ασφάλεια
της θάλασσας.
Όσον αφορά τα ναυπηγεία, η τροπολογία δεν καλύπτει. Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι θα το πάρουν οι εργαζόµενοι και ότι θα
είναι σίγουρο ότι θα πάει στους εργαζόµενους.
Όµως, η ιστορία των ναυπηγείων είναι χαρακτηριστική για το
τι έχει συµβεί στην Ελλάδα. Ποιος τα είχε τα ναυπηγεία πριν; Οι
ιδιώτες. Πόσα δισεκατοµµύρια δώσατε στον Νιάρχο για να πά-
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ρετε ένα µέρος των ναυπηγείων; Πόσο τους αποζηµιώσατε;
Ήλθε η κοινωνικοποίηση του ΠΑΣΟΚ. Πλήρωσε ο ελληνικός λαός
όλα τα χρέη και µετά, αφού τα ξεπλήρωσε, πήγε να τα δώσει
ξανά στους ιδιώτες. Και πάλι δεν µπορούν να λειτουργήσουν. Και
εκεί µπήκε η Συνθήκη του Μάαστριχτ και η ένταξη της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν µπορείς να κάνεις τίποτα θα
σε καταδικάσει αν επιδοτήσεις τα ναυπηγεία.
Είναι αδιέξοδη, λοιπόν, αυτή η πολιτική, όπως είναι αδιέξοδα
και αυτά που λέτε εσείς. Γιατί τι θα κάνετε, δηλαδή, αύριο; Θα
τα κάνετε κρατικά ενιαίο φορέα ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας, όπως ζητούσε όλο το συνδικαλιστικό κίνηµα, που αποκλειστικά θα ανήκει στο δηµόσιο; Δεν µπορείτε. Πρέπει να
φύγετε. Εσείς λέτε, όµως, πάση θυσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε.
Γι’ αυτό λέµε συνολικά, λοιπόν, ότι η λύση δεν µπορεί σήµερα
να δοθεί ούτε µε µεταρρυθµίσεις ούτε µε παραβατικές καταστάσεις. Όσο προχωρά η κρίση του καπιταλισµού και η σήψη του,
που είναι αδιέξοδη, τόσο πιο επιτακτική θα γίνεται η ανάγκη ο
λαός να αναλάβει να τον ανατρέψει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παφίλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
µισό λεπτό.
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, θα παίρνετε το λόγο για
πέντε λεπτά από τη θέση σας. Έχει συµφωνηθεί –νοµίζω- πριν
έλθω εγώ. Επειδή είναι πάρα πολλοί εγγεγραµµένοι συνάδελφοι,
θα πρέπει να είµαστε πολύ συνεπείς στο χρόνο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το χρόνο για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Παφίλη, κανείς δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Ούτε
το Κοµµουνιστικό Κόµµα. Μιλήσατε για εργασιακό µεσαίωνα. Ας
το δούµε ένα λεπτό και σας καλώ να συµφωνήσουµε τώρα.
Στην ποντοπόρο ναυτιλία έχουµε τρεις χιλιάδες διακόσια φορτηγά άνω των τριών χιλιάδων κόρων ολικής χωρητικότητας. Σ’
αυτά, κατά µέσο όρο, υπηρετούν είκοσι άτοµα. Αναφέρω ειδικότητες: έξι ναύτες, έξι ναυτόπαιδες, τρεις-τέσσερις αντλιωροί,
ένας ναύκληρος, ένας καθαριστής, δύο καµαρότοι, ένας µάγειρας. Αν κάνετε το λογαριασµό, είναι περίπου εξήντα µε εβδοµήντα χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Πόσοι από αυτούς σήµερα
είναι Έλληνες;
Στο δε θαλάσσιο τουρισµό, έχουµε περίπου δεκαεπτάµισι χιλιάδες σκάφη αναψυχής. Κατά µέσο όρο, στα κατώτερα πληρώµατα υπηρετούν ένας έως τρεις. Ο λογαριασµός βγάζει είκοσι,
εικοσιπέντε χιλιάδες, σύνολο ογδόντα, ενενήντα χιλιάδες θέσεις
εργασίας. Το ποσοστό απασχόλησης αλλοδαπών είναι συντριπτικό. Ξεπερνάει το 98%-99%.
Άρα ποιους γυρίζουµε σε εργασιακό µεσαίωνα; Δεν µπορώ να
αντιληφθώ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Γυρίζουµε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου):
Δεν γυρίζουµε, γιατί δεν έχουµε πάει πουθενά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
δεν απαντάτε, δεν κάνουµε διάλογο. Σας έδωσα το λόγο για να
τοποθετηθείτε για δύο λεπτά. Τοποθετηθείτε και µετά αν θέλετε
στο τέλος, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Θα σας πω και κάτι ακόµα, ένα τελευταίο. Μέσα σε
αυτούς είναι και κοινοτικοί, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Επειδή τυχαίνει να έχω και µία εµπειρία, µπείτε να δείτε πώς δουλεύουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παφίλη,
σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο.
Ο κ. Σάββας Αναστασιάδης έχει το λόγο.
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ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Και εγώ, αναφερόµενος στον τελευταίο οµιλητή, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, θα
ήθελα να πω ότι βεβαίως δεν κατανοώ τη λογική σας και φυσικά
δεν θα µπορούσα να κατανοήσω την αναφορά σας ότι αυτό το
νοµοσχέδιο εξυπηρετεί τους εφοπλιστές. Φυσικά δεν θα ήταν κατανοητό από µένα, γιατί, όπως πολύ σωστά το τοποθετήσατε, ξεκινάµε από διαφορετική ιδεολογική βάση.
Εµείς προσπαθούµε µε την παρέµβαση αυτή, µε το νοµοσχέδιο αυτό, να ενισχύσουµε, να αναδείξουµε τη ναυτιλία, για την
οποία όλοι οι Έλληνες υπερηφανευόµαστε για την πρωτιά που
κατέχει στο διεθνή χώρο. Προσπαθούµε να την ενισχύσουµε και
να την κάνουµε ακόµη καλύτερη και πιο σύγχρονη, αλλά εσείς
ανακοινώνετε ότι, όταν θα σας δοθεί η ευκαιρία, θα την κάνετε
λαϊκή περιουσία, χωρίς βέβαια να γνωρίζουµε τον τρόπο.
Κυρία Πρόεδρε, η κατάργηση του Υπουργείου Ναυτιλίας πριν
από µερικά χρόνια και η διάσπασή του και η διασπορά των υπηρεσιών του σε διάφορα Υπουργεία αποδείχθηκε εκ των πραγµάτων και από τη λειτουργία του ένα τραγικό λάθος, γιατί επέφερε
δυσλειτουργίες, επέφερε µεγάλο κόστος και πληµµελή εξυπηρέτηση των πολιτών.
Η απόφαση στη συνέχεια της σηµερινής Κυβέρνησης για επανασύσταση, κύριε Υπουργέ, του Υπουργείου Ναυτιλίας κρίθηκε
πολύ σωστή. Ήταν πολύ σωστή, ακριβής και στοχευµένη, γιατί
ικανοποιεί µε τον καλύτερο τρόπο την απαίτηση όλων των εµπλεκόµενων φορέων, εξυπηρετεί ενιαία -µε µία δοµή- τις ανάγκες
της ναυτιλίας και της ναυτικής οικονοµίας και ανταποκρίνεται,
βέβαια, στις σύγχρονες ανάγκες.
Πέρα από αυτό, ενισχύει τη µεγάλη εθνική προσπάθεια που
κάνουµε όλοι οι Έλληνες -µε πρωτεργάτη τον Πρωθυπουργό,
την Κυβέρνηση και τα αρµόδια Υπουργεία- εξόδου της χώρας
από την κρίση και ανάπτυξη της χώρας, αφού η ναυτιλία µας εξυπηρετεί τον τουρισµό, εξυπηρετεί τις µεταφορές, εξυπηρετεί τη
ναυτική οικονοµία, εξυπηρετεί τον πολιτισµό. Άρα είναι ένας
χώρος ο οποίος έχει αναφορά σε όλες τις δραστηριότητες της
κοινωνικής ζωής.
Η ανασυγκρότηση δε του Υπουργείου Ναυτιλίας που φέρνετε,
κύριε Υπουργέ, µε το παρόν νοµοσχέδιο ανταποκρίνεται απόλυτα στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, γιατί οι ανάγκες εκσυγχρονίζονται, οι ανάγκες γίνονται µεγαλύτερες, άρα και τα
νοµοθετήµατα, άρα και οι υπηρεσίες, άρα και οι οργανισµοί που
εξυπηρετούν αυτές τις ανάγκες πρέπει να προσαρµόζονται στις
σύγχρονες απαιτήσεις.
Μέσα από αυτήν την παρέµβαση ενισχύεται ο ρόλος του Λιµενικού Σώµατος, ενός σώµατος που έχει την ευθύνη της τάξης,
της επιτήρησης, αλλά και της καταπολέµησης της παρανοµίας,
που ξέρουµε ότι στο θαλάσσιο χώρο είναι πάρα πολύ ανεπτυγµένη ή, τέλος πάντων, µέσα από το θαλάσσιο χώρο γίνονται µεγάλες προσπάθειες παρανοµίας.
Με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου πετυχαίνεται η ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών, η αποτελεσµατικότητα, η παραγωγικότητα. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι µία βαθιά
τοµή και µια µεγάλη διοικητική µεταρρύθµιση.
Πρέπει, όµως, να αναφερθώ σε ένα, δύο συγκεκριµένα θέµατα, γιατί ο χρόνος µάς πιέζει.
Με το άρθρο 22, κύριε Υπουργέ, αναβαθµίζετε τη ναυτική εκπαίδευση. Λύνετε ένα χρόνιο, ένα τεράστιο πρόβληµα, που
αφορά την πρακτική των σπουδαστών στις ακαδηµίες ναυτικής
εκπαίδευσης. Είναι ένα πρόβληµα που είχαν όλοι οι σπουδαστές,
κυρίως, όµως, οι γυναίκες.
Θεωρώ πάρα πολύ σηµαντική την παρέµβασή σας. Επίσης,
πρέπει να βάλετε ως σηµαντικό στόχο και την παρέµβαση στις
υποδοµές. Στην περιοχή µου, στη βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη έχουµε την Ακαδηµία Ναυτικής Εκπαίδευσης της Νέας
Μηχανιώνας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή.)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Γνωρίζετε τα προβλήµατα υποδοµών που υπάρχουν εκεί.
Έχουµε ασχοληθεί πάρα πολύ και σκύψατε µάλιστα, καταβάλλοντας µεγάλη προσπάθεια, για να λύσετε ορισµένα από αυτά.
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Νοµίζω ότι αναβάθµιση της εκπαίδευσης σηµαίνει και αναβάθµιση των υποδοµών.
Θα ήθελα να αναφερθώ εν συντοµία στα λιµάνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Τελείωσε ο χρόνος σας. Αν θέλετε µία
φράση για να ολοκληρώσετε, παρακαλώ.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Μία φράση για το λιµάνι της Θεσσαλονίκης, για το οποίο εµείς έχουµε µία πραγµατική εµπειρία.
Στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης ιστορικά και διαχρονικά στηρίχθηκε η ανάπτυξη της βορείου Ελλάδας και της ίδιας της πόλης.
Γίνεται µία µεγάλη προσπάθεια να γίνει ανταγωνιστικό και να
αναβαθµιστεί. Ακούσαµε διάφορα εδώ για το πώς θα δοθούν τα
λιµάνια. Έχουµε και µια εµπειρία σήµερα µε το λιµάνι του Πειραιά.
Νοµίζω ότι αυτή η προσπάθεια είναι πάρα πολύ σηµαντική και
πρέπει να συνεχιστεί, διότι για εµάς είναι ζωτικής σηµασίας και
όχι µόνο για τη Θεσσαλονίκη και για τη βόρειο Ελλάδα. Σε αυτήν
την περιοχή έχουµε υδατοκαλλιέργειες, όπως ξέρετε, που είναι
µοναδικές στην Ελλάδα. Το 80% της µυδοκαλλιέργειας γίνεται
στο Θερµαϊκό. Υπάρχουν θέµατα σηµαντικά εκεί και πρέπει να
λυθούν. Δεν µου επιτρέπει, όµως, ο χρόνος να αναφερθώ µε λεπτοµέρειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πάντως, κύριε Αναστασιάδη, και για την κατανόηση. Εσείς πάντως δεν είστε νησιώτης.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Άκουσα πολύ προσεκτικά πολλούς συναδέλφους σήµερα, όλη
την ηµέρα, και κυρίως τους συναδέλφους που προέρχονται από
το χώρο της Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Και λέω «Αριστερά», γιατί σήµερα φάνηκε πολύ ξεκάθαρα ότι η ισόρροπη
ανάπτυξη, ο τρόπος µε τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ αντιµετωπίζει και
προσδοκά να φέρει ισόρροπη ανάπτυξη στην Ελλάδα, είναι µέσα
από τη γενικόλογη ρητορική του ΚΚΕ. Σήµερα οι απόψεις τους
ταυτίστηκαν απόλυτα. Σήµερα έπεσαν οι µάσκες. Βλέπετε, όταν
βαθαίνουµε στα διάφορα ζητούµενα τα οποία απασχολούν την
κοινωνία µας σήµερα, χάνεται το στρογγύλεµα και η επικάλυψη
του εκσυγχρονισµού, που θέλει να φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ µε έναν άλλο
τρόπο, και ασκούν µία ρητορική όπως του παραδοσιακού ΚΚΕ.
Δεν µπορώ, λοιπόν, να µην αναφερθώ σε κάποια πράγµατα
που ανέφερε ο κ. Γλέζος -το σεβαστό αυτό πρόσωπο, του οποίου
την ιστορία σέβοµαι όπως και τη διαδροµή του- όπως και ο κ.
Παφίλης, όπως και πολλοί άλλοι εισηγητές και οµιλητές από τον
ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ για το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Μέσα εκεί
ανέφερε και κάποια ζητήµατα αντίστασης και, κατά την προσφιλή
του µέθοδο, κάποια ζητήµατα που αφορούσαν το ναζισµό.
Θέλω να σας πω το εξής. Το να διαβάζουµε την ιστορία µας
και να µαθαίνουµε την ιστορία µας είναι καλό. Αλλά θα πρέπει
να σταµατήσουµε να κρυβόµαστε και να κρύβουµε τα λάθη που
κάνουµε σήµερα πίσω από τα επιτεύγµατα των ιστορικών προγόνων µας. Θα πρέπει, επιτέλους, να αναλάβουµε δράση σήµερα
και εµείς οι νεοέλληνες να γράψουµε νέες χρυσές σελίδες σε
ό,τι αφορά την ιστορία µας.
Το νοµοσχέδιο που συζητείται σήµερα ήρθε από ένα νεοσύστατο Υπουργείο Ναυτιλίας. Εδώ πάλι πρέπει να δούµε για ποιο
λόγο φτάσαµε στην κατάσταση στην οποία έχουµε φτάσει σήµερα. Να εξετάσουµε τα αίτια που µας έχουν οδηγήσει εδώ και
όχι τα αποτελέσµατα. Η συνέχεια του κράτους είναι ένα παράδειγµα. Δεν υπάρχει συνέχεια στο κράτος. Αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Το Υπουργείο Ναυτιλίας υπήρχε και καταργήθηκε. Τώρα
ερχόµαστε να το επανασυστήσουµε. Αυτό είναι πολύ σωστό,
γιατί η ναυτιλία συµµετέχει κατά 7% στο ΑΕΠ της χώρας, γιατί
απασχολούνται πάνω από διακόσιες χιλιάδες άνθρωποι στην κατ’
εξοχήν ναυτιλία αλλά και σε παράλληλα επαγγέλµατα µε αυτήν.
Μία αύξηση στη ναυτιλία φέρνει αύξηση στα έσοδα του κράτους
και στο ΑΕΠ της χώρας.
Μίλησαν η κ. Καλογερή, η κ. Βαλαβάνη, η κ. Χρυσοβελώνη για
συνθήκες δουλείας. Είπαν ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι κατάπτυστο. Ο κ. Μιχελογιαννάκης ανέφερε ότι οι φοροαπαλλαγές που
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έχουν οι εφοπλιστές τούς οδήγησαν το πρώτο τρίµηνο να κατασκευάσουν ή να παραγγείλουν σαράντα έξι νέα πλοία. Μακάρι
τελικά µόνο µε φοροαπαλλαγές να µπορούσαµε να φέρουµε τέτοια ανάπτυξη, γιατί σαράντα έξι νέα τέτοια πλοία σηµαίνει ότι
χιλιάδες νέοι εργαζόµενοι θα απασχοληθούν σε αυτά και ολόκληρα επαγγέλµατα θα ζήσουν απ’ αυτά.
Δυστυχώς, θα πρέπει να δούµε την πραγµατικότητα και να την
βλέπουµε στην κρίσιµη στιγµή στην οποία βρισκόµαστε σήµερα:
Η ευελιξία στην εργασία, η αλλαγή πραγµάτων τα οποία δυσκόλευαν τη ναυτιλία δεν βοηθάει τους πλοιοκτήτες, αλλά, κατά
κύριο λόγο, τους εργαζόµενους.
Γιατί από τη µια κατηγορούν τους πλοιοκτήτες και από την
άλλη η κ. Βαλαβάνη εκθειάζει το γεγονός ότι το Εµπορικό Ναυτικό και η ελληνική ναυτιλία είναι η νούµερο ένα ναυτιλία στον
κόσµο, καταλαµβάνοντας περίπου 20% ποσοστό στον παγκόσµιο
στόλο. Άρα πρέπει να αποφασίσουµε τι θέλουµε να κάνουµε.
Νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Λύνει χρόνια προβλήµατα. Δίνει τη δυνατότητα σε νέους Έλληνες ναυτικούς να εισέλθουν στο χώρο της ναυτιλίας και µε αυτόν
τον τρόπο να έρθει εισόδηµα στη χώρα, πράγµα που αυτήν τη
στιγµή λείπει.
Εµείς θα πρέπει, ως υπεύθυνη Κυβέρνηση, να δούµε και να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα που έχει η σηµερινή ελληνική οικονοµία σε όλους τους χώρους και να δώσουµε συγκεκριµένες
λύσεις, που θα δηµιουργήσουν µακρόπνοη και µακροπρόθεσµη
ανάπτυξη και ευηµερία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Μάξιµος Σενετάκης.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιστορικά, σε κάθε περίοδο κρίσης και µετά από κάθε κρίση οι Έλληνες στρέφονταν στη θάλασσα, για να ανασυνταχθούν και να δηµιουργήσουν τις
συνθήκες µιας νέας αρχής.
Η ελληνική ναυτική παράδοση ήταν ανέκαθεν το πυρηνικό
όπλο στη φαρέτρα των Ελλήνων. Η πρωτοπορία της ελληνικής
ναυτιλίας δεν προέκυψε τυχαία. Είναι η αγάπη και η στενή σχέση
του Έλληνα µε τη θάλασσα, που παρακίνησε Έλληνες µε όραµα
και φιλοδοξία να επενδύσουν σε αυτήν.
Πιστεύω, λοιπόν, πως η πολιτεία όφειλε και οφείλει να µην
είναι απλά αρωγός, αλλά παρακινητής µιας µεγάλης πολυσύνθετης και πολυεπίπεδης προσπάθειας, που επιδιώκει να διατηρεί
την ελληνική ναυτιλία στην παγκόσµια πρωτοπορία. Η πολιτεία
οφείλει να διαµορφώσει τους όρους µε τους οποίους η ελληνική
ναυτιλία θα δώσει διέξοδο σε χιλιάδες Έλληνες, που σήµερα βρίσκονται σε δυσχερή οικονοµική κατάσταση. Με απλά λόγια, η ελληνική ναυτιλία πρέπει και µπορεί να δώσει δουλειές σε χιλιάδες
Έλληνες, πρέπει και µπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες
εφοπλιστές να επενδύουν µόνο εν έτει 2012, 309 εκατοµµύρια
για την αγορά νέων πλοίων και η ανεργία των Ελλήνων ναυτικών
να φτάνει στο 27%. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Κάτι θα πρέπει να
αλλάξουµε.
Είναι χρέος της πολιτείας να βρει τον τρόπο. Είναι χρέος της
πολιτείας να µεσολαβήσει καταλυτικά για την επίτευξη µίας νέας
συµφωνίας µεταξύ εφοπλιστών και ναυτικών, που θα είναι αµοιβαία επωφελής. Κι όµως, αντί να εστιάζουµε σε αυτό, αντί να συζητάµε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να το πετύχουµε,
αναλωνόµαστε στην αναχρονιστική µέθοδο των αντιπαραθέσεων
και σε αναλύσεις του αυτονόητου.
Η εµµονή της Αντιπολίτευσης σε ιδεοληψίες, που θέλουν την
Κυβέρνηση να υπερασπίζεται τα συµφέροντα των εφοπλιστών
σε βάρος των εργαζοµένων, εµποδίζει την εξεύρεση µιας λύσης
που θα επαναφέρει τους Έλληνες ναυτικούς στα ελληνόκτητα
πλοία.
Αναρωτιέµαι όµως αν αυτή η διαρκής άρνηση σε οποιεσδήποτε ρυθµίσεις, που θα έδιναν κίνητρα στους Έλληνες εφοπλιστές να εµπιστευθούν τον Έλληνα ναυτικό, διασφαλίζει πράγµατι
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τα συµφέροντα των Ελλήνων ναυτικών ή κινείται ενάντια σε αυτά.
Και είναι η ίδια άρνηση που ενεργοποιεί τον κοινωνικό αυτοµατισµό, κάθε φορά που αυτή µετατρέπεται σε τυφλή διεκδίκηση
πολλές φορές δίκαιων αιτηµάτων.
Ουδείς αρνείται το δικαίωµα στην απεργία οποιουδήποτε κλάδου, αρκεί όµως να µη θίγει συµφέροντα άλλων κλάδων. Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εξετάσουµε την τροπολογία για
το πλοίο ασφαλείας, όταν οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών υπερβούν τις σαράντα οκτώ ώρες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Υπουργός Ναυτιλίας έπρεπε
να πιάσει το νήµα από την αρχή, να ξεκινήσει από τα βασικά,
όπως η επαναφορά του Λιµενικού Σώµατος στο Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο που αυτή η Κυβέρνηση επανέφερε ως αυτόνοµο Υπουργείο.
Θεωρώ, λοιπόν, πως το νοµοσχέδιο που παρουσίασε, κατόπιν
εξαντλητικής διαβούλευσης µε τους αρµόδιους φορείς, κινείται
προς µία θετική κατεύθυνση, τέτοια που δηµιουργεί αισιοδοξία
για το µέλλον και την επίτευξη του βασικού µας στόχου: Η θάλασσα να ξαναδώσει δουλειά στους Έλληνες.
Κυρίες και κύριοι, θα περίµενε κανείς ότι σε µία χώρα όπου ο
θαλάσσιος πλούτος είναι προνόµιο και ευλογία οι κάτοικοί της
θα επωφελούνταν από αυτόν. Και όµως οι Έλληνες δεν µαθαίνουν τα µυστικά της θάλασσας, αγνοούν τα µυστικά της ναυτικής
τέχνης. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να ξαναδούµε το θέµα
της ναυτικής εκπαίδευσης, ακόµη και από την πρωτοβάθµια ή
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Η κοινωνία αντιλαµβάνεται πως η έξοδος από την κρίση µπορεί
να πραγµατοποιηθεί µέσω θαλάσσης. Σκεφτείτε µόνο ότι τα τελευταία δύο χρόνια πολλές ελληνικές οικογένειες παρακινούν τα
παιδιά τους να σπουδάσουν στις Ακαδηµίες του Εµπορικού Ναυτικού. Είναι µία νέα πραγµατικότητα, που δεν µπορεί να µας αφήνει αδιάφορους και χαίροµαι που στο παρόν νοµοσχέδιο
συµπεριλαµβάνονται ρυθµίσεις που αναβαθµίζουν τη ναυτική εκπαίδευση.
Αναφέροµαι συγκεκριµένα:
Στο άρθρο 22, που υποχρεώνει τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
να προσλαµβάνουν για εκπαιδευτικά ταξίδια, κατ’ ελάχιστον, αντίστοιχο αριθµό σπουδαστών των ΑΕΝ σε σχέση µε τον αριθµό
των πλοίων, ανεξαρτήτως σηµαίας που διαχειρίζονται.
Όπως χαίροµαι που το άρθρο 23 προνοεί για το µέλλον. Όταν
θα αυξηθεί ο αριθµός των σπουδαστών των ΑΕΝ, να προσλαµβάνονται σπουδαστές σε πλοία µε σηµαία κράτους-µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, µη συµβεβληµένα µε το
ΝΑΤ.
Επιπλέον, ως νησιώτης Βουλευτής χαίροµαι ιδιαίτερα που το
νοµοσχέδιο επιλαµβάνεται θεµάτων που άπτονται της νησιωτικής
µας πολιτικής, µε την εφαρµογή της αρχής της νησιωτικότητας
στο άρθρο 33.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, λίγο χρόνο ακόµη, παρακαλώ.
Η σύσταση Συµβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής στο άρθρο 34,
που θα χαράξει και θα υλοποιεί πολιτικές στους διαφόρους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιών, µε
βρίσκει απολύτως σύµφωνο και αισιοδοξώ πως θα διαδραµατίσει
ένα σηµαντικό ρόλο στην αναβάθµιση των νησιών µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που καλούµαστε
να ψηφίσουµε ρυθµίζει µία σειρά σηµαντικών θεµάτων, που φιλοδοξούν να τονώσουν την ελληνική ναυτιλία και να δώσουν ζωή
στα ελληνικά νησιά.
Η πρόβλεψη για γραφείο µίας στάσης για την προσέλκυση και
διευκόλυνση ναυτιλιακών επενδύσεων, µε την αναβάθµιση της
Επιτροπής Σχεδιασµού Ανάπτυξης Λιµένων, στο άρθρο 45, όπως
και οι διατάξεις για την αξιοποίηση και τον εκσυγχρονισµό των
ελληνικών λιµανιών, µέσα και από τη συγχώνευση των οργανισµών λιµένων, αποδεικνύουν πως η Κυβέρνηση προσεγγίζει µε
ρεαλισµό και υπευθυνότητα τον τοµέα της ελληνικής ναυτιλίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα κάνουµε µόνο την
αρχή, για να κάνουµε πράξη αυτό που όλοι θέλουµε. Η ελληνική
ναυτιλία να αποτελέσει το κεντρικό σηµείο για τον αναπροσανατολισµό της οικονοµίας στη χώρα µας.

10907

Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Η κ. Ευσταθία Γεωργοπούλου-Σαλτάρη έχει το λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, µε το παρόν νοµοσχέδιο: «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» χάνεται για άλλη µία φορά, κατά τη
γνώµη µας, η ευκαιρία να χαραχτεί µια συνολική στρατηγική ανάπτυξης των λιµανιών στο πλαίσιο µιας εθνικής λιµενικής πολιτικής.
Επειδή τον προσανατολισµό και τη φιλοσοφία του παρόντος
νοµοσχεδίου ανέλυσαν χθες και σήµερα οι συνάδελφοί µου από
τον ΣΥΡΙΖΑ- Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, θα ήθελα να αναφερθώ
στο δέκατο κεφάλαιο, που αφορά την ανάπτυξη του εθνικού λιµενικού συστήµατος, και ειδικά στα άρθρα 39 και 43, όπου γίνεται µνεία για τα δηµοτικά και κρατικά λιµενικά ταµεία.
Σύµφωνα µε το άρθρο 43 του νοµοσχεδίου τα λιµενικά ταµεία
θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις -και ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων- για το …αν θα
συγχωνευτούν µεταξύ τους και θα δηµιουργήσουν ανώνυµη εταιρεία – περιφερειακού λιµενικού δικτύου ή αν θα προσχωρήσουν
σε ένα από τα κεντρικά λιµενικά δίκτυα της χώρας.
Ουσιαστικά, µε τη µετατροπή των λιµενικών ταµείων σε ανώνυµες εταιρείες ανοίγει ο δρόµος για την ιδιωτικοποίησή τους
και αφαιρείται ο έλεγχος από την τοπική κοινωνία, αν λάβουµε
υπ’ όψιν ότι µε την εφαρµογή των µνηµονίων είκοσι τρία λιµάνια
και µαρίνες µεταφέρονται στο ΤΑΙΠΕΔ, έχει καταργηθεί το ελάχιστο ποσοστό του δηµοσίου στους δώδεκα οργανισµούς λιµένων και µε το τρίτο µνηµόνιο έχει συµφωνηθεί η «αξιοποίηση»
-εντός εισαγωγικών η λέξη- από το ΤΑΙΠΕΔ µε παραχωρήσεις και
όχι µε πωλήσεις. Ωστόσο, τα εγχώρια συµφέροντα υπαγορεύουν
την πλήρη ιδιωτικοποίηση των λιµανιών και την πώληση των µετοχών των ανωνύµων εταιρειών σε ιδιώτες, µε αποτέλεσµα τον
πλήρη έλεγχο των λιµανιών της χώρας από ιδιωτικά συµφέροντα.
Εξ άλλου, η παροχή στο ΤΑΙΠΕΔ του δικαιώµατος να προχωρά
σε µελέτες βιωσιµότητας των λιµένων ανωνύµων εταιρειών είναι
δηλωτική των προθέσεων της συγκυβέρνησης. Θα αναφέρω δύο
παραδείγµατα, µε τα οποία καταδεικνύεται η επιχειρούµενη, ουσιαστικά, στέρηση εσόδων των τοπικών κοινωνιών και των δήµων
στους οποίους υπάγονται τα Λιµενικά Ταµεία του Κατάκολου και
της Κυλλήνης, στο Νοµό Ηλείας και τα δύο. Το λιµάνι του Κατάκολου σήµερα κατέχει την τρίτη θέση πανελλαδικά, µετά τον Πειραιά και τη Σαντορίνη, ως λιµάνι κρουαζιέρας. Η αυξητική τάση
που έχει τα τελευταία χρόνια, σύµφωνα µε στοιχεία του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πύργου, έχει φτάσει στο 1 εκατοµµύριο
επισκέπτες, συµπεριλαµβανοµένων των πληρωµάτων που εξέρχονται από τα κρουαζιερόπλοια, τα οποία -σηµειωτέον- φτάνουν
τα τετρακόσια ετησίως.
Ο λόγος είναι ότι το συγκεκριµένο λιµάνι έχει το φθηνότερο
ελλιµενισµό στη Μεσόγειο κατ’ άτοµο και ανά πλοίο. Τα έσοδα
του κράτους µόνο από τον ΦΠΑ ανέρχονται σε 15 εκατοµµύρια
ετησίως ακόµη και στην περίπτωση κατά την οποία οι επισκέπτες
δεν καταναλώσουν ή αγοράσουν τίποτα, απλώς και µόνο µε το
να κατέβουν από το πλοίο και να επισκεφθούν την Ολυµπία, ως
είθισται, ή άλλους κοντινούς προορισµούς.
Πάνω από 700.000 είναι τα έσοδα του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, τα οποία προκύπτουν από το ναύλο των πλοίων, από τη
χερσαία ζώνη -τα καταστήµατα δηλαδή- και από το 5% του τζίρου στα αφορολόγητα είδη. Επίσης, το Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
και ο Δήµος έχουν πολλαπλάσιες δυνατότητες οικονοµικού οφέλους στο άµεσο µέλλον από την υδροδότηση και την περισυλλογή των απορριµµάτων των καραβιών και πρέπει να το λάβουµε
υπ’ όψιν µας.
Πρέπει επίσης να αναφέρω ότι στις αρχές Οκτωβρίου του
2012 εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ µια σειρά συµπληρωµατικά έργα
ύψους 6.734.000 ευρώ στο συγκεκριµένο λιµάνι. Γεννιέται εύλογα το ερώτηµα: Με την προοπτική παραχώρησης διά µέσου
των Ανωνύµων Εταιρειών, θα παραχωρηθούν και τα υπό εκτέλεση έργα τα οποία χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ; Τότε για τι
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είδους ανάπτυξη µιλάµε; Διότι το συγκεκριµένο λιµάνι έχει
ανάγκη και άλλων παρεµβάσεων και υποδοµών. Αν παραχωρηθούν ή πωληθούν, ο ιδιώτης επενδυτής θα ενδιαφερθεί να χρηµατοδοτήσει έργα που έχει ανάγκη το λιµάνι, για να αναβαθµιστεί περισσότερο και να γίνει ακόµη πιο σηµαντικός µοχλός
ανάπτυξης για την περιοχή; Όµως οι πληροφορίες λένε ότι το
επενδυτικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει. Το οµολόγησαν και οι εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ που επισκέφθηκαν το Κατάκολο: ιδιώτης
που θα µπορούσε να βάλει 15 εκατοµµύρια για να εκτελεστούν
έργα στο λιµάνι δεν υπάρχει. Πρέπει όµως να πωληθεί, αρκεί να
µην ανήκει στο δηµόσιο, στο δήµο, έστω και αντί µηδαµινού
ποσού, όπως δήλωσαν από το ΤΑΙΠΕΔ. Αρκεί να εισπραχθούν,
δηλαδή, κάποια χρήµατα -γελοία, θα έλεγα, µπροστά στην αξία
των υποδοµών και στα έσοδα από την εκµετάλλευση- τα οποία
θα πάνε στη «µαύρη τρύπα» του χρέους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Η καραµέλα περί ανάπτυξης πρέπει να σταµατήσει πια, εκτός
αν κάτι δεν καταλαβαίνουµε σωστά. Ανάπτυξη και θέσεις εργασίας για την τοπική κοινωνία ή ανάπτυξη ιδιωτικών συµφερόντων;
Σε καµµία χώρα δεν υπάρχουν ιδιωτικά λιµάνια µε την έννοια της
ιδιωτικής λιµενικής Αρχής. Στη Βρετανία η ιδιωτικοποίηση των
λιµανιών που είχε αρχίσει σταµάτησε και πολλά λιµάνια επέστρεψαν στο δηµόσιο έλεγχο. Το 96% των λιµανιών της Ευρώπης βρίσκονται υπό δηµόσιο έλεγχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία συνάδελφε, κλείστε, παρακαλώ, είχατε χρόνο πέντε λεπτών.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
Εµείς πρέπει οπωσδήποτε να εφαρµόσουµε ένα αποτυχηµένο
µοντέλο ή µήπως και εδώ έχουν κάποιοι στο µυαλό τους το µοντέλο των τουριστικών παραθεριστικών χωριών µε το καθεστώς
του all inclusive, µε την υποχρεωτική πρόσβαση των επιβατών σε
ελεγχόµενα καταστήµατα εντός ή εκτός του πλοίου από ιδιώτη;
Ανάλογα οικονοµικά µεγέθη και όφελος για την τοπική κοινωνία ισχύουν και για το λιµάνι της Κυλλήνης, το τέταρτο λιµάνι
στην Ελλάδα σε αριθµό διακίνησης επιβατών προς τα νησιά του
Ιονίου. Ενάµισι εκατοµµύριο επιβάτες διακινούνται ετησίως, µε
οικονοµικό όφελος του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 700.000
ευρώ ετησίως.
