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Αθήνα, σήµερα στις 4 Ιουλίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.20’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Α’ σύνθεση) για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου
αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 1/1/12-6-2014 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ
κυρίων Θεόδωρου Δρίτσα, Ευγενίας Βαµβακά, Δηµητρίου Γάκη,
Αγνής Καλογερή, Χρήστου Καραγιαννίδη, Παναγιώτη Λαφαζάνη,
Κωνσταντίνου Μπάρκα, Μαρίας Μπόλαρη, Ιωάννη Σταθά, Δηµητρίου Στρατούλη, Νικόλαου Συρµαλένιου και Δέσποινας Χαραλαµπίδου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε
την ανεργία των ναυτικών.
Τον λόγο έχει ο πρώτος επερωτών Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Νικόλαος Συρµαλένιος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατ’ αρχάς, καληµέρα σας.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, µετά
από πολλούς µήνες και ενώ η ανεργία των Ελλήνων ναυτικών
παίρνει ολοένα και πιο εκρηκτικές διαστάσεις, η Βουλή αποδέχθηκε επιτέλους τη σηµερινή συζήτηση. Ζητούµενο από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως από τους χιλιάδες ναυτεργάτες που µας
παρακολουθούν είναι η σηµερινή συζήτηση να µη µείνει σε απλές
διαπιστώσεις και απλές διεκπεραιωτικές απαντήσεις του Υπουργού, αλλά να υπάρξει δέσµευση της Κυβέρνησης για συγκεκριµένα µέτρα που θα ανοίγουν προοπτικές και θα δίνουν λύσεις
αντιστροφής της σηµερινής πραγµατικότητας.
Φυσικά δεν έχουµε αυταπάτες για τις κυβερνητικές απαντήσεις και «λύσεις», αφού η πορεία όλων των τελευταίων δεκαετιών
µε αποκορύφωµα τα τελευταία µνηµονιακά χρόνια έχει αποδείξει
ότι οι κυβερνήσεις µας υπηρέτησαν µε συνέπεια όλα τα βασικά
συµφέροντα και τους τόκους των εφοπλιστών.
Τα στοιχεία της ανεργίας για τα οποία µιλάµε σήµερα είναι
συντριπτικά. Τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουµε δραµατική µείωση των θέσεων εργασίας από ογδόντα χιλιάδες περίπου τη δεκαετία του 1980 σε δεκατέσσερις χιλιάδες σήµερα, ενώ µε βάση
τα επίσηµα στοιχεία µιλάµε για έναν αριθµό πέντε χιλιάδων ανέργων, ποσοστό πάνω από 30%, που στην πραγµατικότητα είναι
πολύ µεγαλύτερος.
Και για να µην αµφισβητούνται τα στοιχεία, σας παραθέτουµε

τα στοιχεία της επίσηµης καταγραφής στο ΓΕΝΕ του τέλους του
2012, όπου οι καταγεγραµµένοι άνεργοι ήταν τότε τέσσερις χιλιάδες τριακόσιοι πενήντα πέντε σε σύνολο εν ενεργεία ναυτικών
δεκαέξι χιλιάδων, ποσοστό 27%. Σήµερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΠΝΟ και των ναυτεργατικών σωµατείων η πραγµατική
ανεργία είναι πολύ µεγαλύτερη και ανέρχεται τουλάχιστον σε
δέκα χιλιάδες άτοµα. Η εκτίµηση είναι ότι στο ΓΕΝΕ εγγράφεται
µόνο ένας στους τέσσερεις ανέργους.
Η διαφορά µεταξύ της εµφανιζόµενης και της πραγµατικής
ανεργίας οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, στο γεγονός ότι
ένας µεγάλος αριθµός ανέργων δεν καταγράφεται στους καταλόγους του πρώην ΓΕΝΕ, γιατί ποτέ αυτό δεν του εξασφάλισε
εργασία και δεύτερον ό,τι η συντριπτική πλειοψηφία δεν συµπληρώνει τις προϋποθέσεις για τη λήψη της επιδότησης.