Πρέπει να επισηµάνω για άλλη µια φορά ότι σε ένα νοµό ο
οποίος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από φονικές πυρκαγιές, σεισµούς και πληµµύρες και είναι προτελευταίος στην ανάπτυξη πανελλαδικά, ενώ έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις σε όλους τους
τοµείς, θα αποτελέσει πραγµατική καταδίκη η πιθανή απώλεια
εισοδηµάτων της τοπικής οικονοµίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης από τα δύο λιµάνια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Ο κ. Παναγιώτης Ρήγας έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι προφανές ότι στα πέντε λεπτά δεν µπορούµε να κάνουµε
παρά µόνο κάποιες σηµειολογικές παρατηρήσεις για ένα νοµοσχέδιο, το οποίο ρυθµίζει πολύ σηµαντικά ζητήµατα.
Κύριε Υπουργέ, τοποθετηθήκαµε ως κόµµα ότι το νοµοσχέδιο
το οποίο συζητάµε είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρ’ όλα
αυτά, όµως, χρειάζεται να κάνουµε κάποιες συγκεκριµένες επισηµάνσεις. Η αναφορά στη νησιωτικότητα είναι θετική. Από εκεί
και πέρα, βεβαίως, η νησιωτικότητα αναγνωρίζεται και προστατεύεται µε τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων.
Κάποια απ’ αυτά τα µέτρα εµπεριέχονται στο νοµοσχέδιο.
Όµως, θα έλεγα ότι η µέριµνα που λαµβάνεται ώστε κατά τους
χειµερινούς µήνες να υπάρχει µία µειωµένη σύνθεση πληρωµάτων και µία δυνατότητα αλλαγής στο µέγεθος των πλοίων είναι
λύση µερική και δεν απαντά στο σοβαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζει σήµερα η ακτοπλοΐα και έχει να κάνει µε το κόστος λειτουργίας. Το µισθολογικό κόστος επιβαρύνει το λειτουργικό
κόστος της ακτοπλοΐας, αλλά δεν µπορεί να θεωρείται ως η
κύρια αιτία.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, αυτό αφορά µια συνολικότερη πα-
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ρέµβαση που πρέπει να γίνει σ’ αυτόν τον τοµέα και έχει να κάνει
µε µία µείωση του λειτουργικού κόστους στην ακτοπλοΐα, που
περισσότερο έχει σχέση µε τα καύσιµα και µε άλλα κόστη τα
οποία επιβαρύνουν την ακτοπλοΐα και όχι βεβαίως αποκλειστικά
και µόνο µε τη µείωση του µισθολογικού κόστους στην ακτοπλοΐα.
Η ακτοπλοΐα µας περνά µία πολύ δύσκολη περίοδο και είναι
προφανές ότι θα βρεθούµε –κυριότερα ο νησιώτικος χώροςµπροστά σε πολύ απρόβλεπτες καταστάσεις, εάν δεν υπάρξει
ουσιαστική παρέµβαση στον τοµέα της ακτοπλοΐας. Υπάρχει µεγάλος κίνδυνος όχι µόνο για την εξυπηρέτηση των νησιών -όσον
αφορά τη µεταφορά των νησιωτών από τα νησιά προς την ηπειρωτική χώρα και το αντίθετο- αλλά κυρίως για την ανάπτυξη των
νησιών και την εξυπηρέτηση του τουρισµού.
Σ’ αυτό το σηµείο, λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να αναληφθεί µία
συνολικότερη προσπάθεια από πλευράς της Κυβέρνησης για την
αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων που αντιµετωπίζει σήµερα η ακτοπλοΐα.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε ένα ζήτηµα που απασχόλησε την
Αίθουσα. Δεν θα µείνω στο ποιος αγαπά περισσότερο τους νησιώτες ή ποιος αγαπά περισσότερο τους εργαζόµενους στη ναυτιλία. Θα µείνω στο πρόβληµα αυτό καθ’ αυτό. Η ακτοπλοΐα είναι
πλωτή γέφυρα ζωής και ανάπτυξης για τα νησιά. Εποµένως δεν
είναι δυνατόν να κλείνουµε τα µάτια και να φερόµαστε µε δογµατικό και ιδεοληπτικό τρόπο για το αν καταργείται το δικαίωµα
της απεργίας, όταν διακυβεύεται το µείζον αγαθό της ζωής και
της επικοινωνίας στο νησιώτικο χώρο.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι εδώ το ΠΑΣΟΚ διά του συναδέλφου κ.
Κεγκέρογλου έχει καταθέσει µία πάρα πολύ σοβαρή και µελετηµένη τροπολογία, που έχει να κάνει µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος επικοινωνίας των νησιών όχι επιλεκτικά, σε περιόδους
απεργίας, αλλά όποτε και για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει θέµα
σωστής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης –γιατί η ακτοπλοΐα είναι
συγκοινωνία, τελικά- των νησιών.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι αυτή η τροπολογία που έχει κατατεθεί
από τον συνάδελφο κ. Κεφαλογιάννη είναι µία ελλιπής προσέγγιση στο πρόβληµα και πολύ καλύτερα αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο ζήτηµα η ολοκληρωµένη τροπολογία που έχει κατατεθεί
από το συνάδελφο κ. Κεγκέρογλου, την οποία θα πρέπει και να
εξετάσετε.
Το δεύτερο ζήτηµα αφορά µία ρύθµιση που πολύ σωστά γίνεται και αφορά τα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Είναι µια συναντίληψη που επικράτησε στην Αίθουσα αυτήν κι έχει να κάνει µε την
έξοδο του δεύτερου σηµαντικότερου ναυπηγείου της χώρας από
τον κίνδυνο που διατρέχει να οδηγηθεί σε οριστικό κλείσιµο.
Πολύ σωστά, λοιπόν, κάνουµε και ρυθµίζουµε -αν και µε τρόπο
αποσπασµατικό και σε ένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει- το θέµα αυτό.
Όµως, κύριε Υπουργέ -χωρίς να θέλω να το προβάλω σε αντιστάθµισµα αυτής της λύσης που δίνουµε- ένα άλλο πρόβληµα
που υπάρχει στο νησιώτικο χώρο, είναι το πρόβληµα που αντιµετωπίζει µε παρόµοιο ζήτηµα το ναυπηγείο της Σύρου. Θα έλεγα,
λοιπόν, ότι θα πρέπει πολύ σύντοµα, επειδή είναι αντίστοιχο το
πρόβληµα που αντιµετωπίζει µε αυτό της Ελευσίνας, να µπορούµε να προχωρήσουµε σε µία ρύθµιση για την οποία δεν θα
έχει κανένας αντίρρηση σ’ αυτήν την Αίθουσα, ώστε να µπορέσουµε και στο ναυπηγείο της Σύρου -που είναι ένα περιφερειακό
ναυπηγείο και απασχολούνται πεντακόσια άτοµα από µία κοινωνία είκοσι χιλιάδων κατοίκων- να δούµε πώς θα ξεπεράσουµε µε
νοµοθετική ρύθµιση ένα πρόβληµα βιωσιµότητας που αντιµετωπίζει αυτήν τη στιγµή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, κλείνω, λέγοντας ότι η προσέγγιση που κάνουµε σε θέµατα σχετικά µε την ακτοπλοΐα είναι εντελώς σηµειακή, όπως είπα στην αρχή. Θα πρέπει πολύ σύντοµα να
ξαναδούµε το ζήτηµα της ακτοπλοΐας, όχι κάτω από την πίεση της
συγκυρίας, που είναι εκρηκτική, αλλά σε έναν συνολικό ανασχεδιασµό του τρόπου λειτουργίας της ακτοπλοΐας στη χώρα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Ρήγα.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Είναι ένα ζήτηµα το οποίο το Υπουργείο οφείλει να αντιµετωπίσει και εδώ στη Βουλή θα κατατεθούν
πράγµατι ουσιαστικές και σηµαντικές προτάσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ρήγα.
Η κ. Ελένη Ζαρούλια έχει το λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Είναι σύνηθες και διαχρονικό φαινόµενο
οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί, οι Γραµµατείς και οι Διευθυντές
Υπουργείων, τους οποίους διορίζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις,
να είναι στην πλειοψηφία τους άσχετοι µε το αντικείµενο του
Υπουργείου τους. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Ναυτιλίας, η µόνη
σχέση που έχουν οι Υπουργοί µε τα πλοία είναι µόνο ως επιβάτες
κρουαζιερόπλοιων ή και θαλαµηγών.
Οι µέχρι τώρα κυβερνήσεις κατάφεραν καίρια πλήγµατα στην
ελληνική ναυτιλία και τον Έλληνα ναυτικό.
Πρώτον, αντικατέστησαν πρώτα τα κατώτερα πληρώµατα µε
Φιλιππινέζους και διάφορους Ασιάτες, που και τους µισθούς έριξαν και την ανεργία ανέβασαν στα ύψη και την ασφάλεια έθεσαν
σε κίνδυνο και ζηµιές στα πλοία προκάλεσαν µε την ασχετοσύνη
τους.
Δεύτερον, διέλυσαν το ΝΑΤ, το πλουσιότερο ταµείο, και τώρα
κάνουν πλιάτσικο στην ακίνητη περιουσία του µέσω του ΤΑΙΠΕΔ.
Το ΝΑΤ και η περιουσία του, που δηµιουργήθηκαν µε το αίµα και
τον ιδρώτα των Ελλήνων ναυτικών.
Τρίτον, µείωσαν τις συντάξεις των ναυτικών σε σηµείο οικονοµικής εξαθλίωσης, όταν οι Έλληνες ναυτικοί στήριζαν την ελληνική οικονοµία µε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ σε
συνάλλαγµα.
Τέταρτον, οι υποδοµές στα µικρά λιµάνια, όπως είδαµε πρόσφατα και στα ΜΜΕ, θυµίζουν τριτοκοσµικές χώρες.
Πέµπτον, ο τουρισµός έχει πληγεί άµεσα και έµµεσα. Τα νησιά
µαραζώνουν. Οι µαρίνες και τα λιµάνια ξεπουλιούνται σε πολυεθνικές, στις οποίες συµµετέχουν και Τούρκοι επιχειρηµατίες.
Έκτον, τα ναυπηγεία, που θα έπρεπε να δουλεύουν ασταµάτητα µε ελληνικά και ξένα πλοία, διαλύθηκαν. Μιλάµε για την ελληνική εµπορική ναυτιλία, τη νούµερο ένα παγκόσµια ναυτική
υπερδύναµη. Η ίδια η συγκυβέρνηση το παραδέχεται. Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας έκανε λόγο για µοντέλο ανάπτυξης µε όπλο τη ναυτιλία µας. Και ο Υπουργός Ναυτιλίας κ.
Μουσουρούλης είχε δηλώσει ότι η ελληνική εµπορική ναυτιλία
είναι κυρίαρχη.
Πώς όµως, θα το πετύχετε αυτό; Πώς θα εξακολουθήσει να
είναι κυρίαρχη η ελληνική ναυτιλία; Με µνηµόνιο και στη ναυτιλία
µας; Με τις πολιτικές αφελληνισµού της ναυτιλίας µας και της
εξαθλίωσης Ελλήνων ναυτικών, που σας προείπα;
Κύριοι της συγκυβέρνησης, για εσάς όλα είναι µνηµονιακές
δεσµεύσεις. Εδώ είναι η διαφορά µας. Εµείς θέλουµε ανάπτυξη
και δουλειά για τους Έλληνες και όχι για τους ξένους, όχι για την
τρόικα.
Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε τους Έλληνες ναυτικούς ως
«προνοµιακή συντεχνία». Δεν περιµέναµε κάτι άλλο από πολιτικούς και κόµµατα που αθετούν καθεµία από τις προεκλογικές
υποσχέσεις τους.
Κύριοι της τριµερούς, πουλάτε λιµάνια, την Πλοηγική Υπηρεσία, τα λιµενικά ταµεία, τη ζώνη του Περάµατος, απελευθερώνετε τους περιηγητικούς πλόες. Δηλαδή, ό,τι είχε µείνει υπό
κρατικό έλεγχο το ξεπουλάτε.
Σε σχέση µε το άρθρο 55, κερδισµένα είναι τα σκάφη µε σηµαίες τρίτων χωρών µε µεταφορική ικανότητα άνω των σαράντα
εννέα επιβατών. Με απλά λόγια, ανοίγετε διάπλατα την πόρτα σε
εταιρείες τρίτων χωρών να εκµεταλλεύονται τις ελληνικές θάλασσες, αντί να στηρίξετε την ελληνική ναυτοσύνη.
Αποποιείστε έσοδα για το δηµόσιο προερχόµενα από την
ανάρτηση της ελληνικής σηµαίας. Το κράτος θα χάσει από νηολόγια, εισφορές προς ΝΑΤ, καθώς όλοι οι «µεγαλοκαρχαρίες»
θα κάνουν τις εταιρείες τους offshore, θα δηλώνουν επαγγελµατικά τα σκάφη αναψυχής -δηλαδή τα µεγάλα σκάφη τους, τα
γιοτ- που µε σηµαίες ευκαιρίας θα αλωνίζουν στις ελληνικές θάλασσες µε µηδενικό κόστος.
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Ο Έλληνας ναυτικός δεν είναι ένας απλός εργαζόµενος. Ο Έλληνας ναυτικός όταν τελειώνει τη βάρδιά του δεν γυρίζει στο
σπίτι του, δεν βλέπει την οικογένειά του. Ο Έλληνας ναυτικός
εργάζεται κάτω από αντίξοες συνθήκες και αντιµετωπίζει ακραίες
καταστάσεις, διακινδυνεύοντας ακόµα και τη ζωή του. Ο Έλληνας ναυτικός αγαπάει την πατρίδα του και την προβάλλει σε όλη
την υφήλιο. Τα ελληνικά πλοία θεωρούνται ελληνικό έδαφος.
Αποτελούν µια κοινωνία ανθρώπων που έχουν ανάγκη τη στήριξη
όλων µας.
Σε ό,τι αφορά το Λιµενικό Σώµα, θεωρούµε ότι θα πρέπει να
αναβαθµιστεί ο ρόλος του στην πάταξη της εισβολής των λαθροµεταναστών µέσω των θαλασσίων οδών, η οποία βρίσκεται σε
έξαρση ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες.
Με τις πολιτικές σας θα φέρετε το τέλος του ελληνικού θαλάσσιου τουρισµού. Οδηγείτε τους τουρίστες στην Τουρκία, ενώ
θα µπορούσατε να µειώσετε το ΦΠΑ στις παραµεθόριες νησιωτικές περιοχές, καθιστώντας τες πόλο έλξης για Έλληνες και ξένους τουρίστες.
Με τις πολιτικές που εφαρµόζετε χάνει συνεχώς η Ελλάδα,
χάνει το ελληνικό κράτος, χάνονται ελληνικά πληρώµατα, έσοδα,
εισφορές προς ΝΑΤ, σκοτώνετε τη ναυτοσύνη µας.
Εµείς, η Χρυσή Αυγή, θέλουµε τη ναυτιλία µας ως µοχλό ανάπτυξης για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Θέλουµε ελληνικά
πλοία µε Έλληνες ναυτικούς. Θέλουµε λιµάνια που να τα διαχειρίζονται Έλληνες προς όφελος της χώρας και κυρίως θέλουµε
την ελληνική σηµαία υψωµένη σε όλα τα ελληνικά πλοία και σε
όλα τα ελληνικά εδάφη, νησιά και βραχονησίδες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Ζαρούλια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα επτά µαθητές και µαθήτριες, ο Βουλευτής κ. Κόνσολας και επτά συνοδοί-καθηγητές από το
Δηµοτικό Σχολείο Βασιλικών Θεσσαλονίκης και από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Καρπάθου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Γάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είµαι και εγώ Δωδεκανήσιος και ίσως να έπρεπε να είµαι και εγώ εκεί πάνω µαζί µε τα
παιδιά και τον κ. Κόνσολα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ίσως να
έπρεπε να πάτε και εσείς εκεί και να µας τα πείτε από εκεί. Καλωσορίζουµε τα παιδιά!
Έχετε το λόγο, λοιπόν, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Χαιρετώ, λοιπόν, τους συµπολίτες µας
µαθητές.
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το σχέδιο νόµου δεν έρχεται σαν το στρατηγικό σχέδιο µιας αναπτυξιακής προσπάθειας στη νησιωτική χώρα, όπως αναφέρει
στον τίτλο του, ούτε σαν το πρότυπο ανασυγκρότησης του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η ανασυγκρότησή του, εκφράζεται µε µια νέας µορφής υπέρβαση του κράτους και των
λειτουργιών του, µε την παλιά συνταγή της επανίδρυσης και µε
την επαναφορά ενός «βελτιωµένου» Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, ενός οργανωτικού µοντέλου που έχει αποτύχει ξεκάθαρα.
Η µετατόπιση των στόχων µιας πραγµατικά λειτουργικής
δοµής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου γίνεται στο πλαίσιο
της εξυπηρέτησης των εφοπλιστικών και άλλων επιχειρηµατικών
συµφερόντων χωρίς ισοδύναµες πρόνοιες για τη νησιωτική κοινωνία, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητά της,
µε την απαξίωση όµως κάθε εργασιακού δικαιώµατος των εργαζοµένων όλων των κλάδων της ναυτιλίας και τη δέσµευση των
υποδοµών στα νησιά σαν εγγύηση των νεοφιλελεύθερων κυβερνητικών πολιτικών ξεπουλήµατος του δηµόσιου πλούτου.
Τα προβλήµατα του νησιωτικού κοινωνικού χώρου, δεν είναι
συγκυριακά και δεν λύνονται µε µείγµα κριτηρίων αξιολόγησης

10910

και ισοδύναµα δηµοσιονοµικά µέτρα, όπως περιγράφει το σχέδιο
νόµου σας.
Και τώρα θα ήθελα να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις όσον
αφορά στα επιµέρους άρθρα του σχεδίου νόµου.
Πρώτον, η κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας
στην ποντοπόρο ναυτιλία, δυστυχώς θα επεκταθεί και στην ακτοπλοΐα για τα κατώτερα πληρώµατα. Ουσιαστικά καταργείται η
δεκάµηνη δροµολόγηση των συµβατικών πλοίων, αφού η δίµηνη
ακινησία µπορεί να παραταθεί για σαράντα πέντε ακόµα µέρες
µε υπουργική απόφαση έπειτα από σύµφωνη γνώµη του ΣΑΣ, η
οποία βεβαίως µπορεί να θεωρείται δεδοµένη.
Δεύτερον, σε περίπτωση µονοβάπορων εταιρειών δεν θα είναι
δυνατή η αντικατάσταση του πλοίου µε άλλο πλοίο.
Τρίτον, µε το πνεύµα του νοµοσχεδίου τα ταχύπλοα πλοία δεν
εντάσσονται στη βασική ακτοπλοΐα αλλά θεωρούνται σαν συµπληρωµατικά, ένα είδος πολυτελείας και µόνο κατά το τετράµηνο
της θερινής περιόδου.
Έτσι, η ακτοπλοΐα, λόγω και της υψηλής τιµής καυσίµων, θα
επιστρέψει στις ταχύτητες δεκαοκτώ µε είκοσι µιλίων, πράγµα
που ζούµε ήδη σήµερα µε τις µειωµένες ταχύτητες για εξοικονόµηση καυσίµων. Θα επιστρέψουµε, δηλαδή, στην εποχή του
1960 όταν το ταξίδι Πειραιάς - Ρόδος µέσω των νησιών Πάτµου,
Λέρου, Καλύµνου και Κω διαρκούσε εικοσιτέσσερις ώρες.
Τέταρτον, η µείωση του χρόνου λειτουργίας των ταχύπλοων
σκαφών από επτάµισι µήνες, που ίσχυε µέχρι σήµερα, σε τέσσερις και µάλιστα στο τετράµηνο τουριστικής αιχµής, από Ιούνιο
µέχρι Σεπτέµβριο, θα είναι καταστροφική για τον τουρισµό και
την οικονοµία τον µικρότερων νησιών. Μοιραία η τουριστική περίοδος θα συρρικνωθεί γι’ αυτά τα νησιά στους δύο, δυόµισι
µήνες αφού τα ταχύπλοα είναι εκείνα που επιτρέπουν τη διάχυση
της τουριστικής κίνησης από τα µεγάλα νησιά, Ρόδο προς Χάλκη,
Ρόδο προς Τήλο, Ρόδο προς Νίσυρο, Κω προς Νίσυρο, Πάτµο
προς Λειψούς και Λέρο προς Λειψούς.
Συνεπώς, ο χρόνος λειτουργίας των ταχύπλοων δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί στους τέσσερις µήνες όταν η τουριστική
περίοδος διαρκεί τουλάχιστον εφτά µήνες, µε προοπτική και σχεδιασµό αυτή να επιµηκυνθεί.
Πέραν αυτού, τα ταχύπλοα είναι εκείνα που µεταφέρουν ασθενείς ή τραυµατίες από τα µικρότερα και αποµακρυσµένα νησιά
στα νοσοκοµεία των µεγαλύτερων νησιών, όπως επιβεβαιώνει η
εµπειρία από τα ταχύπλοα της Δωδεκανήσου. Καθώς, µάλιστα,
τα περισσότερα νησιά µας δεν διαθέτουν ελικοδρόµια ή αεροδρόµια και πολυδύναµα ιατρεία τα οποία ήδη έχουν διαλυθεί
λόγω των µνηµονιακών πολιτικών, το πρόβληµα θα γίνει µεγαλύτερο.
Τέλος, η τετράµηνη δροµολόγηση πέραν από το γεγονός ότι
θα στείλει πρόωρα στην ανεργία εκατοντάδες ναυτικούς, θα αναπτύξει τον καιροσκοπισµό των ακτοπλοϊκών εταιρειών οι οποίες
θα δροµολογούν, πλέον, τα ταχύπλοά τους στους νησιωτικούς
προορισµούς µε τη µεγαλύτερη τουριστική, επιβατική κίνηση, διαγράφοντας από το νησιωτικό χάρτη τα υπόλοιπα νησιά µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τις οικονοµίες και τις τοπικές κοινωνίες
τους.
Αυτή, κύριε Υπουργέ, θα είναι η εικόνα για τα νησιά µας εν έτει
2013, αποτέλεσµα της µνηµονιακής σας πολιτικής, µιας πολιτικής που υποθηκεύει το µέλλον και της νησιωτικής χώρας.
Αυτό περιγράφει το νοµοσχέδιο σας γι’ αυτό και το καταψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Γάκη.
Το λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα απευθυνθώ
σε εσάς προκειµένου να είναι ενήµερος και ο Υπουργός, γιατί πιστεύω ότι µετά από λίγο θα πρέπει να µας απαντήσει για συγκεκριµένα θέµατα και προτάσεις που έχουν κατατεθεί στην
Αίθουσα ή που κατατίθενται, προκειµένου να βελτιώσουµε το νοµοσχέδιο και να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτό ετοιµάζεται να κάνει όπως καταλάβατε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να πω κατ’ αρχάς ότι θα πρέπει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να αποδεχτεί την πρόταση για το ελεγκτήριο δαπανών. Δεν µπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, να µην ελέγχονται οι δαπάνες και τα δικαιολογητικά των λιµενικών και να υπάρχει τόσο
µεγάλη καθυστέρηση στην πληρωµή αυτών που δικαιούνται.
Το δεύτερο θέµα, αφορά το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής.
Θα πρέπει να προστεθεί σήµερα, συµπληρωµατικά, από την
πλευρά του Υπουργού, το ΕΛΚΕΘΕ που αποτελεί το Ελληνικό
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και αφορά ουσιαστικά τα νησιά και
το θαλάσσιο χώρο, θα πρέπει να προστεθεί το Πανεπιστήµιο Αιγαίου µαζί µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης, όπως ήδη έχει προταθεί,
και το Πολυτεχνείο Κρήτης και τα ΤΕΙ.
Δεν γίνεται συµβούλιο µε το ρόλο που τάζει η συγκεκριµένη
διάταξη και να λείπουν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης της χώρας µας και ιδιαίτερα του χώρου για τον
οποίο θα συζητήσουµε.
Έχει γίνει πολύ συζήτηση για τη ρήτρα νησιωτικότητας. Η
απλή καταγραφή της επιταγής του Συντάγµατος σε ένα νόµο
είναι θετική αλλά δεν λέει τίποτα. Θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριµένη πολιτική που να υλοποιεί αυτή τη ρήτρα νησιωτικότητας.
Έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα µε
διαστρεβλώσεις, γκρίζα προπαγάνδα, όπως είπα και χθες, και
πολλές αντιπαραθέσεις για το ζήτηµα της ελάχιστης εξυπηρέτησης των νησιών. Θα πρέπει επιτέλους να αποφασίσουµε ποιο
είναι το ελάχιστο επίπεδο εξυπηρέτησης των νησιών, αν για οποιονδήποτε λόγο οι συγκοινωνιακές συνδέσεις διακόπτονται. Αυτό
πρέπει να το αποφασίσουµε. Δεν µπορούµε να παίζουµε κρυφτούλι. Δεν µπορούν να συνεχίζονται οι κοινωνικές συγκρούσεις
κάθε φορά που είτε χαλάει ένα πλοίο είτε γίνεται απεργία –που
είναι αναφαίρετο δικαίωµα των εργαζοµένων και των ναυτικώνή οποιοδήποτε άλλο γεγονός.
Η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Σάµο απευθύνθηκε στην Αίθουσα - υποθέτω και στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- και έβαλε
δυο ερωτήµατα. Τι θα απαντήσετε στον άρρωστο νησιώτη που
δεν µπορεί να µεταφερθεί στο νοσοκοµείο; Δεύτερο ερώτηµα.
Τι θα απαντήσετε στη νησιώτισσα µητέρα που µετά από δυο
µέρες χωρίς πλοίο δεν έχει γάλα για το παιδί της;
Σωστές επισηµάνσεις και σωστά ερωτήµατα.
Όµως, ποια είναι η απάντηση της Αίθουσας και βεβαίως της
παράταξης της κυρίας συναδέλφου από τη Σάµο; Τι επιλέγουν;
Βλέπω ότι µέχρι τούτη την ώρα τουλάχιστον, ανάµεσα στους νησιώτες και τη λογική των εφοπλιστών επιλέγουν την λογική των
εφοπλιστών. Ανάµεσα στο συµφέρον των Ελλήνων αγροτών, της
αγροτικής παραγωγής και των εισαγωγέων αλλά και των αγροτών άλλων χωρών, επιλέγουν τους αγρότες άλλων χωρών και
τους εισαγωγείς.
Ανάµεσα σε διάφορα συµφέροντα, λοιπόν, µε τη µονοµερή
αυτή επιλογή, ασφαλώς τάσσεσαι ενάντια στο συµφέρον της νησιωτικότητας, των νησιών, των νησιωτών και βεβαίως ενάντια στο
δηµόσιο συµφέρον. Θα πρέπει εδώ να αποφασίσουµε.
Καλώ τον Υπουργό να ξεφύγει από τη λογική της επιστράτευσης και των απεργοσπαστικών µηχανισµών, να κάνει δεκτή την
πρόταση την οποία καταθέτουµε, τη θεσµική συγκρότηση του
ελάχιστου επιπέδου επικοινωνίας των νησιών, προκειµένου να
µπουν κανόνες. Δεν µπορεί να συνεχίζεται αυτό το οποίο συµβαίνει κάθε φορά που έχουµε οποιαδήποτε διακοπή των τακτικών
δροµολογίων. Αν η ρήτρα νησιωτικότητας δεν πάρει σάρκα και
οστά, θα είναι µια θεωρία.
Αναµένω, λοιπόν, την τοποθέτησή του και την αποδοχή της
πρότασης που έχουµε καταθέσει. Ας την αποδεχθεί κι ας µπει
επιτέλους σε ονοµαστική ψηφοφορία. Ας µπει σε ονοµαστική ψηφοφορία. Να την αποδεχθεί όµως. Δεν µπορεί να διαπιστώνει το
πρόβληµα, να λέει ότι υπάρχει πρόβληµα και να το αφήνει να
λυθεί στο µέλλον. Δεν µπορεί!
Και, βέβαια, δεν θέλω να ακούσω ότι δεν προχωράει λόγω της
αντίδρασης του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλων κοµµάτων. Άνοιξε το θέµα και
πρέπει να κλείσει µε τον καλύτερο τρόπο. Δεν θα µεταφέρει
αυτήν την αντιπαράθεση και µε άλλους τρόπους στο µέλλον,
χωρίς να διασφαλίζουµε τα συµφέροντα των νησιωτών, των
αγροτών, των αρρώστων, όπως είπαν όλοι, χωρίς να διασφαλίζουµε το δηµόσιο συµφέρον εν πάση περιπτώσει.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, στον ελάχιστο
χρόνο τον οποίο έχω στη διάθεσή µου, θα ήθελα να θίξω ορισµένα ζητήµατα τα οποία άπτονται κυρίως της ναυτικής εκπαίδευσης σε σχέση µε το νοµοσχέδιο για το οποίο µιλούµε,
άπτονται βασικά πάνω στα ζητήµατα που αφορούν σε γενικότερες εγκαταστάσεις των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών του Λιµενικού
Σώµατος.
Παρ’ όλα αυτά, ήθελα να τοποθετηθώ όσον αφορά αυτήν καθαυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβερνήσεως, την πολιτική επιλογή που σηµατοδοτεί ουσιαστικώς την επανίδρυση του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας.
Σπανίως εγκληµατικά, πολιτικά, ενέργειες, όπως η κατάργηση
του Υπουργείου Ναυτιλίας, επιφέρουν αυτό το καλό. Να επανερχόµεθα, θέτοντας τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων, δίνοντας λύση και απάντηση όχι σε ένα από τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα που διαθέτει η χώρα µας αλλά στα ασύγκριτα
πλεονεκτήµατα -όσα της έχουνε αποµείνει πλέον- που είναι η ελληνική ναυτιλία.
Η προσέγγιση εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως
σχετικά µε ό,τι υπάρχει σε αυτό το νοµοσχέδιο και ειδικά την
αποτύπωση του κάθε άρθρου απέναντι στη µνηµονιακή πολιτική,
προκαλεί τον κάθε καλόπιστο παρατηρητή να πει ότι, εν πάση
περιπτώσει θα θέλαµε διακαώς να ακούσουµε αντιστοίχως και
την αντιµνηµονιακή πολιτική, η οποία µπορεί να δώσει λύση σε
αυτήν την κακή µνηµονιακή πολιτική, που είναι αναγκασµένη
αυτή η Κυβέρνηση να ακολουθεί.
Αυτό το οποίο είπα στην αρχή της σύντοµης παρεµβάσεως
µου, σχετίζεται µε την ναυτική εκπαίδευση, γεγονός που γενικότερα θα έλεγα ότι δεν προσδίδει ιδιαίτερη υπερηφάνεια σε
όλους εκείνους οι οποίοι ασχολούνται µε την ελληνική εµπορική
ναυτιλία.
Εντοπίζω κυρίως τις παρατηρήσεις µου σε ζητήµατα των ναυτικών σχολών µας, των εγκαταστάσεων αλλά και του υλικοτεχνικού εξοπλισµού των εγκαταστάσεων αυτών από τον Ασπρόπυργο, τη Θεσσαλονίκη µέχρι και των άλλων περιφερειακών ναυτικών σχολών της χώρας µας, οι οποίες δυστυχώς από τις κτηριακές εγκαταστάσεις µέχρι και τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό θα
έλεγα ότι δεν θα πρέπει να µας κάνουν να υπερηφανευόµαστε.
Παράλληλα, κυκλοφορεί τελευταία ότι θα καταργηθούν οι περιφερειακές ναυτικές σχολές και θα µείνουν µόνο αυτές του
Ασπροπύργου και της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ έγκληµα να έχει
και ίχνος αληθείας αυτή η φήµη, δεδοµένου ότι αντί να ενδυναµώσουµε τη ναυτική εκπαίδευση και την εξειδικευµένη ναυτική
εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων, θα φτάσουµε στο σηµείο να
κλαίµε επί ζητηµάτων τα οποία θα µπορούσαµε να τα είχαµε αποφύγει.