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να πούµε ότι µόνο τετρακόσιοι σαράντα ναυτικοί από το σύνολο των επίσηµα εγγεγραµµένων είχαν
το δικαίωµα επιδότησης, ενώ το επίδοµα ανεργίας των ναυτικών
υπολείπεται κατά πολύ ακόµα και από το µειωµένο επίδοµα που
τα τελευταία µνηµονιακά χρόνια παίρνουν οι άνεργοι των άλλων
κλάδων της ελληνικής οικονοµίας. Μιλάµε για ένα επίδοµα που
ανέρχεται στο φοβερό ποσό των 293 ευρώ για τους έγγαµους
και 235 ευρώ για τους άγαµους.
Επίσης, επανερχόµενοι στην ανάλυση των στοιχείων, πάντα µε
στοιχεία του τέλους του 2012 που ήτανε καλύτερα από την τωρινή κατάσταση, τονίζουµε ότι η ανεργία δεν αφορά µόνο τα κατώτερα πληρώµατα, αλλά το σύνολο των ναυτικών και βέβαια,
µε ραγδαία τάση χειροτέρευσης ακόµα και από µήνα σε µήνα.
Πιο συγκεκριµένα στο δείγµα των τεσσάρων χιλιάδων τριακόσιων πενήντα πέντε ανέργων έχουµε κατά ειδικότητα οκτακόσιους ογδόντα πλοιάρχους, µε πιο αυξηµένη την ανεργία στους
πλοιάρχους τρίτου βαθµού. Τον Μάρτιο του 2013 έφθασαν τους
εννιακόσιους εβδοµήντα. Επίσης, άνεργοι είναι τριακόσιοι εξήντα
πέντε µηχανικοί, τετρακόσιοι δέκα ναύτες, τριακόσιοι σαράντα
ένας ναύκληροι, οκτακόσιοι ενενήντα δύο θαλαµηπόλοι, κάτι που
επιβεβαιώνει και την προηγούµενη διαπίστωσή µας.
Συνεχίζοντας τα στοιχεία µας, σας παραθέτουµε, επίσης, την
εξέλιξη των θέσεων εργασίας ή καλύτερα της ανεργίας, µε βάση
τον αριθµό των πλοίων ελληνικής ιδιοκτησίας ή και ελληνόκτητης
ναυτιλίας σε σχέση µε τον αριθµό των Ελλήνων ναυτικών.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και συγκρίνοντας τη δεκαετία 2004-2014, για τα εµπορικά πλοία άνω των εκατό κόρων
µε ελληνική σηµαία και για τα ελληνόκτητα µε ξένη σηµαία, συµβεβληµένα µε το ΝΑΤ, το 2004 έχουµε δύο χιλιάδες εκατόν τέσσερα πλοία και µείωση των θέσεων εργασίας. Από τριάντα
χιλιάδες εννιακόσιους είκοσι ναυτεργάτες, εκ των οποίων δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσιοι ενενήντα επτά Έλληνες και δεκατρείς
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χιλιάδες είκοσι τρείς αλλοδαποί, το 2004 ο αριθµός αυτός µειώνεται σε είκοσι δύο χιλιάδες διακοσίους ογδόντα, εκ των
οποίων δεκατρείς χιλιάδες περίπου οι Έλληνες και εννέα χιλιάδες οκτακόσιοι οι αλλοδαποί. Τον Απρίλιο του 2014 η δύναµη
του ελληνικού στόλου ήταν χίλια οκτακόσια ενενήντα τέσσερα
πλοία και οι καταγεγραµµένοι άνεργοι είναι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιοι ενενήντα τέσσερις, ενώ το πενιχρό επίδοµα ανεργίας
λάµβαναν µόνο χίλιοι τριάντα ένας, δηλαδή ποσοστό 22,92%.
Σε ό,τι δε αφορά τα ποντοπόρα πλοία, σύµφωνα µε τα στοιχεία
του Greek Shipping Control Committee, έχουµε µία συνολική αύξηση του ελληνόκτητου στόλου, διαφόρων κατηγοριών και χωρητικότητας, από τρείς χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα το 2004
σε δύο χιλιάδες εννιακόσια ένα τον Μάρτιο του 2014, ενώ τα
πλοία µε ελληνική σηµαία µειώθηκαν µόνο τον τελευταίο χρόνο
από οκτακόσια είκοσι εννέα το 2013 σε οκτακόσια δεκαεννιά το
2014.
Την ίδια στιγµή τα πλοία µε ελληνική σηµαία απασχολούν κατά
µέσο όρο τρεις έως τέσσερις Έλληνες ναυτικούς, ενώ ο αντίστοιχος αριθµός των χαµηλόµισθων αλλοδαπών είναι δεκαοκτώ
άτοµα. Αυτό σηµαίνει ότι και µόνο τα πλοία µε ελληνική σηµαία
να χρησιµοποιούσαν ελληνικά πληρώµατα, τότε θα είχαν δηµιουργηθεί περίπου µόνο δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα θέσεις ακόµη για Έλληνες ναυτικούς.
Η κατάσταση αυτή και η προδιαγεγραµµένη διόγκωση της
ανεργίας ξεκινάει από πολύ παλιά, από το νοµοθετικό διάταγµα
2687/1953 και τις εγκριτικές πράξεις που επιτρέπουν τη µείωση
των οργανικών συνθέσεων από Έλληνες ναυτικούς, ενώ ταυτόχρονα το συνολικό θεσµικό πλαίσιο, στο οποίο βασίστηκε η ναυτιλία και θεσπίστηκε µε στόχο τη διατήρηση της ελληνικής
σηµαίας είναι ένα πλαίσιο παροχών και προνοµίων του κράτους
προς τον εφοπλιστικό κόσµο.
Σε αυτό το πλαίσιο σηµειώνουµε τις δεκάδες φοροαπαλλαγές
των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, µερικές από τις οποίες ερευνά
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι’ αυτό ζητήσαµε επανειληµµένως µε ερωτήσεις Βουλευτών µας να κατατεθούν τα έγγραφα
και η σχετική αλληλογραφία µεταξύ των συναρµόδιων Υπουργείων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που και η Κυβέρνηση,
κατά παράβαση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αρνείται να
παραδώσει και το κρατά ως επτασφράγιστο µυστικό.
Επίσης, ζητήσαµε τη θέσπιση διµερών ατοµικών συµβάσεων
για την πρόσληψη και απασχόληση αλλοδαπών πληρωµάτων αυτά όλα είναι µέσα στο θεσµικό πλαίσιο που έχει οικοδοµηθεί
όλες αυτές τις δεκαετίες- τις µειώσεις των οργανικών συνθέσεων, οι οποίες έγιναν στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας, τις
µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές προς το ΝΑΤ, σε σύγκριση µε
τις εργοδοτικές εισφορές στον χερσαίο χώρο και µηδενικές,
όταν προσλαµβάνουν κατώτερα πληρώµατα, τη στήριξη του ελληνικού κράτους στις θέσεις των Ελλήνων εφοπλιστών στα διεθνή φόρα, όπως ο IMO, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές
Γραφείο Εργασίας, τον πολυδάπανο µηχανισµό σε διεθνές επίπεδο µέσω δεκάδων προξενικών λιµεναρχείων.
Το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο εξελίχθηκε δυσµενέστερα µε
τους δύο τελευταίους µνηµονιακούς νόµους 4150/2013 και
4652/2014 για τα τουριστικά πλοία.
Ο ν. 4150 προσπάθησε ανεπιτυχώς να θεσµοθετήσει τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας στα κατώτερα πληρώµατα άνω των
τριών χιλιάδων κόρων και στα σκάφη αναψυχής, αλλά δεν τα κατάφερε διότι η διάταξη µε πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ πήγε σε ονοµαστική ψηφοφορία και καταψηφίστηκε. Το αποτέλεσµα αυτό
ήταν µία νίκη της δηµοκρατίας, των εργατικών δικαιωµάτων του
ναυτεργατικού κινήµατος. Επίσης, αποτέλεσε µία δεινή ήττα της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και της
Κυβέρνησης και βεβαίως και των εφοπλιστών που πρωτοστάτησαν για την υπερψήφισή της.