Νοµίζω ότι ο περαιτέρω εκσυγχρονισµός της ναυτικής εκπαίδευσης µε σύγχρονους µεθόδους, µε ό,τι τελειότερο υπάρχει,
οφείλουµε και ως πολιτική ηγεσία να επιλεγεί και όλοι εµείς, δυναµώνοντας τη φωνή µας, να κατατείνουµε προς αυτήν την κατεύθυνση, ούτως ώστε να έρχονται και από άλλα κράτη πολλοί
οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελµα. Αυτό
έπρεπε να ήταν δεδοµένο για την Ελλάδα, ούτως ώστε να ακολουθήσουν την πανεπιστηµιακή -εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών- εξειδικευµένη, εν πάση περιπτώσει, εκπαίδευση των
ναυτικών σχολών.
Η ανεργία των πλοιάρχων έχει να κάνει κυρίως και µε αυτό το
οποίο προείπα, γεγονός το οποίο πρέπει όλους µας να µας βάλει
σε ιδιαίτερες σκέψεις, όσον αφορά τη διάρθρωση αυτού του νοµοσχεδίου. Πολλές φορές στο γραφείο µου έρχονται παιδιά από
τον τόπο µου, από τη Λακωνία, τα οποία είναι απόφοιτοι των ναυτικών σχολών, κυρίως κορίτσια, που λόγω της ανεργίας έχουν
και αυτά καταφύγει στο ναυτικό επάγγελµα και ζητούν παρέµβαση για να κάνουν την πρακτική τους.
Θεωρώ, κύριοι υπηρεσιακοί παράγοντες κυρίως του Υπουργείου και, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει και ο εφοπλιστικός κόσµος
να ευαισθητοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση, ούτως ώστε
πέραν των φιλοτίµων προσπαθειών του Ιδρύµατος Ευγενίδου,
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αλλά και όλων των άλλων, να παρασχεθούν τα κατάλληλα πλοία,
ή εν πάση περιπτώσει να υπάρχει αθρόα προσέλευση χωρίς προβλήµατα και εµπόδια σε αυτά τα νέα παιδιά.
Θα κλείσω –και ζητώ την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε- αναφέροντας δύο τοπικά ζητήµατα της περιοχής µου, που δυστυχώς
ακόµη δεν έχουν υλοποιηθεί. Και αυτά αφορούν τα Λιµεναρχεία
του Γυθείου και της Νεαπόλεως, που καλύπτουν τεράστιες εκτάσεις.
Χαρακτηριστικά το Λιµεναρχείο του Γυθείου καλύπτει µία
έκταση διακοσίων εξήντα οκτώ χιλιοµέτρων από τον Αρχάγγελο
του Λακωνικού Κόλπου µέχρι τη Χοτάσια του Μεσσηνιακού Κόλπου και το Λιµεναρχείο της Νεαπόλεως καλύπτει περίπου εκατόν
πενήντα χιλιόµετρα.
Έχουν ιδρυθεί από το 1993 µε προεδρικό διάταγµα –έχω και
τον αριθµό- λιµενικοί σταθµοί τόσο στην περιοχή του Πύργου
Δυρού ή στον Γερολιµένα όσο και στην περιοχή της Πλύτρας.
Και ακόµη αυτοί οι λιµενικοί σταθµοί δεν έχουν υλοποιηθεί.
Πρέπει άµεσα και απαραίτητα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας να δει αυτό το θέµα, δεδοµένων όλων εκείνων
των διαδικασιών, πέραν της ελλείψεως στελεχιακού δυναµικού,
που δυστυχώς µαστίζει και τα δύο λιµεναρχεία, αλλά και όλης
εκείνης της υλικοτεχνικής υποδοµής. Θα πρέπει οι δύο λιµενικοί
σταθµοί, µόλις ιδρυθούν –και καλώ την πολιτική ηγεσία να προχωρήσει- να καλύψουν ή να απαλύνουν τον φόρτο αυτών των
δύο λιµεναρχείων.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το νοµοσχέδιο θα αποτελέσει µία
ευοίωνη προοπτική για το µέλλον της χώρας, το οποίο περνάει
και από την ελληνική ναυτιλία και από την ελληνική θάλασσα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Δαβάκη.
Ο κ. Στέφανος Σαµοΐλης έχει το λόγο.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε το γνωστό αντιδραστικό τρόπο του ΣΥΡΙΖΑ,
τον αρνητικό -είµαι υποχρεωµένος να ξεκινήσω έτσι- χαρακτηρίζοντας το νοµοσχέδιο τουλάχιστον ως αντιαναπτυξιακό και άρα
καταστροφικό για τη χώρα. Και γιατί το λέω αυτό; Διότι ένα από
τα βασικά πράγµατα που βάζει στο Κεφάλαιο Γ’ είναι η οµαδοποίηση. Τα κεντρικά λιµενικά δίκτυα της χώρας, δηλαδή, τα
οποία µεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ για ξεπούληµα. Και αυτό δεν
το λέω επειδή µου αρέσει να κατηγορώ την τρικοµµατική Κυβέρνηση. Το λέω µε στοιχεία.
Για παράδειγµα στην Κέρκυρα, από την οποία εκλέγοµαι Βουλευτής, πωλείται το κοµµάτι της προβλήτας των κρουαζιερόπλοιων αντί 3.500.000 ευρώ -έτσι έχει κυκλοφορήσει- όσα είναι,
δηλαδή, τα κέρδη του λιµανιού της Κέρκυρας για ένα χρόνο. Το
ένα, λοιπόν, βασικό στοιχείο είναι το ξεπούληµα.
Το δεύτερο στοιχείο για το οποίο ισχυρίζοµαι ότι είναι αντιαναπτυξιακός ο νόµος και άρα καταστροφικός για τη χώρα, είναι
η εξής απλή σκέψη. Πώς είναι δυνατόν –διότι όλοι αναφερθήκαµε εδώ πέρα για την ανάπτυξη, για τον τουρισµό που θα αναπτυχθεί, για όλα τα σωστά πράγµατα που είπαµε πριν, για τον
ασθενή πώς θα περάσει κ.λπ.- µία χώρα να κάνει ανάπτυξη,
χωρίς τίποτα; Θα κοιταζόµαστε στα µάτια και η ανάπτυξη θα γίνεται. Αεροδρόµια δεν θα έχουµε. Θα έχουν ξεπουληθεί. Ο ορυκτός πλούτος θα έχει ξεπουληθεί. Τα λιµάνια θα έχουν
ξεπουληθεί. Κι εµείς θα µιλάµε για ανάπτυξη.
Με συγχωρείτε, πάρα πολύ αλλά για ανάπτυξη δεν θα µιλάµε
εµείς, θα µιλάνε οι εφοπλιστές και οι εταιρείες οι οποίες θα εκµεταλλεύονται τον πλούτο των λιµανιών, των αεροδροµίων κ.λπ..
Είναι απλή η σκέψη αυτή και είναι µία πραγµατικότητα.
Κοιτάξτε, αυτήν τη στιγµή στο λιµάνι της Κέρκυρας γίνονται
έργα θαλάσσης, η προβλήτα κρουαζιερόπλοιων, η οποία στοιχίζει 25.000.000 ευρώ, ελληνικό χρήµα, «ζεστό». Από την τσέπη
µας το πληρώνουµε. Και θα παραδώσουµε ένα λιµάνι τεράστιο το κοµµάτι των κρουαζιερόπλοιων- σε όποιον ιδιώτη. Δεν έχω τίποτα µε όποιον ιδιώτη. Τη δουλειά του κάνει. Κοιτάξτε, ο ιδιώτης
κάνει τη δουλειά του. Εµείς, όµως, εδώ είµαστε η κοινωνία, είµαστε το δηµόσιο και πρέπει να κάνουµε κι εµείς τη δουλειά µας.
Δυστυχώς, αυτό το νοµοσχέδιο κάνει τα συµφέροντα των εφοπλιστών, των εφοπλιστικών εταιρειών και ξεπουλάει όλον τον δη-
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µόσιο πλούτο. Αυτή είναι η µοναδική αλήθεια.
Θα σας πω από την εµπειρία µου από την Κέρκυρα, ότι υπάρχουν περίπου –δεν θυµάµαι ακριβώς το νούµερο- είκοσι έξι ή είκοσι επτά µικρά λιµανάκια, τα οποία ονοµάζουµε «ορφανά»
επειδή δεν έχουν πατέρα, µάνα, δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν λιµενικό ταµείο, δεν έχουν ανώνυµη εταιρεία, ΟΛΚΕ, οργανισµό λιµένος κ.λπ.. Νοµίζω ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν αντιµετωπίζει το
θέµα αυτό των «ορφανών λιµανιών». Διότι ναι µεν αναφέρει στη
σελίδα 27, άρθρο 39, στο σηµείο δ’ ότι «Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, µετά από γνώµη των
οικείων δηµοτικών συµβουλίων, δύναται να υπαχθούν στην αρµοδιότητα των Δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων, λιµάνια ή λιµενικές
υποδοµές και εγκαταστάσεις», αλλά ο Δήµος Κέρκυρας είχε ζητήσει από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου να κάνει δηµοτικό
λιµενικό ταµείο.
Εδώ θα ήθελα να κάνω µία παρένθεση και να πω ότι θα συνεχίσω να το επαναλαµβάνω ως Βουλευτής που προέρχοµαι από
το Ιόνιο Πέλαγος και όχι από το Αιγαίο Πέλαγος, Και δεν το βάζω
σε αντιπαράθεση, διότι µου αρέσει, το σέβοµαι και καταλαβαίνω
το ρόλο που παίζει το Αιγαίο Πέλαγος που είναι δίπλα στην Τουρκία. Ας αλλάξει, όµως, ο τίτλος, διότι υπάρχει και το Ιόνιο και το
Κρητικό Πέλαγος.
Του το απαγόρευσε το Υπουργείο Ναυτιλίας βάσει κάποιας
προηγούµενης νοµοθεσίας, προεδρικών διαταγµάτων κ.λπ.. Θα
ήθελα µία απάντηση για το συγκεκριµένο, διότι θα συνεχίσουν,
απ’ ό,τι καταλαβαίνω, «τα ορφανά λιµάνια» να είναι ορφανά.
Ένα άλλο θέµα που έχουµε θέσει επανειληµµένα και µε ερωτήσεις είναι τι γίνεται µε τα δροµολόγια από την Ιταλία. Η Κέρκυρα ως ένα νησί µε οικονοµία κατεξοχήν τουριστική, είχε
µεγάλα έσοδα, µεγάλο τζίρο και είσοδο συναλλάγµατος από τα
καράβια τα οποία έρχονταν από Τεργέστη, Βενετία, Αγκόνα,
Μπάρι, Πρίντεζι. Σήµερα δεν σταµατάνε αυτά τα καράβια στην
Κέρκυρα, µε αποτέλεσµα ολόκληρες τουριστικές επιχειρήσεις όπως κάµπινγκ- να έχουν κλείσει, να µην µπορούν να δουλέψουν.
Έχει αποµονωθεί, δηλαδή, η Κέρκυρα σε αυτό.
Επίσης, ένα άλλο σηµείο κριτικής κατά την άποψή µου πολύ
βασικό, το οποίο αναφέρθηκε προηγουµένως και από άλλους συναδέλφους, είναι η νησιωτικότητα και το µεταφορικό ισοδύναµο.
Πότε θα εφαρµοστεί εν πάση περιπτώσει αυτό το µεταφορικό
ισοδύναµο, ούτως ώστε τα νησιά µας να είναι ισάξια ανταγωνιστικά µε την υπόλοιπη χώρα;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε και εµείς για τις παρατηρήσεις σας.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Κουράκος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, η ελληνική ναυτιλία
είχε, πράγµατι, εκατό χιλιάδες ναυτικούς πριν από είκοσι πέντε,
τριάντα χρόνια, ενώ σήµερα έχει περίπου είκοσι χιλιάδες. Αυτό
ίσως για την Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας να είναι και η αιτία να καταργηθεί το υπό σύσταση Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Δύο φορές εχθές στο λόγο της είπε:
«Ίσως να µη χρειάζεται το Υπουργείο, έτσι όπως το σκέπτοµαι
τώρα, για είκοσι χιλιάδες ναυτικούς». Σελίδα 257. Και στη σελίδα
258 λέει: «Το νούµερο κάτω από είκοσι χιλιάδες Έλληνες ναυτικούς είναι ντροπιαστικό. Δεν έπρεπε καν να το συζητάµε. Αναθεωρώ την άποψή µου για το θέµα του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας».
Γιατί το λέω αυτό; Διότι ακόµα δεν προλάβαµε να στήσουµε
το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, µήπως σκέπτεται η Κυβέρνηση να το καταργήσει; Η προηγούµενη του ΠΑΣΟΚ δύο φορές
το κατήργησε. Μήπως σκέπτεται έτσι;
Για να συνεχίσω, λοιπόν, όσον αφορά το µέγιστο νούµερο των
2.884 ευρώ: Ο µάγειρας της ποντοπόρου ναυτιλίας πράγµατι
παίρνει 2.884 ευρώ καθαρά και σε αυτά συµπεριλαµβάνονται και
οι εκατόν εξήντα ώρες που παίρνει ως over time που λένε οι ναυτικοί.
Όσον αφορά τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, θα του έλεγα να µην
παίζει µε το ευρώ ή το δολάριο. Το ίδιο πράγµα είναι τα 2.884
ευρώ µε τα 4.000 δολάρια. Διότι έλεγε ένα τέτοιο νούµερο προηγουµένως.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιατί, όµως, φτάσαµε στους είκοσι χιλιάδες ναυτικούς; Ποιος
φέρει την ευθύνη αυτή; Τη φέρουν οι εκάστοτε Υπουργοί Εµπορικής Ναυτιλίας που µε έντεκα εγκριτικές πράξεις µείωσαν τους
Έλληνες ναυτικούς στην ποντοπόρο ναυτιλία. Αυτή είναι µία
πραγµατικότητα. Περί αυτού πρόκειται. Οι εκατό χιλιάδες πώς
έγιναν είκοσι χιλιάδες; Οι Έλληνες Υπουργοί της Εµπορικής Ναυτιλίας οδήγησαν στη συρρίκνωση τη ναυτιλία και τους Έλληνες
ναυτικούς.
Κύριε Υπουργέ, πέρα από τα άρθρα, θα ήθελα να σας πω µερικά πράγµατα για τη ναυτιλία, για ορισµένους ναυτικούς. Δεν
έχετε δώσει ακόµα το βοήθηµα ενίσχυσης των ανέργων ναυτικών. Γνωρίζετε ότι το 90% από τους άνεργους ναυτικούς δεν το
παίρνουν, γιατί έχετε βάλει ασφαλιστικές δικλίδες τέτοιες. Τουλάχιστον δώστε το σε αυτούς που το δικαιούνται για να περάσουν το Πάσχα τους.
Δεύτερον, τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος δεν έχουν πάρει
ακόµα την αναπροσαρµογή του 10% των πτητικών επιδοµάτων,
εν αντιθέσει µε τις Ένοπλες Δυνάµεις και την ΕΛΑΣ, που τα έχουν
πάρει.
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τους Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας που στενοχωριούνται που ο Αρχηγός του Λιµενικού Σώµατος παίρνει ελάχιστη σύνταξη, πού οφείλεται αυτό.
Δεν οφείλεται στα µνηµόνια που οδήγησαν οι τελευταίες κυβερνήσεις τη χώρα; Στην εξαθλίωση όχι µόνο του Αρχηγού του Λιµενικού Σώµατος, αλλά και των στελεχών και των απλών
λιµενοφυλάκων;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Θα ήθελα να µου δώσετε λίγο χρόνο, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να µιλήσω και για ένα άλλο θέµα. Σας κατέθεσα
χθες ερώτηση που είχα κάνει για τις άγονες γραµµές. Από τις
απαντήσεις του Υπουργείου Οικονοµικών και του Υπουργείου
Ναυτιλίας, βλέπω αποκλίσεις µεγάλες. Το 2007 υπήρχε απόκλιση
900.000 περίπου. Το 2008 είχε απόκλιση 10 εκατοµµύρια περίπου. Το 2009 είχε 18 εκατοµµύρια. Το 2010 έπεσε στα 5 εκατοµµύρια. Θέλω µια απάντηση από εσάς, κύριε Υπουργέ. Βέβαια,
δεν είστε έτοιµος ακόµη αλλά περιµένω αυτήν την απάντηση.
Θα ήθελα να κάνω µια παρατήρηση στον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής ότι δεν µπορεί να αναφέρεται στα κατώτερα πληρώµατα κι όταν µάλιστα ο εισηγητής της είναι καπετάνιος και ανήκει
στους αξιωµατικούς της Εµπορικής Ναυτιλίας.
Κύριε Υπουργέ, το άρθρο 11 πρέπει να το διορθώσετε. Δεν
µπορεί να είναι πάνω από τριάντα πέντε χρόνια καράβια στο Αιγαίο. Είναι θέµα ασφάλειας.
Το άρθρο 19, το τροποποιήσατε, το διορθώσατε. Σταµατήστε
το. Δώστε εθνικές συλλογικές συµβάσεις. Όλη η ναυτιλία, όλοι
οι ναυτεργάτες και στην ποντοπόρο ναυτιλία, αυτό περιµένουν
γιατί φοβούνται ότι θα πάει και στους αξιωµατικούς και στις υπόλοιπες κατηγορίες.
Όσον αφορά το άρθρο 30, δεν µπορείτε να κάνετε µείωση 50%
στους ναυτεργάτες. Αυξάνετε την ανεργία τους. Θα πρέπει να
δώσετε άµεσες λύσεις.
Σχετικά µε το άρθρο 38 «Θαλάσσιες ενδοµεταφορές», δεν
µπορείτε να έχετε το δικαίωµα να αποφασίζετε εσείς µαζί µε την
πλοιοκτήτρια εταιρεία. Πρέπει να βάλετε κανόνες παιχνιδιού, που
θα είναι και διαυγείς και διάφανοι και προς όλους γνωστοί.
Καταργείτε τη δεκάµηνη δροµολόγηση συµβατικών πλοίων
της ακτοπλοΐας και την επτάµηνη δροµολόγηση των ταχυπλόων.
Σας κάνω έκκληση από εδώ, µε όλο το σεβασµό, να τα δείτε πάλι.
Είναι θέµατα που καίνε τους Έλληνες ναυτικούς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Η κ. Χαρά Καφαντάρη έχει το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να τελειώσουν
οι δύο συνάδελφοι και θα σας δώσω το λόγο, κυρία Βούλτεψη.
Ορίστε, κυρία Καφαντάρη, έχετε το λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι και κυρίες Βουλευτές, πολλά θέµατα ανοίγουν σ’ αυτό το εν
λόγω σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας. Εγώ θα ανα-
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φερθώ αποκλειστικά στο Λιµενικό Σώµα και στη διάρθρωση του
Υπουργείου Ναυτιλίας.
Σχετικά µε διατάξεις που αφορούν την οργάνωση του Υπουργείου, θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά το Αρχηγείο του Λιµενικού
υποτάσσεται στα µέτρα του Υπουργείου. Οι αρµοδιότητες εξαφανίζονται και ο χαρακτήρας του Λιµενικού Σώµατος αλλοιώνεται. Επαναφέρονται κάποιες δοµές του παρελθόντος που δεν
µπορούν να έχουν καµµία σχέση µε τις νέες συνθήκες και τις
απαιτήσεις της χώρας.
Επιχειρείται κατά κάποιον τρόπο η επιστροφή στο διοικητικό
µοντέλο του παλιού Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. Επί της
ουσίας, φτιάχνετε µια ιεραρχική δοµή υπουργοκεντρική. Ο
Υπουργός κατευθύνει και ελέγχει το σύνολο των υπηρεσιών,
υποστηριζόµενος από µια οµάδα αξιωµατικών του Λιµενικού Σώµατος. Το Υπουργείο στρατιωτικοποιείται και τυπικά, καθώς το
Λιµενικό Σώµα εµπλέκεται στο σύνολο σχεδόν των αρµοδιοτήτων
της εµπορικής ναυτιλίας. Οι πολιτικές διευθύνσεις που λειτουργούσαν και µε στρατιωτικό προσωπικό, ουσιαστικά µπαίνουν σε
στρατιωτική ιεραρχία και οι πολιτικοί υπάλληλοι περιθωριοποιούνται.
Η νέα ιεραρχική δοµή που προτείνετε, αποτελεί απαίτηση –
εκτιµάµε- των εφοπλιστών που θέλουν µέσω και του Υπουργού
να ελέγχουν το σύνολο της λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η δοµή αυτή ουσιαστικά είναι πρωτότυπη σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, καθώς τα θέµατα ναυτιλίας τα χειρίζονται Υπουργεία µε
πολιτική δοµή και στελέχωση. Η ιεραρχική δοµή γίνεται περισσότερο γραφειοκρατική και δεν είναι διακριτός ο αναπτυξιακός
ρόλος του Υπουργείου σε σχέση µε τις υπηρεσίες Ακτοφυλακής
που αποτελούν και την κύρια αποστολή του Λιµενικού.
Το Λιµενικό Σώµα υποβαθµίζεται ως προς την κύρια αποστολή
του και περιορίζεται στη διοίκηση της εµπορικής ναυτιλίας. Επίσης, το ίδιο το Λιµενικό Σώµα αναγνωρίζεται πλέον ως στρατιωτικό σώµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του σχεδίου νόµου και όχι
ως σώµα ασφαλείας.
Πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο ήταν και
είναι ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας που έχουν αναπτυξιακό, παραγωγικό χαρακτήρα, θα πρέπει να έχουν πολιτική
δοµή και στελέχωση και το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή
θα πρέπει να ενισχυθεί και να αναβαθµισθεί επιχειρησιακά. Για
την ουσιαστική µετάβαση στην πολιτική δοµή και στελέχωση των
αναπτυξιακών παραγωγικών υπηρεσιών θα πρέπει να υπάρξει
µια µεταβατική περίοδος στην οποία θα αξιοποιηθεί η γνώση και
η εµπειρία στελεχών του Λιµενικού Σώµατος.
Σ’ αυτό το νοµοσχέδιο το καλύτερο που θα µπορούσε να κάνει
ο κύριος Υπουργός θα ήταν να αποσύρει διατάξεις που ουσιαστικά προκαθορίζουν τη δοµή του Υπουργείου, η οποία θα περιγραφεί µε προεδρικό διάταγµα. Η επαναφορά του Αρχηγείου του
Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής δεν θα πρέπει να
µείνει µόνο στο όνοµα αλλά θα πρέπει να είναι ουσιαστική µε τις
δικές του υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα αναβαθµίζουν την
επιχειρησιακή του ικανότητα και θα ανταποκρίνεται πλήρως στις
απαιτήσεις της κοινωνίας. Αντί στο νοµοσχέδιο αυτό να δίνονται
λύσεις στα χρονίζοντα προβλήµατα του Λιµενικού Σώµατος και
του προσωπικού για να µπορεί να ανταποκριθεί στις αρµοδιότητες του Σώµατος όπως αυτές περιγράφονται και στο
ν.3922/2011, µε το νοµοσχέδιο αυτό επιχειρείται η µετατροπή
του Λιµενικού Σώµατος σε ένα γραφειοκρατικό σώµα που θα
χρησιµοποιεί ο εκάστοτε Υπουργός για να εξυπηρετεί, κυρίως,
συµφέροντα εφοπλιστών.
Επί της ουσίας, και ο όρος «Ελληνική Ακτοφυλακή» να µπει
δίπλα στο «Λιµενικό» δεν επιλύει ουσιαστικά κανένα από τα προβλήµατα και τις δυσλειτουργίες που αντιµετωπίζει το προσωπικό
καθηµερινά στα λιµεναρχεία, στα επιχειρησιακά µέσα. Δεν λύνει
προβλήµατα αντικειµενικών κρίσεων, προαγωγών και εξέλιξης
του προσωπικού. Δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα εκσυγχρονισµού της εκπαίδευσης και διαρκούς µετεκπαίδευσης. Δεν γίνεται
καµµία αναφορά στην Ακαδηµία Λιµενικού Σώµατος–Ελληνικής
Ακτοφυλακής που παραµένει στα χαρτιά. Και φυσικά ούτε λόγος
γίνεται για εισαγωγή στο Σώµα µέσω πανελλαδικών.
Εδώ θα ήθελα να πω ότι δεν µπορούµε να µη σηµειώσουµε ότι
είναι απαράδεκτο στον 21ο αιώνα να υπάρχουν λιµενικοί που να
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ελέγχονται και να έχουν Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. Ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας έγινε για να αντιµετωπιστούν αδικήµατα
σε περιόδους πολέµου και για να διοικηθούν στρατόπεδα. Οι λιµενικοί συναναστρέφονται κάθε µέρα µε πολίτες και δεν µπορεί
να οδηγούνται σε ναυτοδικεία. Το Υπουργείο και τα Λιµεναρχεία
εξυπηρετούν πολίτες, δεν είναι στρατόπεδα.
Σε ό,τι αφορά την Πλοηγική Υπηρεσία, θα πούµε για την αντίθεσή µας στο άρθρο 49 του νοµοσχεδίου µε το οποίο προβλέπεται η µετατροπή της σε ανώνυµη εταιρεία και µε αυτόν τον
τρόπο ανοίγει ο δρόµος για την ιδιωτικοποίησή της. Αυτό το
οποίο είναι περίεργο –να µην το χαρακτηρίσω αλλιώς- είναι ότι
ουσιαστικά νοµοθετείτε το πρωτοφανές, δηλαδή απόλυση µόνιµων δηµοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων της Πλοηγικής Υπηρεσίας και την επαναπρόσληψη αυτών των υπαλλήλων µε σχέση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µιας και προβλέπεται η δηµιουργία της ανώνυµης εταιρείας.
Εµείς πιστεύουµε ότι η Πλοηγική Υπηρεσία πρέπει να διατηρήσει το δηµόσιο χαρακτήρα της γιατί η λειτουργία της είναι
πολύ σηµαντική για την ασφάλεια των επιβατών, των πληρωµάτων των πλοίων καθώς και των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων
που µπορεί να ισχύσουν.
Τέλος, έχουµε καταθέσει µια σειρά από τροπολογίες και στην
επιτροπή και σήµερα στην Ολοµέλεια που αφορούν το προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος και πρέπει να γίνουν δεκτές γιατί λύνουν χρονίζοντα προβλήµατα, επιφέρουν ισορροπία στην
υπηρεσία και αίρουν αδικίες σε βάρος του προσωπικού του Λιµενικού έναντι και των άλλων Σωµάτων Ασφαλείας, όπου ισχύουν
ήδη οι αντίθετες ρυθµίσεις.
Αυτές τις τροπολογίες, κύριε Υπουργέ, νοµίζουµε ότι πρέπει
να τις κάνετε δεκτές γιατί το Λιµενικό Σώµα και οι Έλληνες λιµενικοί είναι οι φύλακες των πυλών εισόδου και εξόδου της χώρας
µας, είναι αυτοί που είναι επιφορτισµένοι µε την εθνική ασφάλεια, µε τη διακίνηση των επιβατών και των αγαθών, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την πάταξη της αρχαιοκαπηλίας και δουλεύουν µε το φιλότιµό τους τόσα χρόνια, βάζοντας πολλές φορές και από την τσέπη τους για να συντηρήσουν τα µέσα που δεν έχουν αντικατασταθεί ή είναι σε κακή
κατάσταση.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Κυρία Βούλτεψη, ζητήσατε το λόγο επί προσωπικού.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ζήτησα το λόγο και νοµίζω ότι έχει αξία
να µιλήσω αµέσως µετά τον κ. Κουράκο, γιατί ξέρετε ότι όταν
κάποιος παρακολουθεί από την τηλεόραση µια συνεδρίαση,
θέλει να ακούσει αµέσως την απάντηση.
Μου κάνει εντύπωση, κυρία Πρόεδρε, πώς είναι δυνατόν ο κ.
Κουράκος να προστέθηκε ξαφνικά στους διαστρεβλωτές των
όσων είπα. Μάλιστα, το έκανε συνειδητά, γιατί έχει αντιληφθεί
πλήρως για ποιο λόγο είπα αυτά που είπα. Και είναι παράδοξο
αφού κανένας άλλος από του συναδέλφους δεν αισθάνθηκε την
ανάγκη να στηλιτεύσει αυτά που είπα, διότι το αντελήφθησαν.
Είναι σαφές ότι αυτό το οποίο είπα και το οποίο µετέφερε από
τα Πρακτικά, ειπώθηκε -αν δει κανείς την εικόνα- µε έναν αστεϊσµό. Ήταν σχήµα λόγου ακριβώς για να δώσω έµφαση στο γεγονός ότι όλοι µας κατάπληκτοι πληροφορούµεθα ή γνωρίζουµε
ότι έχουν αποµείνει µόνο δέκα επτά χιλιάδες ναυτικοί. Και είπα
να αναθεωρήσουµε και τη γνώµη µας. Τόσο καιρό κάνουµε φασαρία γι’ αυτό το θέµα.
Θέλω να πω ότι δεν συνιστά ούτε κοινοβουλευτικό ήθος ούτε
συναδελφική αλληλεγγύη το να διαστρεβλώνεις συνάδελφο. Φαίνεται, όµως –θα το πω, ενώ δεν ήθελα- ότι η αβλαβής διέλευση
µεταξύ διαφόρων κοµµάτων οδηγεί και στην απώλεια του χιούµορ.
Ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Κουράκος
έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Εάν η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος
της Νέας Δηµοκρατίας που έχει χιούµορ, πριν προλάβει να επα-
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νιδρυθεί το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας βγαίνει δυο φορές
και λέει «Πραγµατικά ίσως να µη χρειαζόταν το Υπουργείο, έτσι
όπως το σκέπτοµαι τώρα, για είκοσι χιλιάδες ναυτικούς» -στη σελίδα 257- και ότι «Το νούµερο κάτω από είκοσι χιλιάδες Έλληνες
ναυτικοί είναι ντροπιαστικό, δεν έπρεπε καν να το συζητάµε, σας
λέω ότι αναθεωρώ την άποψή µου για το θέµα του Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας» -στη σελίδα 258- συν το άλλο για τις 5.500
ευρώ που είπε για τους ναυτικούς –και το λέει εδώ στην ίδια σελίδα- «Άρα προφανώς δεν έχει κανείς όρεξη να πάει στη θάλασσα
να δουλέψει και να πάρει 5.500 ευρώ το µήνα»- κι έρχεται σήµερα
και µας λέει ότι ποτέ δεν ανέφερε νούµερο, τότε λυπάµαιπολύ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Βούλτεψη, ένα λεπτό σας παρακαλώ. Ας κλείσει αυτή η συζήτηση.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κυρία Πρόεδρε, ο κ. Κουράκος είναι απαράδεκτος. Εγώ δεν ανέφερα ποτέ το νούµερο εξίµισι χιλιάδες
και δεν θα το βρείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Πεντέµισι χιλιάδες.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εξίµισι χιλιάδες είπε ο κ. Καµµένος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Εγώ µιλάω για πεντέµισι χιλιάδες.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Κουράκο, σας παρακαλώ µην επιµένετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Υπάρχουν Πρακτικά, υπάρχει η εικόνα της Βουλής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Είναι στη σελίδα 257.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ακουστήκατε
και οι δύο, κύριε Κουράκο, σας παρακαλώ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Κουράκο, µην επιµένετε γιατί υποτιµάτε τη νοηµοσύνη σας. Όλοι κατάλαβαν ότι επρόκειτο για χιούµορ και για σχήµα λόγου. Μην υποτιµάτε άλλο τη νοηµοσύνη
σας. Σταµατήστε το! Το έχουν καταλάβει όλοι στην Αίθουσα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουράκο, αν είναι να ξαναπείτε τα ίδια, έχουν καταγραφεί, αν µου
επιτρέπετε.
Έχετε το λόγο πάντως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Μου αρέσει να υποτιµάω τη νοηµοσύνη µου. Αν η νοηµοσύνη µου είναι αυτή της κ. Βούλτεψη, προτιµώ τη δική µου υποτιµηµένη νοηµοσύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουράκο, σας ευχαριστώ πολύ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κυρία Πρόεδρε, κι εγώ προτιµώ τη δική
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, ο κα-
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θένας έχει τη νοηµοσύνη του, για να µη µαλώνουµε, λοιπόν, και
ο καθένας καταλαβαίνει. Εύχοµαι και αυτοί που µας είδαν, να κατάλαβαν.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ένας έµεινε, κυρία
Πρόεδρε. Μόνο εγώ είµαι. Θα µπορούσε να ακούσει κι εµένα ο
Υπουργός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Είναι αρκετοί ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
κατ’ αρχάς έχετε οκτώ λεπτά. Και, βέβαια, περιµένουν όλοι να τοποθετηθείτε και στις τροπολογίες που έχουν γίνει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κάντε τη διαίρεση, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε οκτώ
λεπτά. Αν χρειαστείτε παραπάνω χρόνο, προφανώς θα τον έχετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Για να κλείσουµε το προηγούµενο θέµα, όλες οι
πτέρυγες της Βουλής, όλα τα κόµµατα διαχρονικά, τιµούν, σέβονται και υποκλίνονται στο µεγαλείο των Ελλήνων ναυτικών. Τελεία. Οι πολιτικές του καθενός κρίνονται στην πράξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα χρόνο πριν, το διακύβευµα
–θυµηθείτε τον Απρίλη του 2012- ήταν αν θα επιβιώσει η χώρα.
Σήµερα έχουµε πετύχει τη σταθεροποίηση. Η κατάσταση είναι
κρίσιµη κι εµείς εδώ είµαστε για να δίνουµε λύσεις, όποιες και
να είναι οι συνθήκες, όσο κρίσιµη και να είναι η κατάσταση. Γι’
αυτό είµαστε εδώ.