Παρ’ όλα αυτά, η σηµερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
επαναφέρει σε κάθε περίπτωση, υπακούοντας πιστά στα κελεύσµατα του κ. Βενιάµη και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, οι
οποίοι ερµηνεύουν σκόπιµα τις ατοµικές συµβάσεις ως κίνητρο
καταπολέµησης της ανεργίας διότι µε το κόστος της εργασίας
των αλλοδαπών θα ανοίξει τάχα ο δρόµος σε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Η ρύθµιση αυτή, αν τελικά περάσει, θα ανοίξει το
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δρόµο για ανάλογες ρυθµίσεις και για τους αξιωµατικούς. Άλλωστε, η µείωση του µισθολογικού κόστους των ναυτικών έχει µπει
στο στόχαστρο της Κυβέρνησης και των εφοπλιστών που κατάφεραν µε το τελευταίο µεσοπρόθεσµο να θεσµοθετήσουν τις επιχειρησιακές συµβάσεις στην ακτοπλοΐα, ανοίγοντας το δρόµο στην
κατάργηση κλαδικής σύµβασης που ισχύει µέχρι τέλος του έτους.
Γίνεται κατανοητό ότι εάν τελικά εφαρµοσθεί αυτό, θα εφαρµοσθεί µε σωµατεία τα οποία θα έχουν την απόλυτη έγκριση των
πλοιοκτητών και έτσι θα µειωθεί το µισθολογικό κόστος.
Επίσης, µε το ν. 4150 µειώνεται δραστικά η οργανική σύνθεση
των πληρωµάτων της ακτοπλοΐας από την 1η Νοεµβρίου έως τις
31 Μαρτίου, αφήνοντας ουσιαστικά για πέντε µήνες τα πλοία µε
προσωπικό ασφαλείας. Μειώνεται δραστικά και συντελείται µείωση στη δροµολόγηση των ταχύπλοων από επτά µήνες σε τέσσερις µήνες το χρόνο, όπως και η δυνατότητα δροµολόγησης
δεύτερου πλοίου της ίδιας εταιρείας σε συγκεκριµένες γραµµές
για δύο µόνο µήνες τον χρόνο. Καταργεί ουσιαστικά τη δεκάµηνη
υποχρεωτική δροµολόγηση στις ακτοπλοϊκές συνθέσεις.
Επίσης, καίριο πλήγµα αποτελεί η διάταξη που θεσµοθετεί το
Μητρώο Ενεργών Ναυτικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας, παρακαλώ.
Στο Μητρώο Ναυτικών ενεργός ναυτικός θεωρείται όποιος
έχει τουλάχιστον οκτώ µήνες υπηρεσία επί πλοίου κατά την τελευταία τετραετία, µε αποτέλεσµα οι µακροχρόνια άνεργοι και
οι χιλιάδες ναυτικοί που τα τελευταία χρόνια πλήττονται από την
κρίση να οδηγηθούν εκτός επαγγέλµατος.
Τέλος, µε το ν. 4256 για τα τουριστικά πλοία, µε την κατάργηση του καµποτάζ, που χαρίζει κυριολεκτικά τις ελληνικές θάλασσες σε κράτη τρίτων χωρών, θα οδηγηθούν σε λουκέτο
εκατοντάδες επιχειρήσεις και σε ανεργία πολλοί περισσότεροι
εργαζόµενοι και το ΝΑΤ θα στερηθεί σηµαντικούς πόρους. Το
πρόσφατο παράδειγµα της άρσης του καµποτάζ στο χώρο της
κρουαζιέρας όχι µόνο δεν επιβεβαίωσε τις εξαγγελίες των τότε
κυβερνητικών στελεχών για τη δήθεν εισροή εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ στην ελληνική οικονοµία, αλλά αντιθέτως οδήγησε µεγάλο αριθµό Ελλήνων ναυτικών στην ανεργία.
Θεσµοθετήθηκε, επίσης, τα σκάφη µέχρι είκοσι τέσσερα µέτρα
να ναυλώνονται χωρίς πλήρωµα και καπετάνιο.
Σε αυτό το σηµείο θέλουµε να πούµε και µία κουβέντα για το
πλοίο ασφαλείας, το οποίο θεσµοθετήθηκε προσχηµατικά για να
λύσει το πρόβληµα της αποµόνωσης και των επειγουσών αναγκών των νησιών και των νησιωτών. Ουσιαστικά, όµως, στρέφεται
κατά του δικαιώµατος της απεργίας, όπου µέσα σε µία λαίλαπα
αντεργατικών µέτρων τους αφαιρεί και κάθε δικαίωµα συλλογικής αντίδρασης, αφού παρέχει τη δυνατότητα δροµολόγησης
όχι απλώς ενός µόνο πλοίου ασφαλείας, αλλά ολόκληρου προγράµµατος εκτάκτων δροµολογίων.
Επαναλαµβάνουµε, λοιπόν, την ερώτησή µας: Πόσα πλοία επιτέλους έµειναν ανεκτέλεστα και πόσα νησιά έµειναν ξεκοµµένα
τα τρία τελευταία χρόνια λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων; Και
πόσα δροµολόγια δεν πραγµατοποιήθηκαν εξαιτίας βλάβης ή
άλλων εκούσιων και ακούσιων λόγων, που χρησιµοποιήθηκαν
προσχηµατικά ή κατ’ ανάγκη;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι της Κυβέρνησης, σταµατήστε πλέον να
µιλάτε για την πρωτιά της ελληνικής ναυτιλίας. Το θαύµα αυτό
δεν µπορεί να αφορά αποκλειστικά τους Έλληνες εφοπλιστές,
χωρίς Έλληνες εργαζόµενους, χωρίς αυτό το πολύτιµο ανθρώπινο δυναµικό, χάρη στο οποίο καθιερώθηκε η χώρα µας ως η
µεγάλη δύναµης της ναυτοσύνης.
Όπως καταλαβαίνετε, δεν µπορούµε να υπερηφανευόµαστε
για τις δεκάδες παραγγελίες νέων πλοίων που χτίζονται στην
Κίνα ή στα ασιατικά ναυπηγεία, όταν αυτή η τεράστια δύναµη δεν
αποφέρει στη χώρα παρά ελάχιστα κέρδη. Πώς αντιλαµβάνεστε,
λοιπόν, την ελληνική ναυτιλία µε ελάχιστη προστιθέµενη αξία στα
ελληνικά ναυπηγεία που φυτοζωούν, µε συνεχή µείωση των
πλοίων µε ελληνική σηµαία, µε συνεχώς µειούµενες τις θέσεις
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απασχόλησης των Ελλήνων ναυτικών και µε ελάχιστα φορολογικά έσοδα στα ταµεία της χώρας;
Επίσης, κύριε Υπουργέ, αν νοµίζετε ότι λύνεται το πρόβληµα
µε το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος, που µόλις χθες ήλθε στη
δηµοσιότητα, για τη δυνατότητα εξέλιξης σε πλοιάρχους ή και
σε κυβερνήτες θαλαµηγών αποφοίτων των σχολών µε χαµηλότερα προσόντα, µάλλον αυταπατάσθε αφού το πρόβληµα δεν
είναι µε ποια προσόντα γίνεσαι κυβερνήτης, αλλά αν υπάρχουν
διαθέσιµες θέσεις εργασίας να καλυφθούν από Έλληνες ναυτικούς.
Περαιτέρω, δεν αρκεί η αύξηση των εισακτέων στις σχολές
του Εµπορικού Ναυτικού, αλλά απαιτείται η λήψη µέτρων αύξησης της απασχόλησης. Γι’ αυτό και η επερώτησή µας ζητά συγκεκριµένες απαντήσεις σε ζητήµατα που αποδεδειγµένα
µειώνουν και δεν αυξάνουν τις θέσεις εργασίας.