Αντιλαµβάνοµαι και δέχοµαι την αµφισβήτηση. Προσοχή,
όµως. Δέχοµαι το δηµιουργικό σκέλος της αµφισβήτησης. Το
άλλο σκέλος δεν πρέπει να γίνεται το άλλοθι για να µη δίνονται
λύσεις, όποιες και να είναι οι συνθήκες, θετικές ή αρνητικές.
Αυτό είναι ένα γενικό σχόλιο.
Κατ’ αρχάς, πριν σχολιάσω τις τροπολογίες και πω τις απόψεις
µου, θέλω να καταθέσω µια νοµοτεχνική βελτίωση στο στοιχείο
γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 39: Η λέξεις «της οικείας κατά
περίπτωση γενικής συνέλευσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«του οικείου κατά περίπτωση Διοικητικού συµβουλίου». Αυτό
αφορά τα µικρά λιµάνια, προκειµένου οι αποφάσεις, εφόσον ενταχθούν σε υφιστάµενους οργανισµούς λιµένων ή σε περιφερειακά λιµενικά δίκτυα, να λαµβάνονται από τα διοικητικά
συµβούλια των λιµένων.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’ - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

10915

«

»)

10916

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Έρχοµαι τώρα στο θέµα των τροπολογιών. Θα µου
επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µην αναφέροµαι
στους τίτλους των τροπολογιών, για οικονοµία χρόνου, αλλά
στους αριθµούς. Αλλιώς, θέλω µισή ώρα τουλάχιστον, για να πω
τις πενήντα µία τροπολογίες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Να µας λέτε και το θέµα, τον
τίτλο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Θα προσπαθήσω, όσο γίνεται πιο συνοπτικά.
Οι τροπολογίες µε γενικό αριθµό 432, 445, 447, 420 και 419,
γίνονται αποδεκτές. Αφορούν, συνοπτικά, το θέµα της κατ’ εξαίρεσης καθορισµού οργανικής σύνθεσης για πλοία αναψυχής,
ελικόπτερα έρευνας-διάσωσης, κατάργηση έκδοσης νοµικών
αδειών κλπ. από λιµενικές αρχές. Η τροπολογία µε γενικό αριθµό
445 αφορά στην ΕΥΔΑΠ, στις µεταφορές από φορτηγά οχήµατα
όπως και σε άλλες ρυθµίσεις. Η επόµενη τροπολογία αφορά τις
τράπεζες της Κύπρου, στη µεταβίβαση των στοιχείων των τραπεζών. Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 420 αφορά στις αποδοχές
ναυτικού προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας. Και η τροπολογία µε γενικό αριθµό 419 αφορά στην παράταση-απόσπαση
αξιωµατικού Λιµενικού Σώµατος σε διεθνείς οργανισµούς για ένα
επιπλέον έτος.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 440, που αφορά στα ρυµουλκά, καθώς και η τροπολογία µε γενικό αριθµό 431, που
αφορά στο ίδιο θέµα, αναδιατυπώνεται ως εξής: Η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 431 καλύπτεται. Η τροπολογία µε γενικό αριθµό
440 γίνεται αποδεκτή ως προς τις παραγράφους 1, 2 και 4 και
όχι η παράγραφος 3.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 433, αφορά ρυθµίσεις του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Γίνεται
εν µέρει δεκτή, µόνο στην παράγραφο 3 που αφορά στη µεταβίβαση κυριότητας του Γενικού Νοσοκοµείου Κερκύρας.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 441, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή αυτήν τη στιγµή. Αφορά την εισαγωγή στελεχών στο Λιµενικό Σώµα, στο ελεγκτήριο δαπανών και τα πλεύσιµα.
Οι τροπολογίες µε γενικό αριθµό 293, 403 και 402, που αφορούν σε θαλάσσια περιηγητικά ταξίδια δεν γίνονται αποδεκτές,
ωστόσο καλύπτονται εν µέρει ορισµένες διατάξεις τους και από
την τροπολογία µε γενικό αριθµό 432. Μπορούµε να τα δούµε
αναλυτικά. Κάθε συνάδελφος που θέλει, να έρθει να του εξηγήσω. Απλώς υπάρχει µερική κάλυψη.
Οι τροπολογίες µε γενικό αριθµό 405, 409, 429, 379, 435, που
αφορούν σε συνταξιοδοτικά ζητήµατα, είναι αρµοδιότητες των
Υπουργείων Εργασίας και Οικονοµικών και δεν µπορούν να εξεταστούν στο παρόν νοµοσχέδιο. Πολλές τροπολογίες, ξαναλέω,
είναι ίδιες ή επικαλυπτόµενες. Απλώς, έχουµε κάνει µια οµαδοποίηση των τροπολογιών.
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 356, που αφορά συνδικαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέµατα του Λιµενικού Σώµατος -είναι
νοµίζω τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ- πρέπει και αυτά να αντιµετωπιστούν στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών. Εµείς, πάντως, για τα ζητήµατα αυτά, µε επιστολή µας από τις αρχές
Απριλίου έχουµε ζητήσει τις ίδιες ρυθµίσεις να τις αντιµετωπίσουν τα συναρµόδια Υπουργεία Οικονοµικών και Εργασίας.
Το ίδιο αφορά και στις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 439 και
426. Είναι τέτοιου είδους ζητήµατα, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά, που δεν µπορούν να ρυθµιστούν εδώ. Αλλά και η τροπολογία µε γενικό αριθµό 314, είναι στην ίδια κατηγορία. Αφορά
στο επίδοµα του χρόνου υπηρεσίας των αξιωµατικών και στην
απευθείας κατάταξη. Αυτή η διάταξη έχει, επίσης, συµπεριληφθεί σε επιστολή του Υπουργείου –δική µας επιστολή από τις 3
Απριλίου- προς το Υπουργείο Οικονοµικών για να εισαχθεί στο
αντίστοιχο νοµοσχέδιο.
Το ίδιο και για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 438, πάλι από
τον ΣΥΡΙΖΑ.
Όσον αφορά τις τροπολογίες 329, 437 και 427 που αφορούν
τα totals, τα πλεύσιµα και το ελεγκτήριο δαπανών, ήδη αναφέρθηκα σε σχέση και µε την αντίστοιχη τροπολογία που κατέθεσε
ο συνάδελφος κ. Πλακιωτάκης, όπως και για την τροπολογία 428.
Έρχοµαι στις τροπολογίες 411 και 361 που αφορούν στη Ρυθ-
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µιστική Αρχή Λιµένων. Έγιναν πολλά πράγµατα αποδεκτά από
αυτά που αναφέρονται στην τροπολογία, κύρια Ρεπούση, και
έχουν ενσωµατωθεί µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Η τροπολογία 360 αφορά σε οργανωτικά ζητήµατα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Αυτή καλύφθηκε, επίσης, µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις, όπως και οι τροπολογίες που θα σας πω παρακάτω, οι
οποίες έχουν όλες σχεδόν καλυφθεί µε αναδιατυπώσεις και νοµοτεχνικές βελτιώσεις άλλες όπως ακριβώς ζητήθηκαν από τους
συναδέλφους και άλλες µε παρεµφερείς διατυπώσεις.
Είναι η τροπολογία 364, για το φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα, η τροπολογία 413 για τους φύλακες παροπλισµένων πλοίων, η τροπολογία 383 για το ίδιο θέµα και η τροπολογία
416, για τη ναυτολόγηση σπουδαστών των ακαδηµιών, η τροπολογία 412, η τροπολογία 363 και το άρθρο 39 για την απορρόφηση κρατικού λιµενικού ταµείου από δηµοτικό. Δηλαδή, ένα
κρατικό να µπορεί να απορροφάται από ένα δηµοτικό ταµείο µε
προεδρικό διάταγµα. Υιοθετήθηκε η πρόταση αυτής της τροπολογίας και έγινε αποδεκτή αυτούσια µε νοµοτεχνική βελτίωση.
Η τροπολογία 414 για το φόρουµ δεν γίνεται αποδεκτή.
Η τροπολογία 421, που αφορά στην εξαίρεση των εργαζοµένων στη διώρυγα Κορίνθου είναι ένα σοβαρό αίτηµα και δίκαιο.
Όµως, αυτό θα εξεταστεί µε το Υπουργείο Οικονοµικών που έχει
τη συναρµοδιότητα.
Το ίδιο θέµα αντιµετωπίζει και η τροπολογία 430 για τη διώρυγα της Κορίνθου και το µισθολόγιο.
Η τροπολογία 382, δεν γίνεται αποδεκτή. Αφορά στη ναυτολόγηση σπουδαστών σε πλοίο, µε την προϋπόθεση να υπάρχει
τουλάχιστον ένας Έλληνας αξιωµατικός. Θα εξεταστεί, όµως,
στο πλαίσιο της σχετικής κατάρτισης µιας υπουργικής απόφασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 23 και όχι στο άρθρο 22,
όπως λέει η ίδια τροπολογία.
Η τροπολογία 442, αφορά επενδυτικά σχέδια για ΑΠΕ, για παραγωγή από βιοµάζα κ.λπ.. Αυτό αφορά άλλο Υπουργείο και
άλλο νοµοσχέδιο.
Από τις τροπολογίες 417 και 418, έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι παρατηρήσεις τους, που αφορούν σε οργανωτικά ζητήµατα του
Υπουργείου. Αυτές οι παρατηρήσεις θα αντιµετωπιστούν στο
πλαίσιο της κατάρτισης του προεδρικού διατάγµατος µε το
οποίο ρυθµίζονται θέµατα οργανισµού του Υπουργείου.
Η τροπολογία 384, για απόκτηση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας και από υπαξιωµατικούς του Λιµενικού Σώµατος δεν γίνεται αποδεκτή. Για ποιο λόγο; Διότι η σχετική νοµοθεσία και
νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας αναφέρεται µόνο σε
αξιωµατικούς.
Έρχοµαι στην τροπολογία 355, η οποία αφορά ζητήµατα της
τροπολογίας στην οποία ήδη αναφέρθηκα, για το Λιµενικό, για
την εισαγωγή, για την τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του π.δ. 81. Είναι η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι οι ρυθµίσεις 1, 2, 3, της τροπολογίας 355, αλλά η ρύθµιση 4 έχει γίνει
ήδη δεκτή µε νοµοτεχνική βελτίωση που σας έχει µοιραστεί.
Το ίδιο και η τροπολογία 436, επίσης του ΣΥΡΙΖΑ, για την οποία
έχει γίνει νοµοτεχνική βελτίωση.
Αντίστοιχα και για την τροπολογία 425 της κ. Ιατρίδη, έχει γίνει
νοµοτεχνική βελτίωση.
Η τροπολογία 424, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. Αφορά σε
εκπτώσεις εισιτηρίων ακτοπλοΐας. Εδώ υπάρχει ζήτηµα εναρµόνισης µε τον Κανονισµό και δεν µπορούν να ρυθµιστούν εν γένει
εκπτώσεις. Αυτό το θέµα, όµως, θα αντιµετωπιστεί, κυρία Ιατρίδη, µε µια ευρύτερη νοµοθετική ρύθµιση, πάντα σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία.
Έρχοµαι στην τροπολογία 432 του κ. Κεφαλογιάννη και στην
τροπολογία 448 του κ. Κεγκέρογλου για το πλοίο ασφαλείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η 423, είναι του
κ. Κεφαλογιάννη, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. Είναι η 423 του κ. Κεφαλογιάννη και η 448 του κ. Κεγκέρογλου για το πλοίο ασφαλείας.
Δεν θα γίνει αποδεκτή ούτε η µία ούτε η άλλη τροπολογία.
Ωστόσο, καλώ όλες τις παρατάξεις να µας υποβάλουν τις προτάσεις τους προς το Υπουργείο, τις οποίες θα λάβουµε σοβαρά
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και άµεσα υπ’ όψιν, προκειµένου να διαµορφώσουµε ένα σταθερό και απολύτως ασφαλές θεσµικό πλαίσιο, έτσι ώστε ο στόχος να µπορεί να λειτουργήσει. Αυτός ο στόχος είναι να µη
διαρραγεί ή να µη διαταράσσεται η εδαφική συνέχεια της χώρας
κάτω από ακραίες περιπτώσεις.
Νοµίζω ότι αναφέρθηκα αρκετά σ’ αυτά τα ζητήµατα και στην
πρωτολογία µου, µίλησα για τη δηµόσια υπηρεσία και ανέπτυξα
το θέµα και νοµικά. Θα επανέλθουµε, αφού είµαστε απολύτως
βέβαιοι ότι επιτυγχάνουµε και αυτόν τον στόχο της διασφάλισης
της συνέχειας.
Όσον αφορά την τροπολογία 362 για τα ζητήµατα της ναυτολόγησης, δηλαδή στο άρθρο 19, έχουµε κάνει νοµοτεχνικές βελτιώσεις δύο ή τρεις φορές, σε µία κατεύθυνση -πιστεύωαπολύτως θετική να µην υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία ότι καταργούνται συλλογικές συµβάσεις -δεν υπήρξε ποτέ η παραµικρή σκέψη ή πρόθεση για κάτι τέτοιο- να είναι απολύτως σαφές
ότι δεν πρόκειται να υποστεί το ΝΑΤ οικονοµική ζηµία και ο χαρακτήρας να είναι ξεκάθαρο ότι είναι έκτακτος για συγκεκριµένη
χρονική περίοδο και αφορά τα δύο ζητήµατα που είπαµε, δηλαδή
τον θαλάσσιο τουρισµό -σκάφη αναψυχής- και την ποντοπόρο
ναυτιλία.
Πιστεύουµε ότι έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανοίξει αυτό
το παράθυρο ευκαιρίας στα νέα παιδιά της χώρας σε µία τόσο
κρίσιµη και δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι που επιχειρηµατολόγησαν και υπέρ και κατά µπορούν να
καταλάβουν τι εννοώ και να στηρίξουν αυτήν τη ρύθµιση.
Η τροπολογία 415 και η τροπολογία 434 που είναι το ίδιο -και
ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, έχω καταχραστεί τον χρόνο- αφορούν στο άρθρο 60 για τις αξιώσεις των εργαζοµένων στην ακτοπλοΐα. Μίλησα γι’ αυτό στην προηγούµενη παρέµβασή µου.
Αυτές οι τροπολογίες δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτές τώρα.
Ωστόσο, δεσµευτήκαµε ότι σε συνεννόηση µε το ΝΑΤ και την
ΠΝΟ θα επανέλθουµε σε επόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία του
Υπουργείου Ναυτιλίας, η οποία έρχεται -είναι το νοµοσχέδιο για
τον θαλάσσιο τουρισµό, που θα βγει εντός των προσεχών ηµερών σε δηµόσια διαβούλευση για να το αντιµετωπίσουµε εκεί.
Η τροπολογία 449 δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή, γιατί αφορά
το ίδιο ακριβώς θέµα, το άρθρο 60.
Τέλος, η τροπολογία 450, που αφορά στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, έγινε αποδεκτή από εµένα το πρωί.
Νοµίζω ότι κάλυψα όλες τις τροπολογίες. Πιστεύω, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ότι δώσαµε, στο µέτρο του δυνατού, αντικειµενικές και τεκµηριωµένες λύσεις σε πάρα πολλά προβλήµατα.
Πιστεύουµε ότι οι λύσεις είναι δύσκολες. Εύκολες λύσεις δεν
είναι λύσεις. Σε µια χώρα, όπως η δική µας, µε τη θάλασσα να
είναι στοιχείο των γενετικών µας χαρακτηριστικών, χάρη στον
Έλληνα ναυτικό, χάρη στον Έλληνα πλοιοκτήτη αλλά και στα
στελέχη της ελληνικής ναυτιλιακής διοίκησης έχουν γίνει θαύµατα και θα γίνουν ακόµα περισσότερα.
Νοµίζω ότι η γνωστή ρήση του Θουκυδίδη «Έχουµε γη και πατρίδα, όταν έχουµε πλοία στη θάλασσα» για εµάς ουσιαστικά
αποτελεί δόγµα ανάπτυξης, ισχύος, ασφάλειας αλλά και εδαφικής και κοινωνικής συνοχής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Παπαδηµούλη, έχετε ζητήσει τον λόγο για δευτερολογία. Θα έχετε την ανοχή να µιλήσουν δυο-τρεις ακόµα συνάδελφοι από τέσσερα λεπτά ο καθένας πριν από εσάς;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ναι, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία. Τον
λόγο έχει ο κ. Υψηλάντης για τέσσερα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ βέβαια δεν θα ξεκινήσω την
οµιλία µου µε τον γνωστό αντιδραστικό τρόπο, όπως είπε ο αγαπητός κατά τα άλλα συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σαµοΐλης ούτε
και βέβαια αυτών που ακούστηκαν και από άλλες πλευρές της
Αντιπολίτευσης σήµερα στην Αίθουσα αυτήν. Αλλά, επισηµαίνοντας ότι είναι ενθαρρυντικό τη δύσκολη αυτήν περίοδο, που διέρχεται η χώρα µας να λαµβάνονται τέτοιες πρωτοβουλίες, που
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ενισχύουν θεσµούς και που έχει ανάγκη ο τόπος.
Πιστεύω ότι το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο κινείται στο πλαίσιο
αυτά, αφού λαµβάνεται η πρόνοια για ένα στρατηγικό σχεδιασµό
στο χώρο της ναυτιλίας, οργανώνεται, βελτιώνεται, αναπτύσσεται και προστατεύεται η ελληνική ναυτιλία, διασφαλίζεται περαιτέρω η ασφαλής ναυσιπλοΐα και ο έλεγχος των θαλασσίων
συνόρων της χώρας, επαναπροσδιορίζεται η υπαγωγή του Λιµενικού Σώµατος στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, ενισχύεται
ο ρόλος του µε επανάκτηση σειράς αρµοδιοτήτων και δηµιουργείται θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής ναυτιλιακής διοίκησης.
Στα κεφάλαια αυτά επιθυµώ να κάνω ορισµένες επισηµάνσεις,
που ενδεχοµένως στην προσπάθειά µας για το άριστο στο µέλλον να τις συµπεριλάβουµε. Θα πρέπει, κατά την άποψή µου, να
ενισχυθούν περαιτέρω τα τοπικά κλιµάκια επιθεώρησης πλοίων
µε εκπαιδευµένους επιθεωρητές, προκειµένου να αποκεντρωθεί
ο όγκος εργασίας και να λειτουργήσει ποιοτικά και παραγωγικά
το σύστηµα αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις. Βέβαια, κάποια
πράγµατα προβλέπονται σήµερα στο άρθρο 13 του νοµοσχεδίου.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει πρόβληµα µε τις επιχειρήσεις, που
διεξάγουν τοπικά δροµολόγια µε έντονη εποχικότητα σε σχέση
µε τις συλλογικές συµβάσεις, όπως ισχύουν σήµερα. Θα πρέπει
κάποια στιγµή να αντιµετωπίσουµε κατάµατα αυτό το πρόβληµα.
Είναι εκείνες οι εταιρείες που κρατούν ζωντανά τα νησιά και τους
νησιώτες µας. Δεν πρέπει να τους παραµελούµε στο βωµό οποιονδήποτε άλλων συµφερόντων, από αυτά τα πολλά, που ακούσαµε σήµερα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Σχετικά µε το άρθρο 30, να επανεξεταστούν οι οργανικές θέσεις των πλοίων κάτω από τριάντα ναυτιλιακά µίλια, έτσι ώστε να
προσαρµοστούν στη νέα τεχνολογία, αφού ο σχετικός σε ισχύ
νόµος ισχύει από τα τέλη της δεκαετίας του 1970.
Το άρθρο 37, αφορά στην ανάπτυξη περιφερειακού λιµενικού
συστήµατος, η εξέταση συµµετοχής στα συµβούλια διοίκησης
εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών, όπως επίσης και η διασφάλιση διάχυσης των πόρων και σε δευτερευούσης σηµασίας λιµάνια ως µέσο ουσιαστικής καταπολέµησης των προβληµάτων της
νησιωτικότητας.
Σήµερα στην Αίθουσα αυτήν ακούστηκαν πολλά για τα περί
νησιωτικότητας και για το ενδιαφέρον της σηµερινής Κυβέρνησης για τους νησιώτες.
Το άρθρο 33, αποτελεί το επιστέγασµα για να αποκτήσει ουσία
η προσπάθεια πλήρους αντιµετώπισης των ιδιαιτεροτήτων των
νησιών σε σχέση µε την ηπειρωτική χώρα. Ουσιαστικά είναι η
υλοποίηση της συνταγµατικής επιταγής του άρθρου 101 παράγραφος 4 του Συντάγµατος. Η κατάσταση και τα αιτήµατα των
νησιών µοιάζουν µε τους καιρούς τους, αλλάζει συχνά και πολλές
φορές αφορούν την ίδια την επιβίωσή µας. Αυτό ακριβώς έρχεται
να γιατρέψει σήµερα το άρθρο 33.
Επιθυµώ να σας συγχαρώ, διότι όσον αφορά σε αυτά τα οποία
ακούστηκαν σήµερα εδώ, ότι δεν υπάρχει πολιτική για τη νησιωτικότητα, ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι, πραγµατικά, θέσπισαν την
αρχή της νησιωτικότητας και την κατοχύρωσαν συνταγµατικά και
ποιοι είναι εκείνοι που σήµερα µε τις αυτές ενέργειες την προωθούν; Ας µας δώσουν µία απάντηση και ας αφήσουν τις κορώνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω. Υπήρξε ανοχή για συναδέλφους
που µίλησαν επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
συνάδελφε, ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Δεν έγιναν αποδεκτές
οι τροπολογίες του συναδέλφου Κεφαλογιάννη και του κ. Κεγκέρογλου για το πλοίο ασφαλείας. Πρέπει, όµως, να το δούµε κατάµατα, διότι δεν µπορεί για καµµία αιτία και ιδιαίτερα για
παράνοµες και καταχρηστικές αιτίες και για λόγους καιρού τα
νησιά µας να µένουν έστω και µία µέρα χωρίς πλοίο. Αυτό η ελ-
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ληνική πολιτεία πρέπει να το αντιµετωπίσει καθοριστικά.
Τέλος, υπήρξαν προβληµατισµοί σχετικά µε τη λειτουργία του
άρθρου 35 για τη δηµιουργία Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής.
Δεν θα ήθελα η υπόδειξή µου αυτή να εκληφθεί ως τοπικιστική
κορώνα αλλά υπενθυµίζω ότι στη Ρόδο λειτουργεί το Ινστιτούτο
για το Δίκαιο της Θάλασσας και το Ναυτικό Δίκαιο, το οποίο θα
µπορούσαµε να ενισχύσουµε εντάσσοντας σε αυτό και θέµατα
νησιωτικής πολιτικής. Άλλωστε, το συγκεκριµένο ινστιτούτο προσφέρει σπουδαίο εθνικό έργο και έχει άµεση διασύνδεση µε το
πανεπιστήµιο.
Θα κλείσω, κυρία Πρόεδρε, µε ένα χθεσινό γεγονός. Η Κάσος
είχε περάσει κάποιες µέρες χωρίς πλοίο για διαφόρους λόγους.
Αίτηµα της Κάσου χθες ήταν να περάσει το συντοµότερο δυνατόν το πλοίο από το ακριτικό µας νησί µε αλλαγή του δροµολογίου. Το Υπουργείο και ο ίδιος ο κύριος Υπουργός αντέδρασαν
άµεσα. Ανταποκρίθηκε το νεοσύστατο Υπουργείο σε µία συγκεκριµένη ανάγκη κάποιου νησιού µας. Αυτό επιδιώκουµε σήµερα
µε την ορθή οργάνωση του Υπουργείου, την οποία επιδιώκουµε
µεταξύ άλλων µε την υπερψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Υψηλάντη.
Ο κ. Κουίκ έχει το λόγο.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουµε άλλους δύο-τρεις συναδέλφους
που είναι στην Αίθουσα και θέλουν να µιλήσουν και µετά θα
δώσω το λόγο στους κοινοβουλευτικούς.
Ορίστε, κύριε Κουίκ, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω µε µία διαπίστωση, διότι µιλούσαµε αυτές
τις δύο µέρες για τη νησιωτική πολιτική και είχαµε συνέχεια κατά
99,9% στο µυαλό µας το Αιγαίο. Το Ιόνιο το αφήναµε κάπου στα
αζήτητα. Είναι σαν το Υπουργείο του κ. Μουσουρούλη, που είναι
Ναυτιλίας και Αιγαίου αλλά δεν είναι των Ιονίων Νήσων. Αυτή
είναι και η ένσταση που είχα από την πρώτη στιγµή, κύριε
Υπουργέ, για την ονοµασία του Υπουργείου, γιατί και τα Ιόνια
νησιά έχουν τα προβλήµατά τους. Η Ιθάκη για παράδειγµα είναι
ένα νησί, το οποίο πλέον έχει αποστερηθεί των πάντων. Δεν έχει
τίποτα επάνω παρά µόνο κάποιους κατοίκους, που περιµένουν
να περάσει το πλοίο για να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους στην
Κεφαλλονιά.
Γιατί όταν µιλάµε για νησιωτική πολιτική -και βεβαίως δεν είναι
ευθύνη του Υπουργείου, το ξεκαθαρίζω- είναι θέµα µιας συνολικής κυβερνητικής πολιτικής του πώς αντιλαµβάνεται τη διαβίωση
των κατοίκων στα νησιά, τα οποία οι µνηµονιακοί θέλουν διακαώς
να αδειάσουν από κατοίκους για να κοπούν κοστολόγια.
Από την άλλη πλευρά, η νησιωτική πολιτική, κύριε Υπουργέ,
πρέπει να περιλαµβάνει και τα ζητήµατα τα οποία τέθηκαν από
τον Πρόεδρό µας, δηλαδή θέµατα φορολογίας. Πρέπει να περιλαµβάνει θέµατα που έχουν να κάνουν µε το πώς µπορούν αυτά
τα νησιά να ανταγωνιστούν στα ίσια αυτούς που είναι ακριβώς
απέναντι, οι οποίοι δουλεύουν µε 8% φορολογία, όταν εµείς δουλεύουµε µε 23%. Η Κυβέρνηση δεν µπορεί να κάνει ούτε καν µείωση του δείκτη ΦΠΑ εστίασης, διότι δεν το επιτρέπουν η τρόικα,
ο Τόµσεν και η παρέα του.
Το θέµα της ναυτιλίας είναι πολύπλοκο και αναφέροµαι στην
συγκοινωνιακή σύνδεση των νησιών. Έχουµε την ευλογία να
έχουµε τον ωραιότερο πολυπληθή νησιωτικό παράδεισο, ο
οποίος όµως ταυτόχρονα δηµιουργεί και ζητήµατα που σχετίζονται µε το πώς θα σχεδιάσεις την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Αν θέλουµε, όµως, να κρατήσουµε τους κατοίκους στα νησιά τους και
να µη βλέπουµε για παράδειγµα αυτήν τη στιγµή την Ψέριµο να
µην έχει πια ούτε έναν µαθητή, θα πρέπει να αρχίσουµε να
ασκούµε γενικότερες πολιτικές.
Πραγµατικά πιστεύω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής -ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε- θα πρέπει να
κάνει παρεµβάσεις όχι απλά και µόνο σε επίπεδο τεχνοκρατικό
δικό σας αλλά γενικότερες παρεµβάσεις. Δηλαδή πρέπει να αναλώσετε ώρες, προσπαθώντας να πείσετε το κάθε Υπουργείο ξεχωριστά και βεβαίως πάνω από όλα τον κ. Στουρνάρα ότι αν δεν
πέσουν χρήµατα στα νησιά, τα νησιά µας θα ρηµάξουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προχθές γύρισα από τη Χίο, την εκλογική σας περιφέρεια,
κύριε Υπουργέ. Στη Χίο ξέρετε πολύ καλά ότι τους απασχολούν
διάφορα ζητήµατα, όπως για παράδειγµα το ζήτηµα των ΚΤΕΛ.
Έχετε αναγκάσει, λόγω της πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, µε ένα εκατοµµύριο ευρώ που χρωστάει το κράτος µέσω
των περιφερειών στα ΚΤΕΛ, να µη µεταφέρουν τους µαθητές και
όχι µόνο αυτό αλλά όπως µου είπε ο Πρόεδρος των υπεραστικών
ΚΤΕΛ, να σπρώχνονται στους τοκογλύφους για να βρίσκουν
λεφτά προκειµένου να κινούν τα λεωφορεία τους.
Έχω την τιµή ως Βουλευτής Επικρατείας των Ανεξάρτητων Ελλήνων να έχω υπό τη βουλευτική µου –αν θέλετε- «υιοθεσία» το
βόρειο Αιγαίο, το νότιο Αιγαίο και τα νησιά του Ιονίου Πελάγους.
Πραγµατικά, είµαι από εκείνους που και δηµοσιογραφικά γνώρισα και κατέγραψα τα προβλήµατά τους, τις χαρές τους και τις
λύπες τους. Πρέπει να σας πω ότι βρισκόµαστε σε µια εκρηκτική
κατάσταση, την οποία την επιδεινώνει –κυρίως στο Ιόνιο- και η
κατάσταση µε το σχέδιο «Αθήνα».
Από εκεί και πέρα έκανε την τοποθέτηση της η τοµεάρχης µας,
η Μίκα Ιατρίδη, η οποία δικαίως εξερράγη πριν από λίγο λέγοντας ότι δεν µπορούν εκείνοι, οι οποίοι ενδεχοµένως δεν ξέρουν
που πέφτουν οι παραλίες της Αττικής, να µιλούν για το πως ζουν
οι νησιώτες στις περιοχές τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κ. Κουίκ.
Ξέρω ότι έχουµε να πούµε πολλά για τα νησιά µας αλλά πρέπει
να είµαστε συνεπείς στο χρόνο.
Ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας έχει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλω κατ’ αρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή
µας για την ωριµότερη σκέψη να µη δεχθείτε για τη σηµερινή συζήτηση αυτήν την τροπολογία για το πλοίο ασφαλείας. Η νησιωτική αυτοδιοίκηση και οι ναυτεργατικές ενώσεις -η ΠΝΟ και τα
άλλα ναυτεργατικά σωµατεία- µπορούν –και πρέπει λέµε εµείςνα έχουν ένα δηµόσιο, κοινωνικό διάλογο, όπου µέσα από αυτόν
προσεγγίζονται και τις πιο πολλές φορές λύνονται µε τον καλύτερο τρόπο τέτοιου είδους ζητήµατα, αλληλέγγυα και µε συνεννόηση. Αυτή είναι η καλύτερη λύση και δεν χρειάζονται οι
αυταρχικές παρεµβάσεις του κράτους ή ακόµη και του Κοινοβουλίου και µάλιστα, µε τέτοιο τρόπο.
Από την άλλη µεριά θέλω να εκφράσω τη θλίψη µου, διότι δεν
ευοδώθηκε ούτε και τώρα –περίπου δυο χρόνια εκκρεµεί- η ρύθµιση για τους υπαλλήλους, εργαζόµενους της εταιρείας «ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ» που τους έχει αφήσει χωρίς να τους έχει πληρώσει τα
δεδουλευµένα και τις αποδοχές τους. Κάποια στιγµή πρέπει να
λυθεί αυτό το ζήτηµα.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα για το οποίο πήρα το λόγο. Θα ασχοληθώ µε την τροπολογία αναφορικά µε τα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
Πέρα από το σκανδαλώδες αδιέξοδο που συνιστά -και αποδεικνύεται πια- όλη αυτή η ιστορία της ιδιωτικοποίησης των ναυπηγείων και Σκαραµαγκά και Ελευσίνας, το οποίο πρέπει να είναι
διδακτικό για όλες τις συζητήσεις περί ιδιωτικοποιήσεων και περί
αποκρατικοποιήσεων που γίνονται αυτήν την περίοδο, νοµίζω ότι
πρέπει να πούµε µερικά πράγµατα για αυτήν την τροπολογία.
Εµείς διατηρούµε βάσιµες –είµαι βέβαιος- επιφυλάξεις για την
αρτιότητα αυτής της νοµοθετικής ρύθµισης, όπως είναι διατυπωµένη. Επίσης, διατηρούµε επιφυλάξεις στο κατά πόσο θα επιφέρει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα.
Είναι παρών πλέον και ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, θα µας
δώσει τις εξηγήσεις του και θα τις αξιολογήσουµε. Παρ’ όλα
αυτά, όσο κι αν µελετήσαµε τα ζητήµατα που προκύπτουν, δεν
µπορεί παρά να έχουµε τις επιφυλάξεις µας. Θα µπορούσε η
ρύθµιση αυτή να µην αναφέρεται σε καταβολή αλλά σε προκαταβολή. Αυτό το αφήνω.
Εκείνο, όµως, που χρειάζεται –κατά τη γνώµη µας- τουλάχιστον είναι η σύµφωνη γνώµη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
και επίσης η ρητή αναφορά στο κείµενο της διάταξης νόµου ότι
η προκαταβολή ή η καταβολή -εν πάση περιπτώσει όπως εισάγεται- χορηγείται υπό τον όρο της κατά προτεραιότητα εξόφλησης οφειλών προς τους εργαζόµενους των ναυπηγικών µονάδων
και µε την προϋπόθεση της αποκατάστασης των εργασιακών
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σχέσεων µε πλήρη απασχόληση των εργαζοµένων.
Αυτά είναι στοιχειώδεις εγγυήσεις για να πει κανείς ότι αξίζει
να υπερβεί άλλου τύπου, νοµικού χαρακτήρα, επιφυλάξεις που
δεν µπορεί παρά να τις έχει. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο
επ’ αυτού.