Ρωτάµε, λοιπόν –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- αν προτίθεσθε
να ανοίξετε έναν διάλογο για την τροποποίηση του όρου 8 του
ν.δ. 2687/53 και για τις εγκριτικές πράξεις που δίνουν τη δυνατότητα να µειώνεται η σύνθεση των Ελλήνων ναυτικών στα ελληνικά πλοία; Ή εν πάση περιπτώσει –επειδή είναι και συνταγµατικό
πρόβληµα- θα δεχθείτε να ανοίξει ένας διάλογος γύρω από αυτό
το ζήτηµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Σκοπεύετε να επανεξετάσετε και
να καταργήσετε τις ρυθµίσεις που µειώνουν δραστικά θέσεις εργασίας στην ακτοπλοΐα; Επιµένετε στην αντίληψη θεσµοθέτησης
των ατοµικών συµβάσεων εργασίας και στην κατάργηση των
συλλογικών συµβάσεων, για να ανοίξει ο δρόµος για αποδοχές,
όπως των ναυτεργατών του τρίτου κόσµου; Θα προχωρήσετε
στην αναδιοργάνωση του πρώην ΓΕΝΕ -σήµερα ΟΝΝΕ- έτσι
ώστε να αποκτήσουν ουσιαστικές αρµοδιότητες σε όλο το
φάσµα των προσλήψεων και των ναυτολογήσεων; Θα τροποποιήσετε το π.δ. 64/2003, σύµφωνα µε το οποίο θα επιδοτούνται
όλοι οι άνεργοι µετά το πέρας της άδειας και θα επιµηκύνεται ο
χρόνος επιδότησης των ανέργων;
Αυτά είναι τα αµείλικτα ερωτήµατα, στα οποία η Κυβέρνηση κι
εσείς προσωπικά καλείστε να απαντήσετε. Θα είµαστε εδώ για
την συνέχεια της συζήτησης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, Βουλευτής Β’ Αθήνας, κ. Δηµήτριος Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως είπε και ο εισηγητής της
επερώτησης µας, η ανεργία στο χώρο της ναυτεργασίας έχει
πάρει εκρηκτικές διαστάσεις το τελευταίο διάστηµα. Η απασχόληση παρουσιάζει πάρα πολύ µεγάλη συρρίκνωση. Από εκατόν
είκοσι χιλιάδες εργαζόµενους ναυτικούς το 1990, έχουµε φθάσει
σε δεκαπέντε χιλιάδες, το σύνολο της απασχόλησης, από τους
οποίους εργάζονται πολλοί λιγότεροι, γιατί πάρα πολλοί είναι
άνεργοι.
Μάλιστα αυτό δεν ήλθε από τον ουρανό. Αυτή η µεγάλη συρρίκνωση της απασχόλησης στη ναυτεργασία και η αύξηση της
ανεργίας, είναι αποτέλεσµα συγκεκριµένων κυβερνητικών πολιτικών. Πολιτικών µίας ναυτιλιακής πολιτικής, η οποία κριτήριό
της έχει την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη κερδοφορία των εφοπλιστών και των πλοιοκτητών, τη χορήγηση σε αυτούς προνοµίων και επίδειξη κοινωνικής αναλγησίας και αντεργατικής
συµπεριφοράς σε όσους, από όλους αυτούς τους εργαζόµενους
στη ναυτιλία, καταφέρνουν τελικά να βρουν δουλειά.
Η Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια χρησιµοποίησε τέσσερα εργαλεία που οδήγησαν στη µείωση της απασχόλησης και στην αύξηση της ανεργίας των ναυτικών. Το πρώτο εργαλείο ήταν οι
απανωτές µειώσεις των οργανικών συνθέσεων των πλοίων. Τα
τελευταία τριάντα χρόνια έχουν γίνει περίπου δέκα. Το δεύτερο
εργαλείο, το οποίο µείωσε την απασχόληση και αύξησε την ανεργία, ήταν ο αφανισµός των κρουαζιερόπλοιων µε ελληνική σηµαία που απασχολούσαν Έλληνες ναυτικούς µε συλλογικές

765

συµβάσεις εργασίας, µε ασφάλιση στο ΝΑΤ, µε συνδικαλιστικά
δικαιώµατα κ.λπ.. Το τρίτο εργαλείο ήταν το νέο θεσµικό πλαίσιο
στην ακτοπλοΐα, µε το οποίο οδηγήθηκαν σε µαζικό διωγµό πάρα
πολλοί εργαζόµενοι ναυτικοί.
Βεβαίως, µετά ήλθαν το 2013 και το 2014, τα έτη των µνηµονίων, µε τον πρόσφατο νόµο για τα τουριστικά πλοία που ανέφερε πριν ο συνάδελφος κ. Συρµαλένιος. Με τις ρυθµίσεις αυτού
του νόµου µειώθηκαν κατά χιλιάδες οι θέσεις εργασίας των ναυτικών.
Τα στοιχεία του ΓΕΝΕ, του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας, δείχνουν πέντε χιλιάδες εκατόν δώδεκα εγγεγραµµένους
ανέργους. Η εκτίµηση των συνδικάτων αλλά και η δική µας είναι
ότι οι άνεργοι είναι πολύ περισσότεροι απ’ αυτούς, διπλάσιοι και
τριπλάσιοι. Απ’ αυτούς τους εγγεγραµµένους ανέργους, επίδοµα
ανεργίας παίρνει µόνο το 17% περίπου. Μόνο οκτακόσιοι
ογδόντα επτά απ’ αυτούς τους πέντε χιλιάδες εκατόν δώδεκα εγγεγραµµένους ανέργους παίρνουν επίδοµα ανεργίας. Εδώ το
εξωφρενικό και το εξευτελιστικό είναι ότι αυτά τα ισχνά επιδόµατα ανεργίας, τα µειωµένα κατά εκατό ευρώ, είναι πολύ χαµηλότερα απ’ αυτά που δίνει ο ΟΑΕΔ. Ήταν 461 ευρώ, έγιναν 361
στους ανέργους «της στεριάς», όπως λέµε.
Επίσης, η αυξηµένη ανεργία των ναυτικών δεν είναι µόνο ότι
δηµιουργεί δυστυχία και προβλήµατα επιβίωσης στους ανέργους, στις οικογένειες και στα σπίτια τους. Δηµιουργεί και προβλήµατα στην ίδια τη χώρα και στην οικονοµία, διότι µε αυτόν
τον τρόπο µειώθηκε το ναυτιλιακό συνάλλαγµα που έµπαινε στη
χώρα κυρίως από ναυτικούς. Οι εφοπλιστές και οι πλοιοκτήτες
δεν το εισάγουν. Το βάζουν αλλού, σε ασφάλεια άλλων τραπεζών
και άλλων offshore εταιρειών. Υπάρχει επίσης πολύ µεγάλη µείωση των εσόδων του ΝΑΤ που έχει τροµακτικό πρόβληµα και
λόγω του τροµακτικού προβλήµατος που το επικαλούνται ως
πρόσχηµα, έχουν µειώσει τις συντάξεις των συνταξιούχων ναυτικών µέχρι και 58%.
Σαν να µην έφτανε αυτό, ακόµα και αυτό το αδύναµο Γραφείο
Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας, το µη στελεχωµένο, που δεν είχε
ουσιαστικές αρµοδιότητες για τη ναυτολόγηση, για την εύρεση
εργασίας των ναυτικών, ακόµα και αυτό το κατάργησαν, το συγχώνευσαν µε τον Οίκο Ναύτου και αφαίρεσαν ακόµα και τη συµµετοχή των ναυτεργατικών σωµατείων στη διοίκησή του.
Σαν να µην έφτανε αυτό, ο Βενιάµης, ο πρόεδρος των εφοπλιστών, απάντησε στην πίεση που τού ασκούν οι ναυτικοί, η κοινωνία και τα συνδικάτα γιατί οι εφοπλιστές δεν απορροφούν
Έλληνες ναυτικούς στα καράβια τους και ιδίως στην ποντοπόρο
ναυτιλία. Ήλθε, λοιπόν, να πει πριν από λίγες µέρες στη ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια» ότι «οι εφοπλιστές και οι πλοιοκτήτες
µπορούµε να αυξήσουµε την απασχόληση τα επόµενα τρία χρόνια, αλλά µε την προϋπόθεση ότι όσοι θα έλθουν να εργαστούν,
θα εργαστούν µε συνθήκες γαλέρας». Είπε ότι στην ποντοπόρο
ναυτιλία δεν ισχύουν συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Δεν θα
υπάρχουν, δηλαδή δεν θα υπογράφουν ποτέ για να µην υπάρχουν και είπε να ισχύουν ατοµικές συµβάσεις εργασίας µε µισθό
435 δολάρια το µήνα, 317,11 ευρώ το µήνα για σαράντα οκτώ
ώρες εργασίας την εβδοµάδα, δηλαδή συνθήκες γαλέρας, συνθήκες εργασιακής ζούγκλας, συνθήκες τρίτων χωρών και αυτά
όταν οι ίδιοι απολαµβάνουν πενήντα έξι φοροαπαλλαγές. Ενώ οι
εφοπλιστές απολαµβάνουν αυτές τις φοροαπαλλαγές, από το
2012 µέχρι σήµερα αυξήθηκε η φορολογία των εργαζόµενων
ναυτικών κατά 300%, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησής τους ανέβηκαν κατά δύο χρόνια και οι συντάξεις τους µειώθηκαν κατά
58%.