Περιµένουµε τον κύριο Υπουργό. Νοµίζω ότι οι επιφυλάξεις
µας -τις χαρακτηρίζω πολύ σεµνά- είναι βάσιµες, γιατί ακριβώς
οι εργαζόµενοι πρέπει να πληρωθούν και τα ναυπηγεία πρέπει
να ξαναλειτουργήσουν και χρειαζόµαστε στέρεη βάση γι’ αυτό,
που δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι εξασφαλίζεται µε αυτήν εδώ
την τροπολογία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Δρίτσα.
Η κυρία Όλγα Βαλαβάνη έχει το λόγο.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά λιµάνια το νοµοσχέδιο είναι στην πραγµατικότητα «µαγική εικόνα».
Αυτό που φαίνεται σε πρώτο επίπεδο είναι η αναδιοργάνωση και
συνένωσή τους σε ανώνυµες εταιρείες, πράγµα που από µόνο
του δεν θα ήταν απολύτως καταδικαστέο, αν δεν υπεισερχόταν
η υποψία ότι οι µετοχές ως «πακέτα» ή συνολικά η µετοχική βάση
της εταιρείας είναι ο ευκολότερος τρόπος µεταβίβασης της δηµόσιας περιουσίας του δηµοσίου, που σύµφωνα µε το Σύνταγµα
της χώρας δεν µεταβιβάζεται.
Επιπλέον, την όµορφη εικόνα αξιοποίησης των λιµανιών που
ζωγραφίζει το νοµοσχέδιο, χαλάει το πανταχού παρόν ΤΑΙΠΕΔ.
Τι αξιοποίηση να κάνει, δηλαδή, το ΤΑΙΠΕΔ; Το ΤΑΙΠΕΔ από το
συστατικό του νόµου είναι «κατασκευή» µε έναν και µόνο στόχο:
Να πουλήσει την ιδιωτική και δηµόσια περιουσία του δηµοσίου
και κάθε φορά, εντός δέκα ηµερών, να καταθέτει το αντίτιµο στον
ειδικό λογαριασµό των δανειστών στην Τράπεζα της Ελλάδας,
για να το ρουφήξει η «µαύρη τρύπα» ενός µη βιώσιµου χρέους,
που αντί να µειώνεται, αυξάνεται.
Τι «µελέτες βιωσιµότητας λιµένων» να εκπονήσει το ΤΑΙΠΕΔ,
καθήκον που του βάζει αυτό το νοµοσχέδιο; Το ΤΑΙΠΕΔ ό,τι δεν
µπορεί να πουλήσει, υποχρεωτικά, από το συστατικό του νόµο
δεν µπορεί να το επιστρέψει πίσω στο δηµόσιο αλλά το στέλνει
αναγκαστικά στον εκκαθαριστή. Άρα, αν η µελέτη του κρίνει «µη
βιώσιµο» το συγκεκριµένο λιµάνι, του οποίου διαθέτει τις µετοχές, το µόνο που µένει από κει και πέρα να κάνει, είναι να το κλείσει.
Αλλά τι είναι και το µικρότερο λιµάνι από ό,τι η πύλη για όλη
την οικονοµική ζωή της περιοχής; Με τι δικαίωµα, δηλαδή, θα
µπορεί το ΤΑΙΠΕΔ να το κλείνει, λες και είναι οικογενειακή του
επιχείρηση; Και γιατί, δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει εισήγηση
του ΤΑΙΠΕΔ για να απορροφηθούν κρατικά από δηµοτικά λιµενικά ταµεία; Για να δηµιουργούνται οι πιο πρόσφοροι για την
ιδιωτικοποίηση συνδυασµοί; Και ποια είναι, δηλαδή, η τεχνογνωσία του ΤΑΙΠΕΔ, που επικαλείται το νοµοσχέδιο για αξιοποίηση;
Να ξεπουλάει και ως ανώνυµη εταιρεία, µε αποκλειστικό ιδιοκτήτη το δηµόσιο, να καταγράφει το ίδιο ζηµιές, όπως έγινε το
2012; Θα ήταν ενδιαφέρον να µάθουµε πόσο κόστισαν οι διάφορες διεθνείς και ελληνικές εταιρείες συµβούλων και τα αντίστοιχα δικηγορικά γραφεία στο λίγο παραπάνω από ενάµιση
χρόνο λειτουργίας του.
Στην πραγµατικότητα το χαοτικό στοιχείο στα σχέδια συνενώσεων κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του λιµενικού συστήµατος,
είναι απολύτως εσκεµµένο χάος, για να µην ξεδιπλωθεί στο φως
της δηµοσιότητας σε όλη του την έκταση το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα και να έχει ελεύθερα τα χέρια του για «κοπτοραπτική»
λιµανιών το ΤΑΙΠΕΔ, σύµφωνα µε ό,τι µπορεί να εµφανιστεί και
να απαιτηθεί από distress ή και vulture funds µεταµφιεσµένα σε
«επενδυτές».
Η βασική φιλοσοφία του νοµοσχεδίου ως προς την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών είναι η βασική φιλοσοφία µε την οποία η
τρόικα υπαγόρευσε τον ιδρυτικό νόµο του ΤΑΙΠΕΔ. Το τίµηµα για
την ενενηνταεννιάχρονη κτήση ούτε λίγο ούτε πολύ των λιµανιών
είτε είναι αυτό εφάπαξ είτε έχει και κάποιο ετήσιο ποσοστό, πηγαίνει στους δανειστές. Τα κέρδη από τη λειτουργία των λιµανιών
πηγαίνουν στους «επενδυτές». Και το κόστος των επενδύσεων
και του εκσυγχρονισµού των λιµανιών το επωµίζεται το δηµόσιο,
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δηλαδή ο Έλληνας φορολογούµενος. Αυτή είναι η τεχνογνωσία
του ΤΑΙΠΕΔ. Α ναι, και οι επιβάτες αναλαµβάνουν να πληρώσουν
µέσω του εισιτηρίου τους µέρος του κόστους των άγονων γραµµών.
Και η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων είναι τόσο ανεξάρτητη αρχή,
ώστε αντί να είναι επί της ουσίας δεσµευµένη στην πολιτική των
µνηµονίων και της τρόικας, όπως είναι η ΡΑΕ και οι άλλες δήθεν
ανεξάρτητες αρχές, αποτελεί και τυπικά δοµή του ίδιου του
Υπουργείου Ναυτιλίας.
Τι θα ρυθµίζει αυτή η -και τυπικά εξαρτηµένη- ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων; Τον ανταγωνισµό ανάµεσα στα λιµάνια.
Και τι έπιασε ξαφνικά τα λιµάνια για να ανταγωνίζεται το ένα το
άλλο; Εδώ δεν πρόκειται για τη «µαγική εικόνα» αλλά για τη «µαγική λέξη» του νοµοσχεδίου: «Ιδιωτικό λιµάνι». Γι’ αυτό γίνεται,
εξάλλου, και όλη η φασαρία.
Υπενθυµίζω -και κλείνω- ότι ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης είναι σοβαρά κερδοφόρος και, µάλιστα, τα τελευταία δύο
χρόνια. Είχε κέρδη ύψους 26 εκατοµµυρίων µετά την πληρωµή
των φόρων πέρυσι. Ο ΟΛΠ, ο Οργανισµός Λιµένος Πειραιά, πήρε
διεθνές βραβείο καλύτερου εµπορικού λιµανιού στο τέλος του
2012. Δεν το πήρε η «COSCO», ο ΟΛΠ το πήρε το βραβείο
«COSCO»: Άνοδος διακίνησης containers πολύ σοβαρή και
ακόµα σοβαρότερα σχέδια για µεγαλύτερη άνοδο φέτος -και ζηµιές, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. Γι’ αυτό πιέζει
την ελληνική πολιτεία για την κατάργηση και ενός µικρού ετήσιου
επιµίσθιου πάνω από το µίσθωµα, που πληρώνει- λόγω καταγραµµένων ζηµιών.
Ας µη µας πει η Κυβέρνηση για τη συµφωνία «HEWLETT PACKARD» - «COSCO» κ.λπ.. Όλο αυτό εξαρτιόταν -και έπρεπε να
έχει γίνει εδώ και δεκαετίες- από το να κατασκευαστεί αυτή η
µικρή γραµµή που ενώνει το Θριάσιο µε το Ικόνιο, που, βέβαια,
είχε προγραµµατιστεί πολύ πριν εµφανιστεί η «COSCO» στο προσκήνιο, και η οποία δίνει τη δυνατότητα να γίνεται και από τον
Πειραιά, ανοίγοντας τεράστιες δυνατότητες -θα πάνε ιδιωτικά,
όµως τα κέρδη τους και, µάλιστα, πουλιέται και το τρένο- κάτι
που γινόταν από χρόνια στην ίδια τη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε
αυτή η σιδηροδροµική σύνδεση µε το λιµάνι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, σας
παρακαλώ, κυρία Βαλαβάνη.
ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Όλα αυτά βάζουν, βέβαια, ένα ερώτηµα. Ανάπτυξη προς όφελος τίνος; Γιατί τι να κάνει η χώρα, οι εργαζόµενοι και ο λαός της
µια ανάπτυξη που δεν αυξάνει αλλά µειώνει τις θέσεις εργασίας,
που οδηγεί σε µισθούς πείνας, που δεν αφήνει στη χώρα προστιθέµενη αξία, που δεν πληρώνει φόρους και τέλη και που πετάει -όπως επιτρέπει να γίνει και αυτό το νοµοσχέδιο- την
περιβαλλοντική νοµοθεσία στο «καλάθι των αχρήστων», προκειµένου η ιδιωτικοποίηση της θαλάσσιας αλλά και της χερσαίας
ζώνης -σε πόσο βάθος, άραγε, της χερσαίας ζώνης;- να επιτευχθεί ανενόχλητη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πάρα πολύ, κυρία Βαλαβάνη.
ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Δεν πρέπει να προχωρήσουν
αυτά τα σχέδια. Και οι εργαζόµενοι στα λιµάνια, όσο και οι ίδιες
οι νησιωτικές κοινωνίες, πρέπει να πάρουν αυτήν την υπόθεση,
του να βάλουν φραγµό σ’ αυτά τα σχέδια, στα χέρια τους.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα είναι η
πρώτη φορά που αναφέροµαι στη σηµασία των ελληνικών θαλασσών για την ελληνική ιστορία, κοινωνία και οικονοµία. Τα τελευταία, τουλάχιστον, πέντε χιλιάδες χρόνια το ελληνικό έθνος
θεωρεί και χρησιµοποιεί τη θάλασσα ως προστάτη και αρωγό
είτε για το βιοπορισµό του είτε για την επικράτησή του έναντι
των εισβολέων.
Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρώ ότι η κατάργηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας από την προηγούµενη κυβέρνηση, του κ.
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Παπανδρέου, υπήρξε µία πραγµατικά άστοχη ενέργεια. Επελέγη
συνειδητά να στερήσουµε στο σηµαντικότερο πλουτοπαραγωγικό πόρο της χώρας τη θεσµική σηµασία που του οφείλουµε.
Η ίδρυση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, βάσει του
π.δ. 85/2012, ήταν η πρώτη κίνηση να επαναφέρουµε τη θάλασσα ως βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
Το παρόν νοµοσχέδιο για την «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και άλλες διατάξεις», αποτελεί την αναµενόµενη
συνέχεια των προσπαθειών µας να αναβαθµίσουµε το σηµαντικότερο πλουτοπαραγωγικό µέσο στη στρατηγική, θεσµική θέση
που του αρµόζει. Παρέχει, δηλαδή, ένα ξεκάθαρο νοµικό πλαίσιο
για την εύρυθµη λειτουργία του Υπουργείου Ναυτιλίας και των
υφιστάµενων υπηρεσιών, διευθετώντας αρκετά οργανωτικά ζητήµατα σε επίπεδο κρατικού µηχανισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προκειµένου να διορθώσουµε
παρελθόντες αµαρτίες, θεσµοθετούµε ένα Υπουργείο υπεύθυνο
πλέον για το σχεδιασµό της ελληνικής ναυτικής πολιτικής αλλά
και για τον εθνικό συντονισµό, για την παρακολούθηση της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλες οι προβλέψεις του νοµοσχεδίου εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθειά µας για εξορθολογισµό του κρατικού µηχανισµού, για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και, τέλος,
για την οικονοµική ανάκαµψη της χώρας.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε ορισµένα παραδείγµατα:
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το Αιγαίο αποτελεί πλέον την
κύρια πύλη εισόδου παράνοµης µετανάστευσης στη χώρα µας.
Όσες φορές έχω επισκεφθεί τόσο τη Σάµο, όσο και την Ικαρία,
το συγκεκριµένο φαινόµενο βρίσκεται πολύ ψηλά στις συζητήσεις και στις προτεραιότητες των κατοίκων.
Η ενίσχυση του Λιµενικού Σώµατος αποτελεί το πρώτο αντίµετρο, ώστε να εξασφαλίσουµε τους πόρους και τα µέσα που θα
του επιτρέψουν να εκτελεί το έργο του απρόσκοπτα και µε τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Είτε αναφερόµαστε στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είτε αναφερόµαστε στη διασφάλιση των ελληνικών συνόρων, η ενίσχυση του Λιµενικού
Σώµατος παίζει σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των ελληνικών
θαλασσών τόσο για τους επισκέπτες της χώρας, όσο και για τους
κατοίκους των νησιών µας.
Από την άλλη πλευρά, ορισµένες µεταρρυθµίσεις έχουν διαφορετικό χαρακτήρα και επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και διασφάλιση της ναυτικής εργασίας και εκπαίδευσης.
Οι απόφοιτοι των σχολών θα µπορούν να βασίζονται πλέον
στην ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των γνώσεων που έχουν
λάβει κατά τη φοίτησή τους.
Η προτεινόµενη λιµενική πολιτική αξιοποιεί θεσµούς και διαδικασίες, για να αναδιαρθρώσουµε το εθνικό λιµενικό δίκτυο, προκειµένου να καταστήσουµε τα ελληνικά λιµάνια δελεαστικότερα
για επενδύσεις, οι οποίες σηµαίνουν δουλειά και ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουµε να παραδεχθούµε
ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουµε καταφέρει να εκµεταλλευτούµε στο έπακρο τις δυνατότητες που µας προσφέρουν οι ελληνικές θάλασσες. Είτε ως πηγή απασχόλησης είτε ως
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, οι ελληνικές θάλασσες έχουν θρέψει γενιές Ελλήνων και επέτρεψαν στους άξιους ναυτικούς µας
να κατακτήσουν τις θάλασσες όλου του κόσµου και να µεταφέρουν πίσω στην πατρίδα σηµαντικό πλούτο.
Δεν έχουµε πλέον την πολυτέλεια να παραβλέψουµε τη σηµασία που έχει για τους Έλληνες η θάλασσα.
Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου: «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» αποσκοπούν
στην αναθεώρηση και ανανέωση του θεσµικού πλαισίου που θα
επιτρέψει στη χώρα µας να ανακάµψει από την παρούσα οικονοµική κρίση, αξιοποιώντας τον παλαιότερο ίσως σύµµαχο της
χώρας µας, τις ελληνικές θάλασσες.
Θα ήθελα να κάνω µία πολύ σύντοµη αναφορά σχετικά µε τη
συνταγµατική επιταγή για τη νησιωτικότητα. Είναι µία πολύ θετική ρύθµιση που υπάρχει στο άρθρο 33 του παρόντος νοµοσχεδίου.
Τέλος, όσον αφορά την τροπολογία που απεσύρθη, σχετικά
µε τα «πλοία ασφαλείας», εγώ θα έλεγα στον κύριο Υπουργό ότι
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θα έπρεπε να ξαναδούµε τη συγκεκριµένη ρύθµιση. Είναι πολύ
σηµαντική όσον αφορά τα νησιά µας και της Κρήτης, βέβαια,
συµπεριλαµβανοµένης. Δεν αποτελεί σε καµµία περίπτωση ούτε
αιχµή ούτε στρέφεται κατά του νοµίµου δικαιώµατος της απεργίας. Σε κάθε περίπτωση, όµως, πρέπει να διασφαλιστούν και τα
υπόλοιπα δικαιώµατα τόσο των παραγωγών όσο και των κατοίκων των νησιών.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε Κεφαλογιάννη.
Με την κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου τελειώνει ο κατάλογος των
οµιλητών.
Ορίστε, κυρία Θεοπεφτάτου, έχετε το λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εν µέσω αυτής της βαθιάς κρίσης η ζωή στα νησιά µας, σταδιακά απαξιώνεται και δυσχεραίνει
εξαιτίας της κατάργησης υπηρεσιών και δοµών και της αύξησης
των εισιτηρίων, των µεταφορών, της µείωσης των δροµολογίων.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να επωµίζονται οι πολίτες τα προβλήµατα σε θέµατα υγείας, επαγγελµατικά και άλλα.
Εν µέσω, λοιπόν, αυτής της βαθιάς κρίσης και της ανεργίας,
πολλοί από τους νέους µας έχουν στραφεί στη ναυτική εκπαίδευση -αυτό το θέµα θα ήθελα να αναδείξω- και λόγω της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού που λειτουργεί στην Κεφαλλονιά,
στο Αργοστόλι και λόγω του Ναυτικού ΕΠΑΛ Ιθάκης.
Όντως, η ναυτιλία είναι ένας σηµαντικός πυλώνας της οικονοµίας µας. Ως εκ τούτου, η ναυτική εκπαίδευση θα έπρεπε να αντιµετωπιστεί µε τη δέουσα επιµέλεια και φροντίδα.
Εντούτοις, στο παρόν νοµοσχέδιο ουσιαστικά δεν παρατηρούµε κάποια αλλαγή σε θέµατα ναυτικής εκπαίδευσης. Οι δηµόσιες ναυτικές ακαδηµίες αντιµετωπίζουν σωρεία προβληµάτων
και βλέπουµε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την επίλυσή
τους, καθώς και για την αναβάθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης
στην Ελλάδα.
Μερικά προβλήµατα, που έχουµε ήδη επισηµάνει µε παρεµβάσεις µας, είναι εν συντοµία. Το κτηριακό, ο υποτυπώδης εξοπλισµός για τη διεξαγωγή εργαστηρίων και µαθηµάτων µε χρήση
προσοµοιωτών και οι βιβλιοθήκες. Επίσης, υπάρχει έλλειψη µόνιµων καθηγητών ναυτικών µαθηµάτων ειδικότητας πλοιάρχων
σε όλες τις σχολές της χώρας.
Το πρόβληµα είναι ότι είναι δυσχερής η εξεύρεση ωροµίσθιων
καθηγητών τέτοιας ειδικότητας λόγω του πενιχρού µισθού και
της ολιγόµηνης ασφάλισής τους.
Για πρώτη φορά, κύριοι συνάδελφοι, παρουσιάστηκε το φαινόµενο στο νησί µας καθηγητές µέσης εκπαίδευσης που διορίστηκαν να µην κάνουν δεκτό τον διορισµό ή να ζητήσουν άδεια
άνευ αποδοχών, γιατί ο µισθός τους δεν µπορούσε να ανταποκριθεί στο αυξηµένο κόστος διαβίωσης στα νησιά.
Επίσης, στις περισσότερες ακαδηµίες υπάρχει υποστελέχωση
σε στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, µε συνέπεια να καθίσταται δυσχερής η εύρυθµη λειτουργία τους.
Συγκεκριµένα, έχουµε ορισµένες προτάσεις.
Στο άρθρο 20, όπου αναφέρεται το Μητρώο Ενεργών Ναυτικών, ενεργός ναυτικός θεωρείται αυτός που έχει τουλάχιστον
οκτώ µήνες συνεχή υπηρεσία την τελευταία τετραετία. Όµως,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, τα µέλη του εκπαιδευτικού
προσωπικού ναυτικών µαθηµάτων δικαιούνται ανά τριετία ειδική
εκπαιδευτική άδεια έως τρεις µήνες για ναυτολόγηση σε πλοίο
κατόπιν έγκρισης από τον Υπουργό.
Συνεπώς, στην καλύτερη περίπτωση, εάν εγκριθεί η άδειά
τους, θα έχουν έξι µήνες υπηρεσία σε πλοία τα τελευταία έξι χρόνια. Επακόλουθα, θα καταργείται γι’ αυτούς η έννοια του ναυτικού. Νοµίζουµε ότι πρέπει να γίνει κάποια ρύθµιση σε αυτό το
σηµείο.
Σε ό,τι αφορά επίσης το άρθρο 21 για τους επίκουρους καθηγητές και καθηγητές εφαρµογών, ενώ διευθετείται το νοµοθετικό
κενό, που υπήρχε στο ν. 2638/98, για την προβλεπόµενη διαδικασία νοµιµοποίησής τους, εντούτοις υπάρχει αδυναµία στην
εξέλιξή τους στην επόµενη βαθµίδα. Αναφέρεται ότι οι καθηγητές θα πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία τους όταν το Υπουργείο
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κάνει προκήρυξη. Στην πράξη, όµως, αυτό δεν ακολουθείται,
γιατί το Υπουργείο, µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα, δεν έχει προκηρύξει θέσεις για την εξέλιξή τους. Έτσι, παραµένουν εγκλωβισµένοι στο βαθµό του επίκουρου καθηγητή ή καθηγητή
εφαρµογών, χωρίς να µπορούν να προαχθούν.
Προτείνουµε, λοιπόν, να συµπεριληφθεί στο νοµοσχέδιο ότι µε
τη συµπλήρωση της τριετίας των µόνιµων επίκουρων καθηγητών
ή καθηγητών εφαρµογών, γίνεται άµεση σύγκληση εκλεκτορικού
σώµατος από το Υπουργείο και αξιολογούνται εφόσον συµπληρώνουν τα προσόντα που προβλέπονται από το νόµο.
Μία τελευταία επισήµανση, κυρία Πρόεδρε, σχετικά µε το
άρθρο 24 για την ίδρυση γραφείου σταδιοδροµίας. Θα προτείναµε να λειτουργεί περιφερειακά, ώστε να είναι προσβάσιµο
προκειµένου οι νέοι, οι σπουδαστές να ζητούν οποιαδήποτε
στιγµή πληροφορία και συµβουλή κοντά στον τόπο που σπουδάζουν και ζουν.
Σε αντίθετη περίπτωση, το γραφείο σταδιοδροµίας δεν θα
είναι προσιτό και ελέγξιµο και θα απαιτείται να διανύουν µεγάλες
αποστάσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Το λόγο για τέσσερα λεπτά έχει ο Υπουργός Άµυνας, κ. Πάνος
Παναγιωτόπουλος.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τις κυρίες και τους κυρίους
συναδέλφους οι οποίοι αναφέρθηκαν στο συγκεκριµένο θέµα.
Είναι η τροπολογία υπ’ αριθµόν 450.
Βρίσκοµαι εδώ από καθήκον να τους ενηµερώσω, σεβόµενος
ακριβώς τις τοποθετήσεις τους, ασχέτως του σηµείου εκκίνησης
των τοποθετήσεων αυτών.
Για να έχει κανείς πλήρη εικόνα, πρέπει να λάβει υπ’ όψιν µαζί
µε την τροπολογία και τη συµφωνία-πλαίσιο, η οποία έχει επιτευχθεί µεταξύ των ναυπηγείων και του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ποιων ναυπηγείων;
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Των Ναυπηγείων Ελευσίνος. Είναι σαφές εδώ. Την έχουµε διανείµει την τροπολογία. Ο κ. Δρίτσας νοµίζω ότι την έχει. Θα την
καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής. Έχουµε τρία πρωτότυπα.
Το ένα από τα πρωτότυπα αυτά το καταθέτω στα Πρακτικά της
Βουλής, για να γίνει αναπαραγωγή και να πληροφορηθούν όλοι
οι συνάδελφοι.
Βεβαίως, αυτή η νέα συµφωνία - πλαίσιο ανοίγει το δρόµο για
την τροποποίηση της σύµβασης, για να µπορέσει το ελληνικό δηµόσιο να πάρει τις πυραυλακάτους που έχει παραγγείλει στα
Ναυπηγεία Ελευσίνος, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη θωράκιση της εθνικής άµυνας της χώρας στη θάλασσα και ταυτόχρονα για να συνεχίσουν να λειτουργούν τα Ναυπηγεία
Ελευσίνος, να συνεχίσουν να υπάρχουν οι θέσεις απασχόλησης
εκεί, κάτι πάρα πολύ σηµαντικό για χίλιους σχεδόν εργαζοµένους.
Επιτρέψτε µου ορισµένες σκέψεις. Και επιτρέψτε µου αυτές τις
σκέψεις να τις µοιραστώ µαζί σας. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας,
όπως γνωρίζετε, δεν είναι αρµόδιο για τη ναυπηγική βιοµηχανία
στην Ελλάδα. Είναι αρµόδιοι άλλοι συνάδελφοι, που προσπαθούν
φιλότιµα και αποτελεσµατικά από την πλευρά τους, ο κ. Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Μουσουρούλης. Το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, όµως, ενδιαφέρεται άµεσα για το
θέµα των ναυπηγείων. Πρώτον, διότι στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, όπως ξέρετε, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας έχει παραγγείλει τα υποβρύχια –τις βρήκαµε αυτές τις συµβάσεις- και στα
Ναυπηγεία Ελευσίνος έχει παραγγείλει τις πυραυλακάτους. Η
εθνική άµυνα της χώρας χρειάζεται και τα υποβρύχια και τις πυραυλακάτους. Αποτελεί ειληµµένη απόφαση της Κυβέρνησης να
δουλέψουµε µε όλες τις πτέρυγες της Βουλής, να δουλέψουµε
µαζί µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων, για να λύσουµε τα
προβλήµατα, να ανοίξουµε το δρόµο, ώστε και να πάρει το Πολεµικό Ναυτικό τα πλοία τα οποία χρειάζεται αλλά και να διασώσουµε αυτόν τον ισχυρό βραχίονα της βαριάς βιοµηχανίας στην
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Ελλάδα, µιας βαριάς βιοµηχανίας, που στο σύνολό της βρίσκεται
σε συρρίκνωση τα τελευταία χρόνια.
Θεωρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να πετύχουµε συνθέσεις σε αυτό το θέµα. Είναι εθνική υπόθεση τα ναυπηγεία, διότι η εθνική άµυνα µιας χώρας, για να είναι ισχυρή,
πρέπει να βασίζεται και σε µία εγχώρια αµυντική βιοµηχανία.
Τα προβλήµατα που έχουν προκύψει δεν προέκυψαν επί των
ηµερών µας. Τα βρήκαµε, τα κληρονοµήσαµε. Θεωρούµε καθήκον µας όµως να τα λύσουµε, όπως είπα επιτυγχάνοντας συνθέσεις και συνεννοούµενοι µε όλες τις πτέρυγες της Βουλής, µε τη
Γενική Συνοµοσπονδία, µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων.
Θέλω να τονίσω, σε απάντηση των όσων έθεσε ο κ. Δρίτσας,
ότι αυτή η νέα συµφωνία- πλαίσιο κατοχυρώνει και το θέµα των
εργαζοµένων. Στην παράγραφο 10 λέει «ο ανάδοχος δεσµεύεται
να καταβάλει άµεσα τα οφειλόµενα στους εργαζοµένους των
ναυπηγείων».
Επιτρέψτε µου να τονίσω ακόµη ότι µε αυτήν τη συµφωνία επιτυγχάνονται τα εξής: Πρώτον, δεν κλείνουν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και λειτουργούν άµεσα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δεύτερον, οι χίλιοι εργαζόµενοι εργάζονται κανονικά, δεν χάνουν τη δουλειά τους. Είναι περίπου χίλιοι.
Τρίτον, οι πυραυλάκατοι, αναγκαίες για το Πολεµικό Ναυτικό,
αρχίζουν να παραδίδονται µε νέο πρόγραµµα. Δεσµεύουµε την
εργοδοσία να παραδώσει σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες τα
πλοία, µε πρώτο την πυραυλάκατο «ΡΙΤΣΟ».
Τέταρτον, δεν υπάρχει αύξηση τιµήµατος, παρά αυτά που ζητάει η εργοδοσία.
Πέµπτον, υπογράφηκε συµφωνία-πλαίσιο για πληρωµή των εργαζοµένων, παράδοση των πυραυλακάτων µε χρονοδιαγράµµατα πληρωµών και εργασιών.
Έκτον, θα υπογραφεί σύντοµα και τροποποίηση της σύµβασης, χωρίς αύξηση τιµήµατος, η οποία, βεβαίως, τροποποίηση
της σύµβασης θα έρθει στη Βουλή.
Όλα τα παραπάνω πραγµατοποιούνται µετά από έκθεση του
ΣΟΛ και πιστοποιεί ό,τι αναφέρει ακριβώς η νοµοθετική ρύθµιση,
δηλαδή αντιστοιχία καταβληθέντος τιµήµατος µε εκτελεσθέν
έργο και τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για καθένα από
τα συγκεκριµένα πλοία.
Επιτρέψετε µου -για να µη µακρηγορήσω- να πω ότι είµαι στη
διάθεση όλων των συναδέλφων από όλες τις πτέρυγες της Βουλής για την παροχή περαιτέρω στοιχείων στο Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας.
Επιπλέον, θα ήταν παράλειψη εκ µέρους µου αν δεν διατύπωνα δηµόσια τις ευχαριστίες µου για τις κοινές προσπάθειες
στη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος, στο Πολεµικό
Ναυτικό, οι διαδοχικές ηγεσίες του οποίου και τα στελέχη του
οποίου έδωσαν και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να λύσουµε αυτά τα προβλήµατα που κληρονοµήσαµε, στον Γενικό
Γραµµατέα της Κυβέρνησης, τον Τάκη Μπαλτάκο, τον Ειδικό
Γραµµατέα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, τον Αντώνη Οικονόµου, στους στενούς µου συνεργάτες που ασχολήθηκαν µε το
θέµα και εξακολουθούν να καταβάλλουν σκληρή προσπάθεια,
στους εκπροσώπους των εργαζοµένων που δίνουν και αυτή καθηµερινά µια δύσκολη µάχη, επικοινωνούν µαζί µας και µαζί σας
για να ξεπεράσουµε το πρόβληµα, το οποίο κληρονοµήσαµε ως
γόρδιο δεσµό και πρέπει να το υπερβούµε, να το λύσουµε.
Τέλος, επιτρέψτε µου να πω ότι θέλω να ενηµερωθείτε για
αυτήν τη συµφωνία. Πρέπει να κινηθούµε -και το κάνουµε- και θα
ενηµερώσουµε άµεσα τη Βουλή για τις διαπραγµατεύσεις που
γίνονται για να λυθούν και τα θέµατα του Σκαραµαγκά, γιατί,
όπως είπα, τα υποβρύχια που είναι στο Σκαραµαγκά τα χρειάζεται η εθνική άµυνα της χώρας, όπως χρειάζεται και τις πυραυλακάτους που είναι στην Ελευσίνα, πόσω µάλλον που τώρα το
στρατηγικό ενδιαφέρον της Ελλάδος δεν είναι µόνο ο Έβρος και
το Αιγαίο αλλά λόγω του θέµατος των υδρογονανθράκων είναι
και η Νοτιοανατολική Μεσόγειος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
κλείστε σας παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
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Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, µε την άδειά σας.
Δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στα θέµατα αυτά. Είµαι στη διάθεσή
σας, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για οποιοδήποτε συµπληρωµατικό στοιχείο και όπως είπαµε, θα επανέλθουµε στη Βουλή για τις κυρώσεις και την τροποποίηση της
σύµβασης.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Δεν µας είπε ο
Υπουργός και για το Νεώριο της Σύρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Προφανώς και
για το Νεώριο της Σύρου.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Θα σας ενηµερώσουµε και γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Παπαδηµούλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει το
λόγο για έξι λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είχαµε την ευκαιρία στη διάρκεια της συζήτησης και επί της
αρχής και επί των άρθρων να εκφράσουµε την αντίθεσή µας στη
φιλοσοφία του νοµοσχεδίου, καθώς και στις κρίσιµες ρυθµίσεις
που αυτό εισάγει.
Έχουµε διατυπώσει ήδη αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας σε
µια σειρά άρθρων που συµπυκνώνουν κατά την άποψή µας –
όπως εξηγήσαµε αναλυτικά και δεν επιθυµώ να επανέλθω- και
τα αρνητικά σηµεία του νοµοσχεδίου.
Σηµειώνω ότι στην αναφορά του λίγο πριν ο Υπουργός, από
όσες τροπολογίες κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδέχτηκε περίπου
τίποτα. Δεν είναι, όµως, αυτό το θέµα µας. Έχουµε συνηθίσει σε
µια τέτοια συµπεριφορά από τους εκάστοτε κυβερνώντες.
Αυτό που θέλω να τονίσω µε την ευκαιρία, κυρία Πρόεδρε,
είναι ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος µε τον οποίο νοµοθετούµε
και ψηφίζουµε. Διότι αυτή η αποδοχή την τελευταία στιγµή, αλλαγών βουλευτικών τροπολογιών, ρυθµίσεων κ.λπ., έχει τέτοια
προχειρότητα που µπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκείς ρυθµίσεις
ή και σε διαβλητές ρυθµίσεις.
Δέκα µέρες πριν, είχαµε το παράδειγµα µε τους τραπεζίτες και
τα δάνεια σε κόµµατα και άλλους οργανισµούς.
Ξέρω ότι δεν είναι της ώρας να το αποφασίσουµε. Απευθύνοµαι, όµως, και στο Προεδρείο και λέω ότι πρέπει να αλλάξει ο
Κανονισµός, έτσι ώστε η ώρα της αποσαφήνισης των κυβερνητικών προθέσεων από την ώρα της ψήφισης, να απέχει ένα ικανό
διάστηµα κι όχι λίγα λεπτά της ώρας που κανείς δεν µπορεί να
αξιολογήσει και να κρίνει. Και δεύτερον, να εισάγουµε επιτέλους
και στη Βουλή των Ελλήνων -κάτι που σε άλλα κοινοβούλια ισχύει
εδώ και χρόνια ή δεκαετίες- την ηλεκτρονική ψηφοφορία επί συζητηµένων νοµοσχεδίων, που µαζεύονται όλα µαζί και µετά
λόγου γνώσεως όλοι ψηφίζουν «ΝΑΙ», «ΟΧΙ», «ΠΑΡΩΝ», αποχή
κ.λπ., αλλιώς θα αθροίζουµε είτε σκανδαλώδεις ρυθµίσεις είτε
ανεπαρκείς ρυθµίσεις και µία νοµοθεσία στο γόνατο.
Τρίτη παρατήρηση. Ο τοµεάρχης ναυτιλίας, ο συνάδελφος κ.
Θοδωρής Δρίτσας, αρµόδιος για τα θέµατα που συζητούµε εκ
µέρους της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, εξέφρασε τις επιφυλάξεις µας για τη ρύθµιση, µε δεδοµένη την επιθυµία µας να ξαναλειτουργήσουν τα ναυπηγεία, να πληρωθούν οι εργαζόµενοι,
να σταµατήσει αυτή η κατάσταση της διαρκούς αφαίµαξης, συρρίκνωσης και κατάργησης του ελληνικού ναυπηγοεπισκευαστικού και ναυπηγικού τοµέα. Και όσα είπε, τα προσυπογράφω για
λόγους συντοµίας αλλά και ουσίας.
Προσθέτω, όµως, κύριε Υπουργέ, ότι ενώ και ο κ. Μουσουρούλης, µιλώντας για την τροπολογία 450, αναφέρθηκε στα Ναυπηγεία Ελευσίνας κι ενώ κι εσείς εξηγώντας αναφερθήκατε στα
Ναυπηγεία Ελευσίνας, προσθέτοντας ως επιχείρηµα κι ένα συµφωνητικό που δεν ενσωµατώνεται σε αυτά που νοµοθετούµε…
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Το καταθέτω και θα έρθει στη Βουλή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ακούστε τι θα σας πω. Η
προτεινόµενη ρύθµιση αναφέρεται στις συµβάσεις προµήθειας
πλοίων του Πολεµικού Ναυτικού από ναυπηγικές µονάδες που
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λειτουργούν στην Ελλάδα, όχι µόνο την Ελευσίνα, αλλά και το
Σκαραµαγκά.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Θα σας το εξηγήσω µετά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και για το Σκαραµαγκά θυµόσαστε πως όταν ήρθε η σύµβαση, η τροποποιηµένη, Βενιζέλου, που άλλαζε µία άλλη αµαρτωλή σύµβαση της περιόδου
Τσοχατζόπουλου, εµείς είχαµε εκφράσει και αντιθέσεις και επιφυλάξεις και ενστάσεις. Και υλοποιούµενη οδηγεί τον κ. Σάφα,
τον νέο ιδιοκτήτη των ναυπηγείων, να εισπράττει λεφτά χωρίς να
παραδίδει έργο.
Οι επιφυλάξεις µας, λοιπόν, είναι επειδή ακριβώς θέλουµε να
σιγουρευτούµε ότι τα λεφτά θα τα πάρουν οι εργαζόµενοι, ότι
θα δουλέψουν τα ναυπηγεία και δεν θα τα πάρει µέσω «καραµπόλας» ο κ. Σάφα για να συνεχίσει να κάνει όσα σκανδαλωδώς
δεν κάνει.
Παρακαλώ, λοιπόν, αυτό το πνεύµα που εκφράσατε στα λόγια,
να µεταφραστεί και στην πράξη και να µη νοµοθετούµε πράγµατα, που να απέχει από το γραπτό κείµενο και από τους προφορικούς ισχυρισµούς.
Τέλος, προσθέτω κι εγώ την ικανοποίησή µου, παρά την έντονη διαφωνία που είχαµε στη διάρκεια της συζήτησης µε τον
Υπουργό Ναυτιλίας τον κ. Μουσουρούλη για την αξιολόγηση του
νοµοσχεδίου ως συνόλου, για την απόφασή του να µην υιοθετήσει την τροπολογία Κεφαλογιάννη, την τροπολογία 423.
Εµείς πιστεύουµε ότι είναι προτιµότερο από µία αυταρχική,
πρόχειρη νοµοθετική ρύθµιση, που οδηγεί στον Καιάδα και καταργεί ουσιαστικά το δικαίωµα της απεργίας, να αναζητηθεί, µε
πρωταρχική συµµετοχή και συνευθύνη σε έναν κοινωνικό διάλογο των συνδικάτων της ναυτεργασίας και των παραγωγών των
νησιών, αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των νησιών, εκείνος
ο Κώδικας Δεοντολογίας και Κοινωνικής Συνεννόησης που θα
διασφαλίσει το δικαίωµα της απεργίας, αλλά ταυτόχρονα, θα σέβεται και το δικαίωµα της επικοινωνίας.
Προσβλέπουµε σε ένα τέτοιο κοινωνικό διάλογο, που µακάρι
να αποδώσει και να µπορέσουµε κι εµείς να επισφραγίσουµε και
αυτήν την κατάληξη θετικά.
Σε ό,τι µας αφορά, στο διάλογο που ζητήσατε θα µετάσχουµε
µε τις γνωστές µας θέσεις, τις οποίες εκφράσαµε και στο Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ζήτησα το λόγο, για να µην αφήσουµε κάτι, το οποίο πιθανόν
δεν θα έχει διευκρινιστεί µέχρι το τέλος. Η κατάσταση που κληρονοµήσαµε στα θέµατα των ναυπηγείων είναι πολύ µπλεγµένη
και πρέπει να είµαστε σαφείς και ξεκάθαροι προς κάθε κατεύθυνση, για να βρούµε τη λύση. Πρέπει να βρούµε τη λύση και για
την Ελευσίνα και για το Σκαραµαγκά και για το Νεώριο που είπε
ο κ. Κουίκ.
Δεν ενσωµατώθηκε στην τροπολογία το νέο πλαίσιο της συµφωνίας, γιατί δεν επέτρεπαν οι διαδικασίες. Θα αναρωτηθείτε
γιατί υπήρχε βιασύνη να κατατεθεί η τροπολογία µε πρωτοβουλία
Βουλευτών. Είµαστε σε συνεννόηση. Η κατάσταση στα ναυπηγεία
δεν µπορεί να πάρει άλλες αναβολές. Έρχεται Πάσχα και οι εργαζόµενοι έχουν τεράστια προβλήµατα επιβίωσης στην καθηµερινότητά τους. Το ξέρετε, το εισπράττετε κι εσείς. Είµαι βέβαιος
ότι όλες οι πτέρυγες της Βουλής σκύβουν στο πρόβληµα µε την
ίδια ανθρώπινη ευαισθησία και πρέπει η λύση να είναι άµεση.
Σας είπα, όµως, ότι το καταθέτω στα Πρακτικά εν πρωτοτύπω.
Ένα από τα τρία πρωτότυπα θα κυρωθεί από τη Βουλή και στη
συνέχεια θα φέρουµε σε πολύ σύντοµο χρόνο την τροποποίηση
της συµβάσεως, για να λήξει το θέµα, προκειµένου να µπορέσουµε να ασχοληθούµε µετά µε το Σκαραµαγκά.
Είµαστε αποφασισµένοι να τα λύσουµε τα θέµατα και σας ζητούµε να συµπράξουµε. Πρέπει να συνθέσουµε αντιρρήσεις, να
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δούµε τις διαφωνίες µας και όλοι να υπηρετήσουµε µία κοινή
εθνική υπόθεση που είναι τα ναυπηγεία µας, η εθνική ναυπηγική
βιοµηχανία στην Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Η κ. Σοφία Βούλτεψη έχει το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Απ’ όλη αυτήν τη συζήτηση που κάναµε αυτές τις µέρες εδώ,
θα ήθελα τουλάχιστον από την πλευρά µας να µείνουµε στην
ουσία, η οποία αναδείχθηκε, αλλά όχι µε τόσο ανάγλυφο τρόπο
και τόσο ρεαλιστικά.
Η ουσία είναι ότι η ελληνική ναυτιλία είναι παγκοσµίως πρώτη
αλλά δεν έχει Έλληνες εργαζόµενους. Αυτό είναι το κρίσιµο µέγεθος, πάνω στο οποίο πιστεύω ότι πρέπει να σταθούµε όλοι και
να συνεννοηθούµε, για να δούµε τι θα κάνουµε επί του θέµατος.
Από εκεί πέρα, τον καθένα ό,τι τον φωτίσει ο Θεός και η συνείδησή του.
Επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά µέσα στην Αίθουσα που τελικά λοξοδροµούσαν αυτήν τη συζήτηση, για την οποία πιστεύω
ότι είναι πολύ κρίσιµη, λέω αυτό που λέω αυτήν τη στιγµή. Αντί
να κουνάµε ο ένας το δάχτυλο στον άλλο και κάποιοι να κουνάνε
το δάχτυλο στους άλλους και να τους λένε τι να κάνουν γι’ αυτά
που έπρεπε να κάνουν οι ίδιοι και αντί να βλέπουµε εδώ ένα
σωρό φαινόµενα πολιτικού γενιτσαρισµού ουσιαστικά, όπως τα
ονοµάζω εγώ, πρέπει να δούµε τι θα γίνει στη χώρα και πώς οι
νέοι µας θα επιστρέψουν στη θάλασσα. Αυτό είναι βασικό. Δεν
λέω ότι θα επιστρέψουν και ότι θα είναι µεγαλύτεροι ή µικρότεροι
οι µισθοί αλλά λέω ότι µπορεί να υπάρχουν πολλές προτάσεις
πάνω σ’ αυτό.
Όσον αφορά στις τροπολογίες, πράγµατι έθεσε κάποια θέµατα ο κ. Παπαδηµούλης. Μα γι’ αυτό υπάρχει η διαδικασία της
εκπρόθεσµης και της εµπρόθεσµης τροπολογίας. Όµως, παρ’
όλα αυτά, επειδή, πράγµατι, η Βουλή είναι κάτι το ζωντανό και
την ώρα που ψηφίζεται κάτι, µπορεί κάποιος να έχει να προτείνει
κάτι άλλο, δεν µπορούµε να πάµε σε τόσο σκληρά και άκαµπτα
σχήµατα –έτσι πιστεύω εγώ- όπου δεν θα µπορεί κανείς την ώρα
που συζητείται και που βλέπει το λάθος και το σωστό, να πει κάτι
εκείνη την ώρα, γιατί τότε δεν θα έχει και νόηµα να συνεδριάζουµε. Θα τα έχουµε όλα συµφωνήσει από πριν. Αυτήν την έννοια
έχει η κατάθεση των τροπολογιών.
Εγώ, κύριε Παπαδηµούλη, δεν θεωρώ ότι έχω ψηφίσει σκανδαλώδη τροπολογία. Ξέρετε ότι αυτό αφορούσε όλα τα κόµµατα,
όπως και όλα τα κόµµατα που ήταν στην προηγούµενη Βουλή,
καθώς και το δικό σας κόµµα. Από εκεί και πέρα πια, όσο διαιωνίζεται αυτή η συζήτηση, νοµίζω ότι απλώς ρίχνουµε νερό στο
µύλο της Χρυσής Αυγής.
Θέλω να πω µία κουβέντα ακόµα –δεν θέλω να πάρω άλλο
χρόνο- γι’ αυτήν την ιστορία µε το πλοίο ασφαλείας. Το πλοίο
ασφαλείας δεν επρόκειτο να λύσει κανένα πρόβληµα. Απλώς θα
ήταν για µία ώρα ανάγκης. Δεν υπήρχε περίπτωση να µπει δεύτερο πλοίο ασφαλείας. Νοµίζω ότι έγινε µία συζήτηση πολύ µεγάλη για ένα θέµα που δεν θα µπορούσε ουσιαστικά να προκαλέσει απεργοσπαστικό µηχανισµό. Όσοι ξέρουµε από απεργίες
σε διάφορους τοµείς, ξέρουµε ότι µε ένα πλοίο δεν µπορείς να
σπάσεις µία απεργία στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο, αφού είναι πάρα
πολλές οι ανάγκες. Αυτό θα ήταν για ώρα ανάγκης, γιατί ξέρουµε
τι συµβαίνει. Είδαµε τι συνέβη και µε τη Κρήτη και µε το ένα και
µε το άλλο.
Από εκεί και πέρα, πρέπει να βρούµε έναν τρόπο -διότι βεβαίως ούτε τα λιµάνια ανήκουν στον ελληνικό λαό ούτε οι θάλασσες ανήκουν σε µία κατηγορία εργαζοµένων, ανήκουν στο
ελληνικό λαό- να µην πλήττεται το δικαίωµα του ελληνικού λαού
να έχει σε λειτουργία τα λιµάνια του. Δεν γίνεται αυτό; Δεν µπορεί να αποφασιστεί; Πρέπει να καταλάβουµε όλοι ότι υπάρχουν
κάποιες κατηγορίες εργαζοµένων, που όταν κάνουν κάτι, πλήττουν το σύνολο του λαού. Δεν πλήττουν µόνο µια συγκεκριµένη
κατηγορία ή µόνο τους εργοδότες.
Τέλος, αυτό που θέλω να σηµειώσω και συµφωνώ και εγώ µε
πολλούς συναδέλφους που το έθεσαν, είναι ότι δεν υπάρχει νησιώτης Βουλευτής και πρωτευουσιάνος Βουλευτής και ορεινός
Βουλευτής και δεν ξέρω τι άλλο. Υπάρχει εθνικός Βουλευτής. Το
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Σύνταγµα το λέει σαφέστατα, ότι από την ώρα που εκλέγεται ο
Βουλευτής, είναι εθνικός Βουλευτής. Και γι’ αυτό πολλές φορές
έχω και ενοχληθεί όταν πρέπει να λέµε κάτι και για την περιοχή
µας. Προσωπικά, δεν το έχω κάνει ποτέ. Είναι εθνικός Βουλευτής
και δεν µπορεί να ακούµε εκφράσεις του τύπου «άνθρωποι που
δεν έχουν πάει στα νησιά, δεν ξέρουν τι τους γίνεται». Ποιος δεν
έχει πάει στα νησιά; Ποιος δεν ενδιαφέρεται για τα νησιά; Ποιος
µπορεί να θεωρηθεί εδώ ότι είναι Βουλευτής και δεν ενδιαφέρεται για τη νησιωτική Ελλάδα ή για την ορεινή Ελλάδα ή για τις
πόλεις ή για τα λαγκάδια; Είναι δυνατόν να συζητάµε τέτοια
πράγµατα;
Επαναλαµβάνω και τελειώνω: Δεν υπάρχει τοπικός Βουλευτής
µετά την εκλογή του. Ο Βουλευτής είναι Εθνικός και δικαιούται
να µιλά για όλους και για όλα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Βούλτεψη.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ
πολύ.
Έθεσα προηγουµένως το ζήτηµα της τροπολογίας, την οποία
κατέθεσε ο Υπουργός Άµυνας στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Ναυτιλίας για το θέµα των Ναυπηγείων της Ελευσίνας, διακατεχόµενος από µεγάλη αγωνία και συζητώντας, κύριε Υπουργέ, και
µε τους άλλους συναδέλφους των άλλων κοµµάτων, συµπολιτευόµενων και αντιπολιτευοµένων, που ήθελαν να στηρίξουν
αυτήν την τροπολογία και πραγµατικά υπήρχε ένα µεγάλο ερωτηµατικό.
Τελικώς, ευτυχώς έγινε αυτή η κουβέντα και ήρθατε στη
Βουλή, φέρατε την πρόσθετη συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου
και του εργοδότη επιχειρηµατία και λύνονται µία σειρά από ζητήµατα. Εγώ, ειλικρινά θέλω να σας επαινέσω γι’ αυτό και το
κάνω εντελώς άδολα. Χρειάζεται ένας έπαινος στο Υπουργείο
Άµυνας που λύνει αυτό το θέµα.
Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε να κάνουµε µε εργαζόµενους οι οποίοι επέδειξαν ευθύνη. Έχουµε να κάνουµε µε
εργαζόµενους, οι οποίοι πριν από δύο χρόνια περίπου έστειλαν
επιστολή στη Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ζητώντας και προτείνοντας σε δεσµευτικές και ρητές προθεσµίες και ηµεροµηνίες
να παραδίδουν, χωρίς καθυστερήσεις, τα όποια πλοία έρχονται
για συντήρηση στο ναυπηγείο τους. Αντιλαµβάνονται την ανάγκη
το ναυπηγείο να παίξει ένα ρόλο µέσα στην αγορά µε όρους αγοράς και ανταγωνισµού. Όµως, από την άλλη πλευρά, είναι εργαζόµενοι οι οποίοι έχουν να πληρωθούν εδώ και ενάµιση περίπου
χρόνο, µε ό,τι σηµαίνει αυτό.
Ταυτόχρονα, όµως, το ναυπηγείο της Ελευσίνας πρέπει να
πούµε ότι χάριν στους εργαζόµενους και χάριν στους αγώνες
που κάνουν και οι επιχειρηµατίες, είναι έτοιµο αύριο το πρωί να
δουλέψει. Και αυτό είναι σηµαντικό για τις δικές σας ανάγκες,
κύριε Υπουργέ.
Πιστεύω ότι αυτό που έχει αξία αυτήν τη στιγµή, είναι πράγµατι η επαναλειτουργία του ναυπηγείου, η πληρωµή των εργαζοµένων και ταυτόχρονα ο επιχειρηµατίας µαζί µε το Υπουργείο,
το Επιτελείο του Πολεµικού Ναυτικού και τις αρµόδιες υπηρεσίες, να καταλήξουν σε αποφάσεις. Το ίδιο πρέπει να γίνει και µε
τα ναυπηγεία του Σκαραµαγκά, ώστε να κλείσουν όλες αυτές οι
πληγές που ταλαιπωρούν και την οικονοµία και την άµυνα και
τους εργαζόµενους.
Σ’ ό,τι αφορά το ζήτηµα του νοµοσχεδίου, επιτρέψτε µου να
προσθέσω δύο λόγια. Αυτό το σχέδιο νόµου ουσιαστικά δηµιουργεί τις προϋποθέσεις να χτίσουµε ένα Υπουργείο Ναυτιλίας
για το µέλλον και περιέχει κυρίως οργανωτικού χαρακτήρα διατάξεις, προκειµένου να κάνουµε καλύτερα τη δουλειά µας το
επόµενο διάστηµα.
Όµως, αυτό που προέχει αυτήν τη στιγµή, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να εφαρµόσουµε πολιτικές που
απαντούν στην κρίση, πολιτικές που απαντούν στην ανάπτυξη,
πολιτικές που θα δώσουν µια προστιθέµενη αξία στο ΑΕΠ της
χώρας, µέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη, δραστηριοποίηση και
αύξηση της ναυτιλίας στη χώρα και των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Διότι αυτό είναι το ζητούµενο, δηλαδή η απασχόληση, η
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ανάπτυξη, η αύξηση των εσόδων του προϋπολογισµού και άρα
η ευηµερία στον τόπο µας.
Έχουµε, λοιπόν, ορισµένα ζητήµατα άµεσης ενέργειας, όπως
είναι το θέµα της ναυτικής εκπαίδευσης, που είναι ένα κρισιµότατο ζήτηµα σε ό,τι αφορά το µέλλον της ναυτοσύνης στην πατρίδα µας.
Επίσης, έχουµε το ζήτηµα της επιθεώρησης πλοίων, που είναι
ζήτηµα ασφάλειας και εµπιστοσύνης.
Ακόµα, έχουµε το ζήτηµα της FRONTEX και της περαιτέρω παρουσίας της στη χώρα, γιατί αυτό αποτελεί µια κατάκτηση, ένα
βήµα, ενώ η έδρα της FRONTEX στον Πειραιά αποτελεί µια επιτυχία της πατρίδας µας. Τα επόµενα βήµατα, λοιπόν, πρέπει να
είναι η περαιτέρω επέκτασή της και η παρουσία της σε ένα χώρο
–και το λέω, επειδή δίπλα σας βρίσκεται ο Υπουργός Άµυναςεξαιρετικά ευαίσθητο, όπως είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα.
Τέλος, έχουµε και το ζήτηµα της ακτοπλοΐας που, όπως προανέφερα, είναι ένα ευαίσθητο ζήτηµα που έχει κοινωνικές προεκτάσεις και βέβαια, ακραία οικονοµικές που αφορούν ένα πολύ
ευαίσθητο κοµµάτι της πατρίδας µας, όπως είναι τα νησιά µας.
Όµως, κύριε Υπουργέ, εγώ θα περιµένω πολύ σύντοµα το επόµενο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και όχι µόνο του
Υπουργείου Ναυτιλίας. Το επόµενο σχέδιο νόµου της Κυβέρνησης, που ουσιαστικά θα φέρετε εδώ -ίσως ο Υπουργός Ανάπτυξης σε συνεργασία µε εσάς- θα είναι ένα σχέδιο νόµου το οποίο
θα βάζει τις προϋποθέσεις για να δηµιουργήσουµε µια ζώνη ναυτιλίας και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στη χώρα. Αυτό το ισχνό
και µικρό µέρος – δυσανάλογα µικρό σε σχέση µε το µέγεθος
της ναυτιλίας µας που έρχεται σήµερα στην Ελλάδα- µπορεί να
γίνει πάρα πολύ µεγάλο.
Υπάρχει, λοιπόν, µια πρόκληση και οφείλουµε να απαντήσουµε
στην κρίση µε µια άµεση και τολµηρή παρέµβαση την οποία πρέπει να κάνουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Χρυσοχοΐδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις συνοδοί-καθηγητές από το Γυµνάσιο Πολυκάστρου Κιλκίς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδας Μαριάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, πότε θα µιλήσουµε για την ονοµαστική ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κάτι θα πούµε
και για την ονοµαστική, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Μαριά, έχετε το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, καθώς
ολοκληρώνεται η συζήτηση του σχεδίου νόµου, προκύπτει προφανώς ζήτηµα και σε σχέση µε τις τροπολογίες. Γι’ αυτό εγκαίρως είχαµε ζητήσει και από τον κύριο Υπουργό να απαντήσει και
να τοποθετηθεί, αλλά κυρίως επανέρχεται αυτό το οποίο έχουµε
θέσει εδώ και αρκετές ηµέρες. Ένα σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι σίγουρο ότι διαµορφώνει συνθήκες πραγµατικά
πολιτισµένες, κάτω από τις οποίες ψηφίζουµε και ταυτόχρονα αν
ακολουθήσουµε παραδείγµατα άλλων Κοινοβουλίων, που εµπροθέσµως έρχονται οι τροπολογίες, τις έχουν διαβάσει οι Βουλευτές και µετά έχουν την άνεση τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων
ωρών να τις δουν για να τις ψηφίσουν, πραγµατικά θα διασφαλίσει το να µη γίνονται σφάλµατα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Αυτά που ακούγονται την ώρα που διαβάζουµε, όπως «να κάνουµε καµµιά µικροδιορθωσούλα, για να µην κάνουµε κάποιο λαθάκι» είναι πράγµατα που δεν έχουν καµµία σχέση µε λειτουργίες
Κοινοβουλίων.
Επίσης, µια άλλη σωστή λογική θα ήταν να µπαίνουν όλες οι
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τροπολογίες σε ψηφοφορία και όχι µόνο αυτές που κάνει δεκτές
ο Υπουργός. Αυτά ως παρατήρηση, αν θέλουµε πραγµατικά να
περάσουµε σε ένα άλλο επίπεδο.
Δεύτερον, είχαµε πει από την αρχή ότι υπόθεση για το πλοίο
ασφαλείας ήταν µια πολιτική συγκεκριµένων κοµµατικών στελεχών, που ήθελαν να παίξουν ένα δικό τους παιχνίδι και µάλιστα
τοπικό. Και χαίροµαι πάρα πολύ που ο κύριος Υπουργός δέχθηκε
τις παρατηρήσεις που κάναµε εξαρχής και από χθες που υπήρχε
η µεγάλη πίεση τοπικών, δήθεν, συµφερόντων σε ορισµένες περιοχές που, δήθεν, ήθελαν πάση θυσία το πλοίο ασφαλείας.
Και εξηγήσαµε ότι µόνο µε µία ήρεµη διαδικασία θέλουµε να
διασφαλίσουµε το δικαίωµα επικοινωνίας, αυτό είναι το βασικό,
το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας. Και βεβαίως, όταν προκύπτουν ζητήµατα απεργιών, αυτά να ρυθµίζονται µε βάση το Σύνταγµα, µε βάση την αρχή της αναλογικότητας, µε βάση τη
στάθµιση των συµφερόντων και ταυτόχρονα να ακολουθηθεί µία
διαδικασία όπου θα είναι εµπλεκόµενοι όλοι οι φορείς, όπου θα
συζητήσουν τις προτεινόµενες διατάξεις και τελικά, να έρθει
αυτό το νοµοσχέδιο.
Το είπαµε και χθες, κύριε Υπουργέ, και σήµερα το επαναλάβαµε και χαιρόµαστε πραγµατικά για την τοποθέτηση που κάνατε
ότι αυτό το ζήτηµα πρέπει να έρθει για να αντιµετωπιστεί και να
κληθούν όλοι όσοι πρέπει να συµβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια. Αλλά όσοι παρίσταναν ότι δήθεν είναι οι κήνσορες, οι προστάτες των αγροτών της Κρήτης, που καταστρέφονται κ.λπ.,
αποδείχθηκε ότι παίζεται ένα ολόκληρο προσχηµατικό παιχνίδι
εδώ. Πριν παιχτεί εδώ αυτό το παιχνίδι, κύριε Υπουργέ, παιζόταν
στην Κρήτη από διάφορους κοµµατάρχες και παράγοντες για να
προκαλέσουν ζήτηµα.
Άρα, λοιπόν, να αντιµετωπίσουµε τα θέµατα. Και σωστά το
Υπουργείο τοποθετείται –κατά την άποψή µας- να έρθει η διάταξη, να έρθει νοµοσχέδιο, για να το συζητήσουµε ήρεµα. Με
αυτήν την έννοια είµαστε θετικοί στην απόφαση που πήρατε, ότι
δεν κάνετε δεκτή τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Από εκεί και πέρα, θα επικεντρωθώ στην τροπολογία για την
Τράπεζα Κύπρου. Εδώ, κύριοι συνάδελφοι, αποδεικνύεται ότι τα
πάντα θα µπορούσαν να γίνουν στην περίπτωση της Τράπεζας
Κύπρου, υπό τον όρο ότι υπήρχε πολιτική βούληση να σωθεί. Τι
λέει η αιτιολογική έκθεση; Προσέξτε: «Δεν υφίσταται συγκεκριµένο Κοινοτικό ή Διεθνές Νοµοθετικό Πλαίσιο για τέτοιες περιπτώσεις». Δηλαδή το πρόβληµα που παρουσιάστηκε στην Κύπρο
µε τη διάσωση ή µη των τραπεζών είχε ένα νοµικό κενό. Άρα, τα
ζητήµατα ήταν πολιτικά, να υπήρχε η πολιτική βούληση, να υπήρχαν τα εργαλεία, να υπήρχε η οικονοµική βάση, για να πάµε στην
α’ ή στην β’ κατεύθυνση. Και εξηγήσαµε ότι το σχέδιο και η πρόταση της Κύπρου για να φτιαχτεί η συγκεκριµένη εταιρεία, ο Οργανισµός Αλληλεγγύης που χρειαζόταν και 2 δισεκατοµµύρια
ευρώ από την Ελλάδα, θα µπορούσε να υπάρξει, απλά η Ελληνική Κυβέρνηση δεν είχε τη βούληση να το κάνει. Και αφού συµφώνησε σε µία ρύθµιση στο Eurogroup –όπου, επισηµαίνω για
άλλη µια φορά ότι δεν παράγει έννοµες συνέπειες σε απόφαση
του, είναι ένα άτυπο όργανο, δεν νοµοθετεί- τώρα ψάχνει να βρει
εδώ απίθανα πράγµατα.
Όσοι είναι νοµικοί, βλέπουν απίθανα πράγµατα εδώ. Ότι δηλαδή τι µας λέει; Ότι δεν υπάρχει τίτλος µεταβίβασης όλων
αυτών των υποκαταστηµάτων και ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας
τρόπος για να υπάρξει αυτός ο τίτλος µεταβίβασης, που µπορεί
να είναι ιδιωτικό συµφωνητικό. Αν αφορά και ακίνητα, πώς θα
γίνει η µεταγραφή αυτή; Μπορεί να γίνει µεταγραφή άνευ συµβολαιογραφικού εγγράφου; Μπορεί να γίνει χωρίς να ακολουθήσουµε το Εµπράγµατο Δίκαιο;
Εδώ, λοιπόν, έρχεστε και λέτε απίθανα πράγµατα. Και απευθύνοµαι βεβαίως στο Υπουργείο Οικονοµικών που λέει: «Στην περίπτωση αυτή η σύµβαση µεταβίβασης που καταρτίζεται µε
ιδιωτικό έγγραφο αποτελεί το νόµιµο τίτλο κτήσης χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης». Αυτές οι καταστάσεις
δείχνουν ότι δεν υπήρχε νοµοθετικό πλαίσιο -προσπαθεί τώρα
να βρει ένα νοµοθετικό πλαίσιο ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών, που ήρθε, ανακοίνωσε και έφυγε για να ασχοληθεί µε
άλλα ζητήµατα- και κυρίως όπως λέει η αιτιολογική έκθεση και
του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους, πρώτον, ο τρόπος που θα
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γίνει η προικοδότηση της Τράπεζας Πειραιώς µε τα υποκαταστήµατα των κυπριακών τραπεζών εδώ, θα οδηγήσει σε φοροαπαλλαγές. Και µάλιστα, έρχεται εδώ και λέει ότι δεν µπορούµε να
υπολογίσουµε το ύψος των φοροαπαλλαγών, αλλά η όποια απώλεια –προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι- θα αναπληρωθεί από άλλες
πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού. Δηλαδή, θα ξαναπληρώσουµε από πάνω τις απώλειες των φοροαπαλλαγών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άλλη φωτογραφική διάταξη. Εφόσον παίρνει η Πειραιώς όλο
αυτό το πακέτο, θα πρέπει να βάλει και το αντίστοιχο αντίτιµο
κατά τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης µε το 10%.
Εδώ λοιπόν τι λέει; Ότι στο 10% που θα βάλει η Πειραιώς στην
ανακεφαλαιοποίηση -ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- δεν θα λάβει
υπ’ όψιν του το επιπλέον ποσό που αφορά τα κεφάλαια των κυπριακών τραπεζών. Εφ’ όσον προστέθηκαν νέα περιουσιακά
στοιχεία στην Τράπεζα Πειραιώς, τότε το 10% θα πρέπει να υπολογιστεί, κατά την άποψή µας, και επί των νέων περιουσιακών
στοιχείων. Για παράδειγµα, αν έχει ένα κεφάλαιο άλφα θα είναι
άλφα, συν τα Κυπριακά περιουσιακά στοιχεία. Λέει, λοιπόν, εδώ
η διάταξη κατά παρέκκλιση ότι το 10% δεν θα υπολογιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν προσδιορίζει µάλιστα ότι είναι ad hoc για την περίπτωση
των κυπριακών τραπεζών στη συγκεκριµένη στιγµή, αλλά το αφήνει ανοιχτό, έτσι όπως διαµορφώνεται η διάταξη.
Εµείς αυτήν τη διάταξη την καταψηφίζουµε. Έχουµε τοποθετηθεί για τις άλλες διατάξεις και όταν έρθει η ψηφοφορία, θα τοποθετηθούµε για κάθε άρθρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, κανείς άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος δεν βλέπω να
είναι εδώ, οπότε εισερχόµαστε στη δευτερολογία των εισηγητών.
Ο κ. Πλακιωτάκης, έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας αυτό το νοµοσχέδιο θέλω για µία ακόµη φορά να τονίσω τη
σηµαντικότητά του, απαντώντας σε µια σειρά από ζητήµατα που
ετέθησαν από τους ναυτιλιακούς φορείς, αλλά και από το σύνολο των φορέων οι οποίοι µίλησαν στην αρµόδια επιτροπή,
µέσα από έναν εκτενή διάλογο που έγινε όλο αυτό το διάστηµα.
Πρέπει, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αποσαφηνίσουµε και να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα πράγµατα µέσα σ’ αυτήν
την Αίθουσα.
Η ποντοπόρος ναυτιλία έχει στηρίξει διαχρονικά την επιτυχία
της σαφώς και στους ναυτικούς µας, αλλά βεβαίως και στους
Έλληνες πλοιοκτήτες. Πρόκειται για µία ποντοπόρο ναυτιλία,
που λειτουργεί µέσα σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον
και αν θέλουµε να διατηρήσουµε, τόσο την ελληνική πλοιοκτησία, όσο και την ελληνική ναυτοσύνη, σαφώς θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει µία συµφωνία κυρίων. Και αν θέλουµε να
προσελκύσουµε νέους στο ναυτικό επάγγελµα, αυτό εξαρτάται
σαφώς από την εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να αναβαθµιστεί
και βεβαίως, µέσα από έναν εκτενή διάλογο όλων των συναρµοδίων φορέων, για να µπορέσουµε να αυξήσουµε και την απασχόληση και εν προκειµένω τα έσοδα του Ναυτικού Αποµαχικού
Ταµείου. Δεν γίνεται να παίρνουµε αποσπασµατικές αποφάσεις.
Γι’ αυτό κι εγώ είπα ότι και στο άρθρο 19 -που σαφώς δίνει µία
δυνατότητα σε άνεργους ναυτικούς να βρουν εργασία- δεν καταλύονται σε καµµία περίπτωση οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, τουναντίον, χωρίς να θίγονται ούτε τα συνταξιοδοτικά ούτε
τα ασφαλιστικά δικαιώµατα είναι µία διέξοδος, έτσι ώστε να βρεθεί µία δίοδος ως προς την απασχόληση των ναυτικών µας. Το
ζητούµενο είναι ότι θα πρέπει να είµαστε και ανταγωνιστικοί. Διαφορετικά, µιλάµε επί κενού περιεχοµένου.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, θέλω να τονίσω, όσον αφορά το χώρο
των λιµένων -επειδή πολύς λόγος έγινε περί ξεπουλήµατος, περί
ιδιωτικοποιήσεων, περί κρατικοποιήσεων- και να ξεκαθαρίσω τα
εξής: Τα λιµάνια µας πρέπει να είναι ανταγωνιστικά. Ανταγωνι-
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στικά λιµάνια σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια, πρέπει
να υπάρχει τεχνογνωσία, πρέπει να υπάρχουν φορτία. Και αυτά
µπορούν να διασφαλιστούν µόνο από παγκόσµιους λιµενικούς
διαχειριστές. Γιατί µπορεί για παράδειγµα το δηµόσιο να είναι
σε θέση να κάνει τις επενδύσεις, όµως εδώ χρειαζόµαστε µία
σειρά από διαδικασίες, χρειαζόµαστε τεχνογνωσία, χρειαζόµαστε πλοία, χρειαζόµαστε φορτία. Γι’ αυτό ήταν επιτυχής η σύµβαση παραχώρησης.
Τι κάναµε στο λιµάνι του Πειραιά; Νοικιάσαµε –για να το πω
µε απλά ελληνικά- µία προβλήτα, χωρίς κρατικές εγγυήσεις, για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, δηλαδή, διασφαλίσαµε θέσεις εργασίας, διασφαλίσαµε
επενδύσεις, διασφαλίσαµε ενοίκιο ανά έτος. Και βεβαίως, όλες
αυτές οι επενδύσεις, και κατά τη διάρκεια συµβάσεως, αλλά και
µετά τη λήξη αυτής, παραµένουν στην ιδιοκτησία του ελληνικού
δηµοσίου.
Από πού, λοιπόν, προκύπτει το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας; Πρέπει να γίνει εκµετάλλευση. Πρέπει να αναδειχθεί και
ο γεωπολιτικός και ο γεωστρατηγικός ρόλος των ελληνικών λιµένων. Αυτό µπορεί να γίνει σ’ αυτές τις δύσκολα δηµοσιονοµικά
περιόδους µόνο µε συµβάσεις παραχώρησης στα πρότυπα της
σύµβασης παραχώρησης «COSCO-ΟΛΠ» στο λιµάνι του Πειραιά.
Από εκεί και πέρα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να τονίσω ότι οι τροπολογίες που καταθέσαµε και έγιναν δεκτές από τον Υπουργό,
που αφορούν την ασφάλιση του µισθολογικού της Πλοηγικής
Υπηρεσίας, αλλά και τη δυνατότητα χρονικής επιµήκυνσης των
αξιωµατικών του Λιµενικού που υπηρετούν σε διεθνή φόρα, είναι
πάρα πολύ σηµαντικές.
Βεβαίως, θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτηµα των εργαζοµένων
στη διώρυγα της Κορίνθου. Ο ίδιος ο Υπουργός µας είπε ότι είναι
δίκαιο το αίτηµα και σαφώς θα πρέπει να ικανοποιηθεί.
Επίσης, µια σειρά από αιτήµατα των λιµενικών, τα οποία δεν
έχουν κανένα δηµοσιονοµικό κόστος θα πρέπει και αυτά να επανεξεταστούν άµεσα από το αρµόδιο Υπουργείο Οικονοµικών.
Επαναλαµβάνω, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι αιτήµατα όπως τα
πλεύσιµα, όπως το Ταµείο Αρωγής του Λιµενικού Σώµατος, όπως
η δηµιουργία του Ελεγκτηρίου Υγειονοµικών Δαπανών. Είναι
ρυθµίσεις που δεν έχουν κανένα απολύτως δηµοσιονοµικό κόστος.
Καλώ το αρµόδιο Υπουργείο να τα επανεξετάσει άµεσα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, κ. Αθανάσιος Παφίλης.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συγνώµη για το ανακάτεµα, αλλά είχα την εντύπωση ότι θα µιλήσουν και άλλοι και ήµουν εκτός Αιθούσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κανένα πρόβληµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η συζήτηση νοµίζουµε ότι ήταν αποκαλυπτική. Απαντά ποιος είναι µε ποιον. Δεν θέλω να δώσω συνέχεια. Τοποθετηθήκαµε και η εισηγήτριά µας κι εγώ εκ µέρους
του ΚΚΕ.
Απλώς ήθελα να σταθώ σε δυο θέµατα.
Το ένα είναι η τροπολογία Κεφαλογιάννη -όπως ονοµάστηκεκαι η απόσυρσή της. Εµείς δεν είµαστε καθόλου εφησυχασµένοι.
Το αντίθετο, µάλιστα. Γιατί ό,τι έρχεται ως τροπολογία και αποσύρεται, επανέρχεται µε χειρότερο τρόπο. Αυτή είναι πάγια τακτική. Άλλωστε, εµµέσως πλην σαφώς, όπως συνηθίζουµε να
λέµε, ο κύριος Υπουργός είπε «θα την ξαναφέρουµε όταν τη µελετήσουµε καλύτερα».
Πράγµατι, υπήρξε κατακραυγή. Υπάρχει µια απόσυρση, αλλά
η φιλοσοφία της Κυβέρνησης είναι γνωστή και παραµένει. Τώρα,
όµως, µε αφορµή αυτό ξαναγίνεται συζήτηση που λέει: Βεβαίως,
σεβόµαστε το δικαίωµα της απεργίας, αλλά δεν πρέπει να απεργούν οι ναυτεργάτες, γιατί αποκλείονται τα νησιά. Δεν πρέπει να
απεργούν τα λεωφορεία, γιατί δεν υπάρχει συγκοινωνία. Δεν
πρέπει το ένα, δεν πρέπει το άλλο. Στην πράξη, δηλαδή, να µην
απεργούν. Γιατί το δικαίωµα της απεργίας σαν ένα όπλο των ερ-
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γαζοµένων, σαν µια µορφή πάλης θα το χρησιµοποιήσουν οι εργαζόµενοι για να πιέσουν. Φυσικά και πλήττονται τµήµατα της
κοινωνίας. Είναι λογικό. Και όταν εκείνα τα τµήµατα κινητοποιούνται, πλήττονται κάποιοι άλλοι.
Αυτό, όµως, που είναι υποκριτικό στη συγκεκριµένη περίπτωση
απ’ αυτούς που υποστηρίζουν την κατάργηση του δικαιώµατος
της απεργίας –δεν το λένε καθαρά, αλλά ουσιαστικά υποστηρίζουν την κατάργηση του δικαιώµατος της απεργίας- είναι το
εξής: Θυµάστε τα νησιά, το κοινωνικό σύνολο, τους αγρότες και
όλα τα υπόλοιπα, όταν απεργούν οι εργαζόµενοι. Όταν οι εφοπλιστές, όµως, δεν βάζουν καράβια, γιατί δεν έχουν εκείνο το ποσοστό κέρδους που θέλουν, τότε δεν σας πειράζει. Τότε δεν
υπάρχει πρόβληµα αποκλεισµού των νησιών! Μόνο όταν αποφασίσουν να κινητοποιηθούν οι εργαζόµενοι ξαφνικά ξεσηκώνονται
όλοι οι αντίπαλοι των εργαζοµένων και λένε: «να σκεφτούµε το
κοινωνικό σύνολο».
Και µια και επικαλείστε τους αγρότες, πάλι θα σας πω ότι αυτά
που ξέρατε αρχίζουν πλέον να τελειώνουν. Γιατί και οι αγρότες
που συντρίβονται από την ίδια πολιτική άρχισαν να συµπαρατάσσονται µε τους ναυτεργάτες. Υπάρχουν τα πρώτα βήµατα συµπαράταξης και αλληλεγγύης µε τους ναυτεργάτες. Δεν είναι
µόνο οι αγρότες. Είναι και άλλα τµήµατα των λαϊκών στρωµάτων.
Το δεύτερο θέµα αφορά την τροπολογία για τα ναυπηγεία.
Έφυγε ο κύριος Υπουργός που µας µίλησε µε στόµφο για την
εθνική ναυπηγική βιοµηχανία της Ελλάδος. Δηλαδή, ποια; Την
«HDV», την «Thyssen», την «Abu Dhabi Mar» ή τον Νιάρχο και
όλους τους άλλους παλιότερα; Γι’ αυτήν την εθνική ναυπηγική
βιοµηχανία µιλάτε, που τη δούλεψαν Έλληνες ιδιώτες, που κέρδισαν αµύθητα, που τις παράτησαν χρεοκοπηµένες, που ήρθε το
ΠΑΣΟΚ τότε κι εσείς µαζί µετά και τις «κοινωνικοποίησε»;
Δηλαδή, πλήρωσε ο ελληνικός λαός τα χρέη τους, τους πλήρωσε και από πάνω. Ακόµη δεν ξέρουµε πόσα πήρε ο Νιάρχος.
Ακόµη δεν έχει βγει το ποσό, πόσα δισεκατοµµύρια είχε πάρει
τότε σε εκείνες τις συνθήκες. Και φυσικά, τις ξαναϊδιωτικοποίησε
µε όλα αυτά τα αποτελέσµατα, µε αποτέλεσµα να ξεχαρβαλωθεί
ένας από τους πιο ισχυρούς τοµείς που έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα η χώρα µας. Αυτά έγιναν και στο πλαίσιο του καταµερισµού µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλες χώρες πίεζαν,
τµήµατα του κεφαλαίου δηλαδή, και γι’ αυτόν τον λόγο.
Εποµένως, δεν µιλάµε για εθνική ναυπηγική βιοµηχανία. Αυτό
θέλει άλλη πολιτική και άλλη κατάσταση, ενιαίο φορέα ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας, ενταγµένα και τα πέντε ναυπηγεία
που υπήρχαν στη χώρα µας και να είναι ιδιοκτησία του λαού και
να κυβερνάει ο λαός και να είναι µέσα σε ένα κεντρικό σχεδιασµό. Τέτοια δεν υπάρχουν. Στο αντίθετο είσαστε και στο ξεπούληµα θα πάµε.
Εποµένως εµείς, για να τοποθετηθούµε για την τροπολογία,
δεν έχουµε απλώς επιφυλάξεις. Λέω εκ των προτέρων ότι θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ». Γιατί; Διότι διαφωνούµε συνολικά µε την πολιτική σας και µε τις συµφωνίες µε τον Ταβουλάρη ή οποιονδήποτε. Δεν έχει σηµασία. Διαφωνούµε µε όλη τη γραµµή της πολιτικής σας και δεν µπορούµε να συνυπογράψουµε αυτά που προωθείτε τώρα.
Αλλά δεν µπορούµε να τις καταψηφίσουµε για ένα και µόνο
λόγο: γιατί προβλέπει –και αυτό πρέπει να διασφαλιστεί ακόµη
καλύτερα- ότι 11,5 εκατοµµύρια, αν δεν κάνω λάθος, από τα 25
εκατοµµύρια, που θα δοθούν, θα πάνε για να εξοφληθούν οι εργαζόµενοι. Κάνουµε, δηλαδή –το λέω έτσι- ένα συµβιβασµό σε
όφελος των εργαζοµένων.
Υπάρχουν και άλλοι που έχουν επιφυλάξεις. Οι επιφυλάξεις,
όµως, που έχουν είναι µήπως προκαλέσει τιµωρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση -έτσι λέγεται ως έµµεση ή άµεση κρατική επιδότηση- πράγµα που από τη Συνθήκη του Μάαστριχ και τις
κοινοτικές οδηγίες απαγορεύεται αυστηρώς και διά ροπάλου.
Δεν µας ενδιαφέρει εµάς. Να πληρωθούν οι εργαζόµενοι. Γι’
αυτό λέµε, απειθαρχία και έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εκείνοι που θέλουν να είναι «και µε τον αστυφύλαξ και µε τον
χωροφύλαξ», ας πάνε να τα εξηγήσουν στους εργαζόµενους,
εάν έρθουν και όταν έρθουν διάφορα πρόστιµα. Αυτό που προέχει πάντως και που καθορίζει το «ΠΑΡΩΝ» που ψηφίζουµε εµείς,
είναι να πληρωθούν οι εργαζόµενοι, οι οποίοι βρίσκονται σε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άσχηµη κατάσταση και σε αδιέξοδο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαος Συρµαλένιος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κύριε Υπουργέ, φτάνοντας στο
τέλος αυτής της συζήτησης, εµείς εκθέσαµε τις απόψεις µας
γιατί διαφωνούµε ριζικά µε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο εξακολουθούµε φυσικά και µετά τη συζήτηση να
λέµε ότι καλύπτει ουσιαστικά τα εφοπλιστικά συµφέροντα, πλήττει τα συµφέροντα των εργαζοµένων στο χώρο της ναυτιλίας,
όπως επίσης πλήττει και την προοπτική ακτοπλοϊκής διασύνδεσης της νησιωτικής Ελλάδας συνολικά.
Θέλω να αναφερθώ και να απαντήσω σε δύο-τρία σηµεία, λέγοντας κατ’ αρχήν ότι σχεδόν όλες οι τροπολογίες τις οποίες καταθέσαµε για το Λιµενικό Σώµα, δεν έγιναν δεκτές. Παραπέµποντας ο Υπουργός τις ρυθµίσεις αυτές στο Υπουργείο Εργασίας και Οικονοµικών, καταλαβαίνουµε ότι δεν θα γίνουν δεκτές συνολικά, διότι θα επικαλεστείτε για άλλη µία φορά τα
θέµατα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και το ασφυκτικό πλαίσιο των µνηµονίων στα οποία µας έχετε φέρει.
Από εκεί και έπειτα, θα ήθελα να πω το εξής: Σε ό,τι αφορά το
Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής και την έκκλησή σας να το κάνουµε δεκτό, δεν διαφωνούµε µε το θεσµό του Συµβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής. Διαφωνούµε µε το ότι στη σύνθεσή του δεν
υπάρχουν ούτε εργαζόµενοι ούτε περιβαλλοντικές – οικολογικές
οργανώσεις, διότι και το θέµα της εργασίας εσείς το θεωρείτε
δευτερεύον και προτάσσετε µόνο το χώρο των επιχειρηµατιών.
Βεβαίως, πρέπει να συµµετέχουν και τα επιµελητήρια και οι ξενοδόχοι και οι τουριστικοί επιχειρηµατίες. Δεν µπορεί, όµως, να
αγνοούνται τα εργατικά κέντρα και οι εκπρόσωποί τους, διότι και
οι εργαζόµενοι αποτελούν συστατικό στοιχείο της οικονοµικής
ανάπτυξης του νησιωτικού χώρου.
Επίσης, µιλάµε για συγκριτικά πλεονεκτήµατα της νησιωτικής
Ελλάδας, για το περιβάλλον και τον πολιτισµό µας. Παντού, όλοι
τα λένε µε πολύ ωραία λόγια και περιγράφουν το εξαιρετικό κάλλος και την οµορφιά της νησιωτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα του
Αιγαίου. Δεν συµµετέχουν, όµως, εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών οργανώσεων.
Γι’ αυτό το λόγο θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» σε αυτό το θέµα.
Διότι θέλουµε να γίνει Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, όχι όµως
αγνοώντας αυτούς τους συγκεκριµένους χώρους.
Το ίδιο θα κάνουµε και στο Παρατηρητήριο Νησιωτικότητας.
Όσον αφορά το θέµα της ακτοπλοΐας, θα ήθελα να εκφράσω
κι εγώ την ικανοποίησή µας για την απόσυρση της περίφηµης
τροπολογίας για το πλοίο ασφαλείας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Για τη µη αποδοχή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Για τη µη αποδοχή. Όπως θέλετε.
Βεβαίως, πιστεύουµε ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος µεταξύ
όλων ενδιαφεροµένων µερών και κυρίως µεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών φορέων, των Ναυτεργατικών Σωµατείων και της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας.
Εµείς θα εκθέσουµε τις δικές µας απόψεις σε αυτό το ζήτηµα,
διότι θεωρούµε ότι τη σηµερινή εποχή πλήττονται καίρια όλα τα
δικαιώµατα των εργαζοµένων. Έχουν καταργηθεί τα πάντα µε
την λαίλαπα των τριών τελευταίων ετών.
Από την άλλη, όµως, πλευρά και τα νησιά µας έχουν πληγεί
ανεπανόρθωτα µε τις ακολουθούµενες κυβερνητικές πολιτικές.
Τα είπα και στην πρωτολογία µου σήµερα το πρωί και δεν θέλω
να τα επαναλάβω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό ακόµα δώστε µου, κύριε Πρόεδρε.
Στο θέµα, λοιπόν, της ακτοπλοΐας η πρότασή µας δεν είναι µία
πρόταση που βασίζεται σε πήλινα πόδια. Είναι µία πρόταση την
οποία δεν µπορώ να παρουσιάσω, γιατί δεν µου φτάνει ο χρόνος.
Είναι, όµως, µία πρόταση που απαντά στο γεγονός ότι είµαστε η
µόνη χώρα που µόνο ιδιωτικός τοµέας διαχειρίζεται το χώρο της
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ακτοπλοΐας. Άρα, ο δηµόσιος κοινωνικός φορέας είναι αυτός ο
οποίος µπορεί να καλύψει την ακτοπλοΐα ως κοινωνικό δικαίωµα
και όχι µόνο ως εµπόρευµα.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι στο θέµα των ναυπηγείων υπάρχει
και το θέµα του Νεωρίου, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε προηγουµένως, όπου υπάρχει σε εκκρεµότητα το ζήτηµα της ανάθεσης
των δύο πλωτών δεξαµενών του Πολεµικού Ναυτικού εδώ και
πάρα πολύ καιρό από το Υπουργείο Άµυνας. Υπήρξε µία εµπλοκή
εκεί -είναι γνωστά αυτά τα ζητήµατα- µε το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Περιµένουµε κι εκεί να προωθηθούν λύσεις.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το θέµα των Ναυπηγείων Ελευσίνας –η
τροπολογία µε αριθµό 450- εµείς ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» για τους
λόγους τους οποίους εξέθεσαν, τόσο ο Κοινοβουλευτικός µας
Εκπρόσωπος, όσο και ο κ. Δρίτσας ως τοµεάρχης Άµυνας και
Ναυτιλίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Κωνσταντίνος
Τριαντάφυλλος, για τέσσερα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αναφερθώ στο σύνολο των άρθρων. Θα κάνω µία, δύο παρατηρήσεις σε συγκεκριµένα άρθρα, τα οποία εκκρεµούν ακόµα.
Θεωρώ ότι έχουν γίνει αρκετά βήµατα τα οποία διανύσαµε το
συγκεκριµένο διήµερο. Και νοµίζω ότι, πέραν των πολλών εκτός
θέµατος πραγµάτων που ακούσαµε, ακούστηκαν και πάρα πολλά
πράγµατα τα οποία ήταν χρήσιµα και για το δηµόσιο διάλογο,
αλλά και για τη ναυτιλιακή και ναυτική µας πολιτική, ούτως ώστε
να µπορούµε να συνεχίσουµε -όπως πολύ σωστά είπε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος- σε ένα πραγµατικά µεταρρυθµιστικό βήµα µε νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου.
Ανάµεσα στα ζητήµατα που ακούστηκαν, που δυστυχώς ήταν
άνευ περιεχοµένου, ακούστηκαν και διάφορα θέµατα τα οποία
έχουν να κάνουν µε τις αµοιβές των ναυτικών, του κατώτερου
πληρώµατος, όπου πολλοί συγχέουν τους όρους του ανώτερου
πληρώµατος, των αξιωµατικών, των µαγείρων, των ναυτών. Αυτό
είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί, ούτως ώστε να µην
υπάρχει κανένα ζήτηµα παρερµηνείας.
Γι’ αυτόν τον λόγο θα καταθέσω στα Πρακτικά τα αµοιβολόγια,
όπως αυτά ισχύουν σήµερα και στις ελληνικές συλλογικές συµβάσεις, αλλά και στην ITF, που είναι η Διεθνής Οργάνωση Εργατών στις µεταφορές, στην οποία βέβαια ανήκει και η δική µας
ΠΝΟ και η οποία προβλέπει τις κατώτερες αµοιβές οι οποίες
ισχύουν διεθνώς. Δηλαδή, ισχύουν και στην ελληνόκτητη πλοιοκτησία που δεν φέρει την ελληνική σηµαία.
Αυτό διότι ακούσαµε εξωφρενικές αµοιβές. Και ακούστηκε
µέσα στην Αίθουσα ότι κάποιοι υπερασπίζονται τα 5.000 ευρώ
που παίρνει ο Έλληνας µάγειρας, τη στιγµή που ο Φιλιππινέζος
παίρνει 1.200 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να έρθω τώρα στο κύριο θέµα, το οποίο αφορά το άρθρο 19.
Στο άρθρο 19, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι πρέπει να επέλθουν
σοβαρές νοµοτεχνικές βελτιώσεις κατά τη δική σας τοποθέτηση,
προκειµένου να µπορέσουµε να µεταβάλουµε τη δική µας στάση
ως Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, που αυτήν τη στιγµή
είναι αρνητική.
Ανάµεσα στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις θεωρούµε ότι πρέπει
να είναι τα εξής:
Πρώτον, ότι κατοχυρώνονται, δεν αµφισβητούνται, τα δικαιώµατα των Ελλήνων ναυτικών στις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, καθώς επίσης ότι δεν αµφισβητείται η ισχύς αυτών.
Δεύτερον, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κατώτερη αµοιβή
από αυτές οι οποίες κατοχυρώνονται από τις διεθνείς Οργανώσεις των ναυτικών, όπως είναι η ITF.
Τρίτον, ότι ο χρόνος πρέπει να είναι συγκεκριµένος -έγινε µία
νοµοτεχνική βελτίωση πάνω σε αυτό- αλλά σε κάθε περίπτωση
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ότι δεν αφορά τις υπάρχουσες εργασιακές σχέσεις, αλλά είναι
ένα µέτρο προώθησης της ναυτικής εργασίας και αντιµετώπισης
της µεγάλης ανεργίας που µαστίζει κυρίως τη νέα γενιά, µε την
κατοχύρωση ότι αυτή η διάταξη θα εφαρµοστεί µόνο στους νεοεισερχόµενους και όχι στους ενεργούς ή απογραφέντες ναυτικούς.
Με αυτές τις παρατηρήσεις στο σύνολό τους, όχι διαζευκτικά,
εµείς µπορούµε να δούµε θετικά τη συγκεκριµένη ρύθµιση, αλλά
µόνο υπό τις συγκεκριµένες παρατηρήσεις και προϋποθέσεις.
Ως προς το άρθρο 30, θεωρούµε ότι θα µπορούσε να προβλεφθεί αναλογική µείωση. Αντιλαµβανόµαστε το αντικειµενικό γεγονός που αντιµετωπίζει η ελληνική ακτοπλοΐα. Θεωρούµε,
όµως, ότι θα µπορούσε το Υπουργείο σας να χειριστεί το ζήτηµα
της αναλογικής µείωσης των συνθέσεων κατά τους χειµερινούς
µήνες.
Θεωρούµε, επίσης, ότι η έννοια του «πλοίου ασφαλείας», κύριε
εισηγητά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι απεργοσπαστικός µηχανισµός,
όπως προτάθηκε από τον κ. Κεγκέρογλου και διαφέρει κατά
πάρα πολύ από την πρόταση του κ. Κεφαλογιάννη. Καλό είναι,
λοιπόν, να µην τα συγχέουµε. Εµείς επιχειρούµε να κατοχυρωθεί
το δικαίωµα στην απεργία, όπως και το δικαίωµα στη συγκοινωνία των ελληνικών νησιών.
Το τελευταίο, κύριε Πρόεδρε -και σας ευχαριστώ για την
ανοχή σας- αφορά το άρθρο 49, στο οποίο, κύριε Υπουργέ, γνωρίζω ότι έχετε τη διάθεση να µην προκαταβάλετε και να µην προλάβετε ουσιαστικά µία διαδικασία, την οποία ξεκινάτε εσείς µε
τη συγκρότηση της συγκεκριµένης επιτροπής.
Ταυτόχρονα, νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό να υπάρξει
η δέσµευση πως µετά το πόρισµα της συγκεκριµένης επιτροπής
θα µπορέσουµε να έχουµε στη Βουλή των Ελλήνων µια διαδικασία στην αρµόδια επιτροπή, η οποία θα εγκρίνει το υπό δηµοσίευση προεδρικό διάταγµα, για το οποίο προφανώς µπορούµε
από τώρα να σας εξουσιοδοτήσουµε, εφ’ όσον όµως δεν υπάρχει
αναφορά σε συγκεκριµένη ρύθµιση από τώρα σε σχέση µε την
Πλοηγική Υπηρεσία.
Ταυτόχρονα, θα υπάρχει η προϋπόθεση της προηγούµενης έγκρισης από την αρµόδια Επιτροπή της Βουλής, που δεν είναι
άλλη από την επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου.
Κλείνω λέγοντας ότι δεν είδα νοµοτεχνική βελτίωση σε σχέση
µε το άρθρο 57 για την περιουσία του Λιµενικού Σώµατος της
Ελληνικής Ακτοφυλακής. Είναι µια λεπτοµέρεια. Υποθέτω ότι
µπορείτε να το δείτε. Αφορά το άρθρο 23 του ν. 3922, το οποίο
µε την κατάργησή του αφήνει ένα νοµικό κενό σε σχέση µε την
περιουσία του Λιµενικού Σώµατος της Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Τσαµπίκα Ιατρίδη για τέσσερα λεπτά.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το νοµοσχέδιο. Ο κύριος
Υπουργός έκανε τις βελτιώσεις, που έκρινε εκείνος ότι έπρεπε
να κάνει. Η ουσία, όµως, δεν έχει αλλάξει. Και δεν έχει αλλάξει,
διότι η βασική πολιτική του Υπουργού και της Κυβέρνησης δεν
αλλάζει. Ο ναυτικός, δυστυχώς, καλείται να επωµιστεί το βάρος
και τις αστοχίες άλλων. Όσον αφορά αυτό το θέµα, δεν θα προσθέσω κάτι άλλο.
Ο κύριος Υπουργός έκανε κάποιες αλλαγές, οι οποίες σε ορισµένα άρθρα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Και όπως
σας είπα, κάποια από αυτά θα τα ψηφίσουµε και θα τα στηρίξουµε.
Λυπάµαι που η τροπολογία για τους εργαζόµενους στη διώρυγα Κορίνθου δεν έγινε αποδεκτή. Κύριε Υπουργέ, εύχοµαι να
δείτε το θέµα στο µέλλον, όπως είπατε κι εσείς.
Επίσης, για τους µόνιµους κατοίκους στα νησιά που έχουν µεγάλο ποσοστό αναπηρίας, θεωρώ ότι και αυτό θα το δείτε στην
πορεία, όπως είπατε. Και χαίροµαι που το αναφέρατε.
Σε ό,τι αφορά τώρα τους µισθούς των ναυτικών, θυµίζω ότι
αυτοί οι µισθοί ισχύουν για έξι - επτά µήνες τον χρόνο. Οπότε,
πρέπει να κάνουµε τη διαίρεση δια του δώδεκα και να δούµε
πραγµατικά πόσο αµείβονται τον µήνα.
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Εποµένως, θα πρέπει να είµαστε συγκεκριµένοι, να µην δηµιουργούµε εντυπώσεις και κυρίως να είµαστε πολύ προσεκτικοί
όταν αναφερόµαστε στις οικογένειες των ναυτικών και στους
ναυτικούς τους ίδιους.
Είναι θετικό το ότι ο Υπουργός θέτει σε ευρύτερο διάλογο το
ζήτηµα του «πλοίου ασφαλείας». Είναι µια απόφαση που τον τιµά
και είναι ευκαιρία να το ξαναδούµε στη σωστή βάση. Σε κάθε περίπτωση, η ακτοπλοΐα είναι ζήτηµα ζωής για τους νησιώτες και
για τα νησιά µας. Και ακτοπλοΐα, δεν υπάρχει χωρίς Έλληνες
ναυτικούς.
Είπαµε στον κύριο Υπουργό ότι πρέπει να αναζητήσει κι άλλους τρόπους για να βελτιώσει τη ζήτηση και την αύξηση του µεταφορικού έργου στην ακτοπλοΐα. Ας δείτε, κύριε Υπουργέ, µε
τον Υπουργό Οικονοµικών -όπως είπαµε- και το ζήτηµα του ΦΠΑ
και στα καύσιµα.
Είπατε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Το κόστος διαχείρισης του πλοίου πρέπει να το δείτε συνολικά. Μπορείτε να το
δείτε. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεννοηθείτε και µε την
τρόικα, παρ’ όλο που όλοι έχουµε δει ότι η τρόικα είχε «αλλεργία» από την πρώτη στιγµή στη µείωση φόρων. Τουλάχιστον,
κάντε µια προσπάθεια.
Εµείς οι νησιώτες κρατάµε το Αιγαίο ζωντανό. Και όπως σας
είπα και προηγουµένως, η παρουσία η δική µας στα Δωδεκάνησα, στο Καστελόριζο, εξασφαλίζει την ΑΟΖ και τη χάραξη εθνικής πολιτικής. Ας προσέξουµε όλοι, εποµένως, να µην χάσουµε
το Αιγαίο και τους κατοίκους του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Ρεπούση, ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς, για τέσσερα λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι και
από την πλευρά µας και από άλλες πτέρυγες της Βουλής, συζητήσαµε όλα τα ζητήµατα που θέτει αυτό το σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας.
Σε ό,τι µας αφορά, έχουµε καθορίσει τη στάση µας. Οι αντιρρήσεις µας είναι βασικά στο άρθρο που αφορά τα εργασιακά και
τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας, το οποίο θα καταψηφίσουµε.
Και περιµένουµε µια βελτίωση από τον Υπουργό για το άρθρο 49
και την Πλοηγική Υπηρεσία, για να καθορίσουµε τη στάση µας.
Θα ήθελα, όµως, να αξιοποιήσω το χρόνο που µου δίνετε, για
να αναφερθώ σε ένα ζήτηµα που απασχόλησε τους συναδέλφους -και δικαίως κατά τη γνώµη µου- τη Βουλή των Ελλήνων και
στην αρµόδια επιτροπή, αλλά και στην Ολοµέλεια, το οποίο δεν
έχει να κάνει µε το νοµοσχέδιο αυτό καθ’ αυτό, αλλά µε ένα ζήτηµα που έχει να κάνει µε τη ναυτιλία και τα λιµάνια. Θα αναφερθώ, λοιπόν, στο θέµα των ιδιωτικοποιήσεων των λιµανιών και
στις απόψεις που ακούστηκαν σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Θα ήθελα να ξεκινήσουµε από την παραδοχή ότι τα λιµάνια
της χώρας µας είναι στρατηγικής σηµασίας για την ανάπτυξη
αυτού του τόπου κι ότι στην κατάσταση που βρίσκονται σήµερα
τα λιµάνια είναι σαν γίγαντες που κοιµούνται. Αν το ένα λιµάνι
έχει πλεόνασµα -τα περισσότερα κατά την άποψή µου, έτσι όπως
έχω δει τα στοιχεία, έχουν ζηµίες- πάντως είναι ένας αναξιοποίητος εθνικός πλούτος, που ανεξάρτητα από την κρίση στην
οποία βρίσκεται η χώρα, θα έπρεπε να µας απασχολήσει.
Τι γίνεται, λοιπόν, µε την αξιοποίηση των λιµανιών; Γνωρίζετε
πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλά και διαφορετικά σενάρια. Το ένα
σενάριο είναι υπέρ της πώλησης ενός πλειοψηφικού µετοχικού
πακέτου για τις εταιρείες, τους οργανισµούς, τις λιµενικές
αρχές, που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, δηλαδή τον
ΟΛΠ -τον Οργανισµό Λιµένα Πειραιά- και τον Οργανισµό Λιµένα
Θεσσαλονίκης.
Δεν είναι, όµως, αυτό το µοναδικό σενάριο για την αξιοποίηση.
Για παράδειγµα, εµείς στη Δηµοκρατική Αριστερά προκρίνουµε
ένα άλλο σενάριο που επιχειρεί να συνδυάσει τη σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού, να διασφαλίσει για το δηµόσιο συµφέρον
το δηµόσιο χαρακτήρα των λιµανιών και ταυτόχρονα να µη σταµατήσει την αξιοποίησή τους από το ιδιωτικό κεφάλαιο.
Εµείς πιστεύουµε ότι τα λιµάνια της χώρας χρειάζονται διαρ-
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κείς επενδύσεις, για να βελτιώσουν τις υποδοµές τους και να ανταποκριθούν στις διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες µιας αγοράς που θέλει νέες τεχνολογίες για τη φορτοεκφόρτωση ή
βελτιωµένες κάθε φορά συνθήκες για την επιβίβαση και για τη
χρήση των επιβατών. Άρα, χρειαζόµαστε επενδύσεις.
Οι επενδύσεις αυτές θα µπορούσαν να εξασφαλιστούν µέσα
από συµβάσεις παραχώρησης από τη µεριά της λιµενικής αρχής,
δηλαδή του Οργανισµού και µέσα απ’ αυτές τις συµβάσεις παραχώρησης να έχουµε την επιθυµητή αξιοποίηση των λιµανιών,
µε εισροή ιδιωτικού κεφαλαίου και ταυτόχρονα επενδύσεις για
την ανάπτυξη. Δεν είναι, δηλαδή, µονόδροµος η λεγόµενη ιδιωτικοποίηση ή αξιοποίηση των λιµανιών. Υπάρχουν πολλές λύσεις
που µπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά και για το δηµόσιο
συµφέρον, αλλά και για την ανάπτυξη. Γιατί, έτσι όπως είµαστε
σήµερα, φαίνεται ότι το δηµόσιο από µόνο του είναι αργό και δεν
µπορεί δυστυχώς να εξασφαλίσει τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση
για τα λιµάνια.
Θα ήθελα να πω µια κουβέντα για την ακτοπλοΐα, επειδή έγινε
πολύς λόγος γι’ αυτήν και δίκαια. Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε
ότι έτσι όπως έχει σήµερα η κατάσταση, το ζήτηµα θα ξανατεθεί.
Είναι πολύ ακριβή η ακτοπλοΐα. Έχει µεγάλο κόστος και για τον
επιβάτη και για τα αγαθά. Αν δεν αλλάξουµε αυτήν την κατάσταση, το µεταφορικό αγαθό για τους νησιώτες -τους οποίους
όλοι φροντίζουµε και για τους οποίους θέλουµε να µιλάµε- θα
επιδεινώνεται.
Χρειαζόµαστε ριζικές αλλαγές σ’ αυτό και από τη µεριά του
κράτους και της πολιτείας –γιατί γι’ αυτό µιλάµε- και ενδεχοµένως από τη µεριά των επιχειρηµατιών της θάλασσας. Για παράδειγµα, η πολιτεία θα πρέπει να ξανασκεφθεί πώς επιδοτεί τα
µεταφορικά µέσα, τις δηµόσιες συγκοινωνίες, τι δίνει για τις οδικές δηµόσιες συγκοινωνίες και τι δίνει για τις ακτοπλοϊκές δηµόσιες συγκοινωνίες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα εννιά µαθητές και µαθήτριες και τέσσερεις εκπαιδευτικοί από το 4ο Γυµνάσιο Πολυκάστρου Κιλκίς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καταθέσω ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Η πρώτη αφορά στην τροπολογία µε αριθµό 355 συναδέλφων
του ΣΥΡΙΖΑ και να διευκρινίσω ότι γίνεται δεκτή µόνο ως προς
την παράγραφο 13. Απλώς, εκ παραδροµής, όταν έκανα την ανάγνωση και το σχολιασµό των τροπολογιών, αντί να αναφερθώ
στο άρθρο 13, αναφέρθηκα στην παράγραφο 4. Αυτή είναι η
πρώτη νοµοτεχνική βελτίωση. Να σας θυµίσω ότι αφορά ιεραρχία, προαγωγές, µετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις
και απαγορεύσεις προσωπικού Λιµενικού Σώµατος.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ποιο άρθρο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Είναι τροπολογία. Δεν είναι άρθρο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τι τροποποιεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Στο άρθρο 57…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012.
Αυτή είναι η πρώτη νοµοτεχνική βελτίωση.
Η δεύτερη νοµοτεχνική βελτίωση είναι η εξής: Στο δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 61 -πρώην 62- οι λέξεις
«της παραγράφου 5 του άρθρου 16» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 16». Ειπώθηκε και
από τους συναδέλφους σαν νοµοτεχνική βελτίωση. Θα σας πω,
αν πάρω το λόγο λίγο αργότερα, τι ακριβώς αφορούν αυτές οι
παράγραφοι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, έχετε
το λόγο, κύριε Υπουργέ. Εξηγήστε µας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Η νοµοτεχνική βελτίωση αφορά σχόλια συναδέλφων, αλλά δεν θυµάµαι ακριβώς. Θα τη µοιράσω.
Όσον αφορά το άρθρο 19, διαβάζω την προσθήκη παραγράφου 5, ως ακολούθως: Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν
θίγουν, µεταβάλλουν ή µε οποιονδήποτε τρόπο περιορίζουν το
δικαίωµα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, σύναψης συλλογικών συµβάσεων εργασίας και της ισχύος αυτών.
Ολοκληρώνω, αν µπορούν να µε βοηθήσουν λίγο µε τη νοµοτεχνική βελτίωση αυτή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν έχουµε χρόνο, να κατατεθούν, να διανεµηθούν και µετά βρείτε την αιτιολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Τελευταία νοµοτεχνική είναι για το άρθρο 49, το
οποίο αναδιατυπώνεται στο σύνολό του και θα το καταθέσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αναγνώστε το,
κύριε Υπουργέ. Πώς αναδιατυπώνεται;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): «1. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται
µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και
Αιγαίου και το οποίο παρουσιάζεται και συζητείται ενώπιον της
αρµόδιας επιτροπής της Βουλής, καθορίζεται ο τρόπος παροχής
πλοηγικών υπηρεσιών στους εµπορικούς λιµένες και στο θαλάσσιο χώρο της επικράτειας, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη διοικητική και επιχειρησιακή οργάνωσή τους.
2. α. Προς το σκοπό αυτό, εκπονείται αναλυτική µελέτη από
ειδική προς τούτο επιτροπή, η οποία συστήνεται εντός τριάντα
(30) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µε
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στην Επιτροπή
µετέχουν: ο Γενικός Γραµµατέας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ως Πρόεδρος, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ένας (1) Αρχιπλοηγός, ένας (1) εκπρόσωπος
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από κάθε συνδικαλιστικό όργανο του ναυτικού προσωπικού της
υφιστάµενης Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας, ένας (1) εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Λιµένων Ελλάδος, ένας (1) εκπρόσωπος της
Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης και ένας (1) εκπρόσωπος του Σωµατείου Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής και Πειραιώς. Την επιτροπή
δύναται να επικουρούν στο έργο της, χωρίς δικαίωµα ψήφου,
δύο (2) επιστήµονες εγνωσµένου κύρους, ειδικοί σε σχέση µε τα
ανωτέρω ζητήµατα.
β. Η ανωτέρω µελέτη περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) την ολοκλήρωση του λογιστικού κλεισίµατος των ισολογισµών
του Ειδικού Κεφαλαίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας, καθώς και την
ολοκλήρωση της σύνταξης των αναλυτικών ισοζυγίων πληρωµών
και την επαλήθευση των ταµειακών διαθεσίµων του Ειδικού Κεφαλαίου της Διεύθυνσης αυτής και β) τη διενέργεια από εµπειρογνώµονα εγνωσµένου κύρους της λειτουργικής επισκόπησης,
καθώς και του οικονοµικού και λογιστικού ελέγχου (audit) της
Πλοηγικής Υπηρεσίας.
Βάσει των ανωτέρω, η µελέτη περιλαµβάνει ειδικώς αιτιολογηµένη πρόταση για τα θέµατα της παραγράφου 1.
γ. Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώνεται εντός έξι (6) µηνών
από τη σύστασή της. Τα λειτουργικά έξοδα της, καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η εκπόνηση της ανωτέρω µελέτης, καλύπτονται από το Ειδικό Κεφάλαιο της Πλοηγικής Υπηρεσίας».
Επανέρχοµαι στη νοµοτεχνική βελτίωση και κλείνω µε αυτό,
κύριε Πρόεδρε. Επειδή έγινε δεκτή η παράγραφος 13 της τροπολογίας µε αριθµό 355 του ΣΥΡΙΖΑ, µε τη νοµοτεχνική βελτίωση
καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 3922/2011,
λόγω του ότι ρυθµίζει το ίδιο ακριβώς ζήτηµα, το οποίο έγινε
δεκτό και µε την τροπολογία µε αριθµό 355. Η τροπολογία µε
αριθµό 355 είναι δική σας, µπορείτε να την αναζητήσετε και να
δείτε τι ακριβώς ρυθµίζει.
Καταθέτω, λοιπόν, τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και
Αιγαίου): Επειδή αντιλαµβάνοµαι ότι δεν θα ξαναπάρω το λόγο,
θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους τους συναδέλφους για
την προσπάθεια που έκαναν µε την κριτική τους, αλλά και µε τις
προτάσεις τους, τόσο στις επιτροπές, αλλά και στην Ολοµέλεια,
ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Επίσης, θα ήθελα να πω και να υπογραµµίσω, ότι είµαστε ανοιχτοί σε ζητήµατα που τέθηκαν εδώ και είτε δεν µπορούν να φιλοξενηθούν σε νοµοσχέδιο δικό µας, αλλά και θέµατα τα οποία
έχουµε δεσµευθεί ότι θα αντιµετωπίσουµε, να σας ακούσουµε
και στο πλαίσιο του νέου νοµοσχεδίου για το θαλάσσιο τουρισµό,
το οποίο θα εισηγηθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου να τα
αντιµετωπίσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Σας ευχαριστώ όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει η
ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, κ. Μανωλάκου.
Ορίστε, κυρία Μανωλάκου, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αν κάποιος παρακολουθούσε τη
συζήτηση, θα καταλάβαινε γιατί το εφοπλιστικό κεφάλαιο, αν και
είναι κοσµοπολίτικο, θέλει να έχει µία χώρα αναφοράς. Αυτό συµβαίνει, γιατί υπάρχουν οι κυβερνήσεις οι οποίες περνάνε νόµους
στα µέτρα τους: συνθήκες γαλέρας, κατάργηση συλλογικών
συµβάσεων, κέρδη τρελά. Η σηµερινή συζήτηση ήταν αποκαλυπτικότατη.
Θα αναφερθώ σε ορισµένες επί µέρους τροπολογίες. Μπορεί
να µην ψηφίστηκε σήµερα, αλλά την παραπέµπετε την τροπολογία, η οποία ουσιαστικά χτυπάει το δικαίωµα της απεργίας. Είναι
εξάλλου το µοναδικό που απέµεινε στους εργαζόµενους. Και
αυτό, όµως, φαίνεται στις διαθέσεις σας ότι θα το καλοδουλέψετε, για να έχετε µεγαλύτερη σύµπνοια. Σας έχει τροµάξει η
αποφασιστικότητα και η αγωνιστικότητα των ναυτεργατών. Δεν
φοβήθηκαν ούτε την πολιτική επιστράτευση. Απείργησαν επανειληµµένα, σύσσωµοι και έχουν αυξήσει και την αλληλεγγύη και τη
στήριξή τους και αυτό σας φοβίζει. Ουσιαστικά, µεθοδεύετε να
νοµιµοποιήσετε την απεργοσπασία. Δεν σηµαίνει ότι θα περάσει.
Ούτε θα εµποδίσετε την κοινωνική συµµαχία εργατιάς και αγροτιάς. Να ξέρετε ότι αυτές τις µέρες, πάµπολλες ανακοινώσεις
στήριξης στην απεργία των ναυτεργατών βγήκαν από πολλούς
ζωντανούς αγροτικούς συλλόγους -όχι σφραγίδες- και στην
Κρήτη και στη Μυτιλήνη και στη Σάµο, που έδιναν δίκιο και εκφράζανε την αλληλεγγύη τους προς τους ναυτεργάτες.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της ασφάλειας, δεν µπορείτε να εξισώνετε ανόµοια πράγµατα. Όταν µπαίνει προσωπικό ασφάλειας
σε µια απεργία, µπαίνει διότι θέλει να προστατέψει από προβοκάτσιες, από φωτιές, από οτιδήποτε. Επίσης, δεν συγκρίνεται µε
το θέµα της ανθρώπινης ζωής, όταν υπάρχει προσωπικό ασφάλειας σε νοσοκοµεία.
Μπήκε το ζήτηµα για εργαζόµενους φιλιππινέζους ή όχι σε
πλοία µε ελληνική σηµαία. Διαβάστε πιο προσεκτικά τι είπε ο
Πρόεδρος των Ελλήνων εφοπλιστών. Ήταν σαφέστατος. Δεν τον
νοιάζει ποιος είναι ο εργαζόµενος, ο σκλάβος του, που θα του
δουλεύει. Αυτός τι ζητάει; Φιλιππινέζικη σύµβαση, όποιος και να
είναι. Αυτό το εξασφαλίζει µε τους δικούς σας νόµους-καρµανιόλα. Μπορεί µερικοί να χύνετε εδώ µέσα µαύρο δάκρυ για τα
κατώτατα πληρώµατα, όµως, δεν λέτε κουβέντα για τις συλλογικές συµβάσεις που γίνονται φιλιππινέζικες, χωρίς Φιλιππινέζους,
αλλά µε Έλληνες κακοπληρωµένους, «χωρίς στον ήλιο µοίρα»
και δουλεύουν και δεν απολαµβάνουν αυτό που παράγουν, διότι
ο εφοπλιστής τον αποµυζά.
Για την τροπολογία που αφορά καταβολή τιµήµατος, ανάλογα
µε την πορεία ναυπήγησης του πλοίου, ο Κοινοβουλευτικός µας
Εκπρόσωπος είπε, ότι παρά τις επιφυλάξεις που έχουµε γι’ αυτήν
καθ’ αυτήν τη σύµβαση, θα ψηφίσουµε λευκό, µόνο και µόνο, για
να πληρωθούν οι εργαζόµενοι.
Για την τροπολογία που αφορά την αγορά των κυπριακών πιστωτικών υποκαταστηµάτων από την Πειραιώς, να σας πω, κύριε
Υπουργέ, ότι έχετε δύο µέτρα και δύο σταθµά. Ποιανού ήταν
αυτή η τροπολογία; Δεν ήταν του Υπουργείου Οικονοµικών; Γιατί
απορρίψατε άλλες τροπολογίες που βελτίωναν τη θέση εργαζοµένων, όπως ήταν οι εργαζόµενοι στην Ανώνυµη Εταιρεία της
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Διώρυγας Κορίνθου και άλλοι; Γιατί το παραπέµπετε στο Υπουργείο Οικονοµικών; Από κοινού µπορείτε να το επεκτείνετε ή να
µην το δεχτείτε. Γιατί; Διότι στη συγκεκριµένη αυτή τροπολογία,
τι σας ενδιαφέρει; Όχι προσωπικά, την Κυβέρνηση. Ενδιαφέρει
να µεγεθύνετε τη συγκεκριµένη τράπεζα για συγκεκριµένα συµφέροντα, που βέβαια είναι σε αντίθεση µε τα λαϊκά συµφέροντα,
και γι’ αυτό την επιδοτείτε και τη φοροαπαλλάσσετε. Εξάλλου,
στην έκθεση που µας έχετε δώσει, ο κ. Σταϊκούρας που την υπογράφει, είναι σαφέστατος και πολύ καθαρός ότι οι απώλειες του
κρατικού προϋπολογισµού από τις φοροαπαλλαγές που δίνονται
στο πιστωτικό ίδρυµα, αυτό το συγκεκριµένο, θα αναπληρωθούν
από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού, δηλαδή, τα χαράτσια στα λαϊκά νοικοκυριά. Έτσι είναι. Εφοπλιστές
και τραπεζίτες τους µπουκώνετε µε χρήµα και τους εξασφαλίζετε
κέρδη. Για τους άνεργους δεν έχετε ούτε επίδοµα.
Επειδή υπάρχουν και ορισµένες άλλες τροπολογίες για τον
Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού, λέµε ότι θα τις καταψηφίσουµε. Μάλιστα, τις θεωρούµε και πιο αντιδραστικές. Και για την ΕΥΔΑΠ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Τελειώνοντας, θα σας αναγνωρίσω, κύριε Υπουργέ, ότι είστε ειλικρινής, όταν λέτε ότι θέλετε
να δηµιουργείτε µεγέθυνση. Αλήθεια είναι. Είναι η συγκέντρωση
και συγκεντρωποίηση που προωθεί η στρατηγική 2020 της Ευρώπης, είναι µία ολοκληρωµένη πολιτική. Η µεγέθυνση είναι το
µονοπώλιο, δηλαδή το βάσανο του εργαζόµενου, αυτό που πρέπει να παλέψει για να καταργήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Κεγκέρογλου για ένα λεπτό.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, αλλά θα τηρήσετε το χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν δεχθήκατε την πρόταση που έχει να κάνει
µε τη συµµετοχή στο Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής του ΕΛΚΕΘΕ, του µεγάλου ερευνητικού ιδρύµατος της χώρας µας που
ασχολείται µε τη θάλασσα, το θαλάσσιο περιβάλλον και το
θεωρώ µεγάλο λάθος αυτό, όπως επίσης και εκπροσώπους από
την τριτοβάθµια εκπαίδευση, το Πολυτεχνείο Χανίων, το Πανεπιστήµιο Κρήτης, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και τα ΤΕΙ. Θεωρώ ότι
θα πρέπει να µπουν. Δεν µπορεί να υποκατασταθεί το ΕΛΚΕΘΕ
ούτε κατά διάνοια από οποιοδήποτε ινστιτούτο δηµιουργήσετε.
Δεύτερο θέµα. Δεν θέλω να πιστεύω -και δεν πιστεύω- ότι το
γεγονός πώς δεν αποδεχθήκατε την πρόταση για το πρόγραµµα
δροµολογίων ελάχιστης επικοινωνίας των νησιών είχε να κάνει
µε την αντίδραση ορισµένων Βουλευτών, που µάλιστα εκλέγονται σε νησιά είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε άλλων κοµµάτων. Δεν παρακολούθησα για να δω αν ήταν από όλα τα κόµµατα ή από ορισµένα.
Πιστεύω ότι δεν την αποδεχθήκατε, γιατί δεν θέλατε να πείτε
στον Γραµµατέα της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Κεφαλογιάννη,
ότι η πρότασή του δεν είναι σωστή. Και δεν είναι αποτελεσµατική
και δεν είναι σωστή. Να αποδεχθείτε το θεσµικό πλαίσιο το οποίο
σας προτείνουµε, το οποίο αφήνει ανοικτό στο πλαίσιο του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να γίνει ο διάλογος, η διαβούλευση και να συµφωνηθεί το πρόγραµµα. Δεν είναι κάποιο
συγκεκριµένο πρόγραµµα που προτείνουµε. Προτείνουµε το
πλαίσιο λειτουργίας, προκειµένου να εκπονηθεί ένα µόνιµο πρόγραµµα. Αυτό θεωρώ ότι έπρεπε σήµερα να γίνει, γιατί θα είναι
αντικείµενο διαβούλευσης, αµέσως µετά τη θεσµοθέτησή του,
το θέµα µε βάση το Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Ελπίζω, όµως, και είµαι συγκρατηµένα αισιόδοξος, γιατί µε τα τελευταία σας λόγια αναφερθήκατε στην πρόθεσή σας, µετά από
τις προτάσεις που θα κατατεθούν, να δηµιουργηθεί ένα σταθερό
θεσµικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος που θα
αντιµετωπίζει και τις κοινωνικές συγκρούσεις που έχουµε κάθε
φορά που συµβαίνει κάποιο γεγονός, αλλά και το πρόβληµα µε
την εξυπηρέτηση των νησιών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μουσου-
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ρούλης για δύο λεπτά για µία σύντοµη τοποθέτηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι οι περισσότεροι
αναγνωρίζετε πως οι τροπολογίες που κατατέθηκαν και στον
αριθµό και στο εύρος τους µας οδήγησαν σε τέτοια προχωρηµένη ώρα να συζητούµε το νοµοσχέδιο και να ολοκληρώνουµε
τώρα αυτή τη συζήτηση.
Εύχοµαι όλοι να αποδέχεστε πως εγώ δεν έκανα διάκριση
ποιος συνάδελφος προτείνει ποια τροπολογία, ποια ρύθµιση και
από ποιο κόµµα προέρχεται, αλλά την ουσία. Γι’ αυτό και έγιναν
αρκετά πράγµατα αποδεκτά από όλες τις παρατάξεις.
Αγαπητέ κύριε Κεγκέρογλου, επί της αρχής το αποδέχθηκα
από την πρώτη στιγµή, από τη συζήτηση στην επιτροπή και συνεχίζω και τώρα. Απλώς, πρέπει το θεσµικό περιβάλλον που θα
φτιάξουµε να είναι σταθερό, όπως είπα και πριν, και να µπορεί
να εφαρµοστεί χωρίς πρόβληµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Αυγενάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτό
τώρα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έχουν δικαίωµα και οι Βουλευτές για δευτερολογία από τον Κανονισµό.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Έχουµε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Επωφελούνται του γεγονότος ότι ο Πρόεδρος είναι από την Κρήτη!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εκτός από τους αξιωµατούχους
µιλούν και οι Βουλευτές πότε-πότε, κατά τον Κανονισµό!
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Έχουµε και εµείς το δικαίωµα,
κύριε Παπαδηµούλη, εάν δεν το ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Αυγενάκη, έχετε το λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ενηµερώθηκα µε ενδιαφέρον για
το θέµα της εξέλιξης σχετικά µε το πλοίο ασφαλείας, ένα θέµα
το οποίο ξεκίνησε από παραγωγικούς φορείς ως πάγιο αίτηµα
αυτών.
Αναφέροµαι συγκεκριµένα σε ό,τι αφορά την Κρήτη και λέω
ότι ήταν και παραµένει πάγιο αίτηµα των αγροτών της Κρήτης.
Αναφέροµαι -επιµένω σε αυτό και το υπογραµµίζω- γιατί κάποιοι
πήγαν να πουν άλλα ή να µεταφέρουν κάποια άλλα ζητήµατα, ότι
κάθε άλλο παρά οι αγρότες ζήτησαν τέτοια πράγµατα. Καλό θα
ήταν, λοιπόν, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή το βράδυ
που ήµασταν προσκεκληµένοι όλοι οι Βουλευτές της Κρήτης στα
γραφεία της Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου να
ήταν εκεί ή έστω κάποιοι εκπρόσωποί τους, για να ενηµερωθούν
για άλλη µια φορά για το πάγιο αίτηµα των αγροτών.
Αυτό, λοιπόν, το αίτηµα χαίροµαι, που µια εξέλιξη όπως η σηµερινή, δείχνει ότι ανάγκασε τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει µερικά βήµατα
πίσω, δηλαδή κοινώς άλλη µια κωλοτούµπα όπως αυτές που έχει
µάθει να κάνει. Βεβαίως, χαίροµαι και µε τη στάση του Υπουργού, όπου δείχνει ότι είναι οπαδός της συζήτησης και του διαλόγου και τις επόµενες ηµέρες έχουµε µια ολοκληρωµένη, σωστά
µελετηµένη, πρόταση, που βεβαίως θα θεσπίσει το πλοίο ασφαλείας για την ασφαλή µετακίνηση όλων των νησιωτών και κυρίως
των ευπαθών οµάδων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Μαριάς έχει ζητήσει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κι εγώ για ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κι εγώ για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να τελειώσουµε
κάποια στιγµή;
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή
εµείς είµαστε εδώ στην συζήτηση καθ’ όλη τη διάρκεια, να το διευκρινίσουµε για άλλη µια φορά, επειδή και καταγράφονται στα
Πρακτικά και µας ακούει και ο ελληνικός λαός.
Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωµα επι-
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κοινωνίας και το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας. Αυτό είναι
το βασικό ζήτηµα. Ξεκινούµε µε το θετικό στοιχείο, όχι µε το αρνητικό, τι θα γίνεται σε περίπτωση απεργιών. Τα υπόλοιπα εντάσσονται σε ένα συνταγµατικό πλαίσιο, όπως είπαµε, και της
διασφάλισης του δικαιώµατος της απεργίας και των άλλων δικαιωµάτων που έχουν οι πολίτες και της αρχής της αναλογικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, η άποψή µας ήταν από την πρώτη στιγµή,
από χθες, αλλά και σήµερα δύο φορές -και τρίτη φορά το λέω,
για να µην υπάρχουν παρανοήσεις στην Αίθουσα αυτή- ότι πρέπει
συντεταγµένα να έρθει µία συγκεκριµένη ρύθµιση, η οποία θα
δώσει την ευκαιρία και στην αντίστοιχη επιτροπή να τοποθετηθούν οι φορείς και να µην έχει νοµοτεχνικά προβλήµατα και να
υπάρχει και ΦΕΚ που να προσδιορίζει πώς θα γίνεται η διαδικασία…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε,
κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, µε συγχωρείτε, σας έδωσα τον λόγο χωρίς να τον δικαιούστε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Η τριτολογία µου είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, µίλησε ο
Αρχηγός σας και δεν δικαιούστε τριτολογία. Τουλάχιστον σεβαστείτε τον χρόνο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Με συγχωρείτε, ανέβηκα προηγουµένως και ρώτησα τι δικαιούµαι και αυτό µου
είπαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, δεν το δικαιούστε. Παρά ταύτα, για το καλό κλίµα, σας έδωσα ένα λεπτό.
Όσο µιλούν οι Ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο. Η τοποθέτηση του Ευρωβουλευτή στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ένα
λεπτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ωραία, από δύο λεπτά
µου το µειώσατε σε ένα. Τουλάχιστον να τελειώσω τη φράση
µου. Θέλετε να σταµατήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, τελειώστε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αν δεν θέλετε, θα τα
πούµε αύριο. Αύριο θα έχουµε την ευκαιρία, τα ίδια θα λέµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Βούλτεψη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω πολύ σύντοµα κάτι σχετικά µε την τροπολογία για την εξαγορά των κυπριακών τραπεζών απ’ την Τράπεζα Πειραιώς.
Πρώτον, επειδή ακούστηκε ότι το Eurogroup και οι αποφάσεις
του δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα, θέλω να πω ότι το Eurogroup είναι οι δεκαεπτά Υπουργοί Οικονοµικών της Ευρωζώνης, έχουν αποφασίσει κουρέµατα χρεών, έχουν αποφασίσει
επιµήκυνση δανείων, έχουν αποφασίσει εκταµίευση δόσεων και
όλα αυτά αποτελούν παραγωγή εννόµων αποτελεσµάτων, όπως
και το Ecofin, που περιλαµβάνει τους είκοσι επτά Υπουργούς Οικονοµικών των είκοσι επτά. Τα έννοµα αποτελέσµατα είναι καθηµερινά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν τα ξέρετε καλά, να
τα µάθετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
ησυχία, κύριοι συνάδελφοι, τώρα που τελειώνουµε δεν θα τα χαλάσουµε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Έννοµα είναι τα αποτελέσµατα του Eurogroup και γι’ αυτό γίνονται και σεβαστά και ακολουθούνται από
όλους.
Δεύτερον, υπήρχε νοµικό κενό. Πράγµατι, υπήρχε νοµικό κενό,
διότι η λύση που δόθηκε για την Κύπρο δόθηκε πρώτη φορά, εγκαταλείφθηκε το bail out…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Πέρασε το λεπτό.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θα µε αφήσετε, κύριε συνάδελφε; Αρ-
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κετά! Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μαριά,
για ποιον λόγο διαµαρτύρεστε;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Γιατί πέρασε το λεπτό.
Ένα λεπτό σας έδωσε, κυρία Βούλτεψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, τρία
λεπτά δικαιούται η συνάδελφος.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εµένα δεν έχει µιλήσει ο Αρχηγός µου και
θα µιλήσω, λοιπόν, όσο δικαιούµαι. Εσείς το λεπτό δεν το δικαιούσασταν καθόλου.
Πόσο δικαιούµαι, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δικαιούστε τρία
λεπτά. Σας έδωσα ένα λεπτό, αλλά δεν σας άφησε ο κ. Μαριάς
να µιλήσετε. Μιλήστε, παρακαλώ, για να τελειώνουµε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Υπήρχε, λοιπόν, νοµικό κενό και έπρεπε
να καλυφθεί. Διότι εάν δεν καλυπτόταν το νοµικό κενό, δεν θα
µπορούσε να γίνει εξαγορά των υποκαταστηµάτων της Λαϊκής
Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου και θα είχαµε µεγάλο πρόβληµα στη χώρα, διότι σ’ αυτές τις τράπεζες κατατίθενται και οι
συντάξεις συνταξιούχων από ασφαλιστικά ταµεία. Υπήρξαν συνταξιούχοι που τηλεφώνησαν σε µένα και µου είπαν «Δεν λες στην
Κυβέρνηση για δυο µήνες να µην µας τις καταθέσει καθόλου
µέχρι να πάµε σε άλλη τράπεζα, µη χάσουµε τα λεφτά µας;».
Και τι λέτε τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους; Ότι έπρεπε να
καταρρεύσουν και τα υποκαταστήµατα, να µην πάρουν ούτε τις
παλιές τους συντάξεις ούτε τις καινούργιες. Είναι προφανές
αυτό! Πώς καταψηφίζεται αυτή η τροπολογία; Τι λένε, δηλαδή,
σε αυτούς που είχαν καταθέσεις, σε αυτούς που είχαν συντάξεις;
Πήρε, λοιπόν, η Τράπεζα Πειραιώς -και µάλιστα σε αµφίβολο
χρόνο, που δεν ξέραµε ούτε τι γίνεται µε την Κύπρο ούτε αν θα
σωθεί η Κύπρος ούτε αν θα γίνουν δεκτές οι αποφάσεις ούτε τίποτα- ακριβώς για να σωθούν οι καταθέσεις και οι συντάξεις των
Ελλήνων που ήταν στα κυπριακά υποκαταστήµατα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Παπαδηµούλη, επιµένετε να πάρετε το λόγο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν επρόκειτο να µιλήσω, αν δεν δινόταν ο λόγος στους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε το λόγο,
κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κοιτάξτε, είχα την ευκαιρία,
όταν συζητιόταν το θέµα µετά την παρέµβαση του Υπουργού,
τόσο εγώ όσο και ο αρµόδιος τοµεάρχης Ναυτιλίας και ο εισηγητής µας, ο κ. Νίκος Συρµαλένιος, σε µια στιγµή που οι συνάδελφοι που µίλησαν τελευταίοι, επιχειρώντας να δηµιουργήσουν
εντυπώσεις σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ και διαστρεβλώνοντας τη θέση
µας, να εκφράσω την ικανοποίησή µας γιατί ο κύριος Υπουργός
δεν αποδέχτηκε την τροπολογία Κεφαλογιάννη.
Η θέση µας είναι απλή: Μπορούµε και πρέπει, µε κοινωνικό
διάλογο, να διασφαλίσουµε το δικαίωµα της επικοινωνίας και το
δικαίωµα της µεταφοράς ευπαθών προϊόντων, χωρίς να καταργούµε το δικαίωµα της απεργίας, όπως έκανε η τροπολογία Κεφαλογιάννη. Ανοίγει µε τη µη αποδοχή αυτής της πρότασης από
τον κύριο Υπουργό ένα περιθώριο διαλόγου, κοινωνικού και πολιτικού, στον οποίο εµείς θα συνδράµουµε µε τις δεδοµένες θέσεις µας. Όσοι προσπάθησαν και στην Κρήτη και αλλού για
ψηφαλάκια να κάνουν εργολαβία αντιΣΥΡΙΖΑ, άξιος ο µισθός
τους:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» και θα
γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Για το άρθρο 1 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Παρών.
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ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 2 γίνεται δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Για τα άρθρα 4 και 5 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’ - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, το
άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 19 και το άρθρο 20 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 27 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
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Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 28 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 30 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Παρών.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 38 και το άρθρο 39 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 41 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 43 και το άρθρο 44 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 45 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Παρών.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για το άρθρο 48 και το άρθρο 49 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 52 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 όπως τροποποιήθηκε από τον κ. Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Παρών.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 53 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 54 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 55 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 56 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και µε την προσθήκη της παραγράφου 13 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 355 και ειδικό
αριθµό 4;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 57 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό και µε την προσθήκη της παραγράφου 13 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 355 και ειδικό αριθµό 4 κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 58 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 60 διεγράφη και τα άρθρα 61, 62, 63, 64 και 65 αναριθµούνται σε 60, 61, 62, 63 και 64 αντίστοιχα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νέο άρθρο 60, όπως προέκυψε από την προαναφερθείσα αναρίθµηση, ως έχει
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το νέο
άρθρο 60, όπως προέκυψε από την προαναφερθείσα αναρίθµηση, έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61, πρώην 62,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 61, πρώην 62, έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62, πρώην 63,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 62, πρώην 63, έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63, πρώην 64,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’ - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 63, πρώην 64, έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 432 και ειδικό αριθµό 40 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 432 και ειδικό αριθµό 40 έγινε δεκτή
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 445 και ειδικό αριθµό 52 ως έχει
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 445 και ειδικό αριθµό 52 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 447 και ειδικό 53 έχει
υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 450 και ειδικό αριθµό 56 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Παρών.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς, η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 450 και ειδικό αριθµό 56 έγινε
δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο
ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 420 και ειδικό αριθµό 29 ως έχει
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 420 και ειδικό αριθµό 29 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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αριθµό 419 και ειδικό αριθµό 28 ως έχει
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 419 και ειδικό αριθµό 28 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 440 και ειδικό αριθµό 48 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 440 και ειδικό 48 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 433 και ειδικό 41, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 433 και ειδικό 41 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο κατά πλειοψηφία.
Σας ενηµερώνω ότι η ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων
και της τροπολογίας που κατατέθηκε από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα διεξαχθεί αύριο περίπου στις 12.00’.
Έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Παρασκευής 15 Μαρτίου
2013, της Τρίτης 19 Μαρτίου 2013, της Τετάρτης 20 Μαρτίου
2013 και της Πέµπτης 21 Μαρτίου 2013 και ερωτάται το Σώµα αν
τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς τα
Πρακτικά της Παρασκευής 15 Μαρτίου 2013, της Τρίτης 19 Μαρτίου 2013, της Τετάρτης 20 Μαρτίου 2013 και της Πέµπτης 21
Μαρτίου 2013 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.20’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Πέµπτη 18 Απριλίου 2013 και ώρα
09.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