Σαν να µην έφτανε αυτό, κύριε Πρόεδρε, έχουν καταργήσει
ουσιαστικά το δικαίωµα συλλογικής διαπραγµάτευσης στην
ακτοπλοΐα διότι λένε ότι οι συλλογικές συµβάσεις στην ακτοπλοΐα θα δεσµεύουν µόνο τους συµβαλλόµενους, όσους είναι
µέλη των συµβαλλόµενων, των συνδικάτων ή των εφοπλιστικών
ενώσεων. Αυτό δίνει σήµα στους εφοπλιστές να φύγουν από τις
εφοπλιστικές ενώσεις για να µην εφαρµόσουν συλλογικές συµβάσεις εργασίας, αλλά ατοµικές.
Το δεύτερο χτύπηµα ήλθε πριν από λίγο καιρό και λέει ότι
υπάρχει δικαίωµα της Ένωσης Εφοπλιστών να υπογράφει επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας µε εργοδοτικά σω-
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µατεία που θα συστήνονται στις επιµέρους ναυτιλιακές εταιρείες
και όταν θα έχουν να αντιµετωπίσουν µία συρροή συλλογικής
σύµβασης, π.χ. αν θα εφαρµοστεί σε ένα ναυτικό η κλαδική συλλογική σύµβαση µε ευνοϊκότερους όρους ή η επιχειρησιακή σύµβαση, τότε πάντα θα ισχύει η επιχειρησιακή σύµβαση. Αυτό λέει
η νέα ρύθµιση που πέρασε, άσχετα αν έχει χειρότερους όρους.
Μιλάµε για καταστροφή του συνδικαλιστικού δικαιώµατος, την
ίδια στιγµή που θεσπίστηκε το πλοίο ασφαλείας για να υπονοµεύσει το δικαίωµα της απεργίας, την ίδια στιγµή που η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Ναυτιλίας δεν κάνουν τίποτα µα τίποτα για
να πληρωθούν εκατοντάδες ναυτικοί που είναι απλήρωτοι από
πλοιοκτήτες και εφοπλιστές δέκα, έντεκα, δεκαπέντε, δεκαεπτά
µήνες και δεν κουνάνε το δαχτυλάκι τους και την ίδια στιγµή που
δεν κάνουν τίποτα για να πληρώσουν οι εφοπλιστές και οι πλοιοκτήτες τα 101 εκατοµµύρια ευρώ τα οποία χρωστάνε στο Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο. Δεν κάνουν τίποτα µα τίποτα για τα
λεγόµενα 400 εκατοµµύρια ευρώ που θα έδιναν ως εθελοντική
προσφορά –δήθεν- στην ελληνική οικονοµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς λέµε ότι αυτή η Κυβέρνηση, µε αυτήν τη ναυτιλιακή πολιτική, θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας των
ναυτικών και δεύτερον θα οδηγήσει σε δυστυχία και τους ανέργους ναυτικούς αφού αντί να ανασυγκροτεί και να αναβαθµίζει
το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας, το υποβαθµίζει πλήρως.
Χρειάζεται µία άλλη κυβέρνηση, µία κυβέρνηση της Αριστεράς, µία άλλη ναυτιλιακή πολιτική που δεν θα υπηρετεί αποκλειστικά το κέρδος των εφοπλιστών και των πλοιοκτητών, αλλά το
συνολικό όφελος της κοινωνίας, της οικονοµίας, της απασχόλησης των ναυτικών, και η οποία θα συνδέεται άρρηκτα µε µια πολιτική παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Δεν µπορείτε να εφαρµόσετε τέτοια πολιτική. Εφαρµόζετε πολιτική µόνο για τα κέρδη των εφοπλιστών. Να φύγετε το ταχύτερο δυνατό, γιατί κάνετε ζηµιά στους ναυτικούς, αλλά
µακροπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα και στην ίδια τη ναυτιλία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής Β’ Πειραιά Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η Ελλάδα της τρόικας και των
παραδοµένων κυβερνήσεων έχουν διαλύσει τη χώρα µας και
έχουν µετατρέψει το κοινωνικό και εργασιακό πεδίο σε εφιάλτη
και την οικονοµία την έχουν ρίξει στα τάρταρα.
Η παραδοµένη Κυβέρνησή σας στο πλαίσιο αυτό των τροϊκανών και µνηµονιακών πολιτικών έχει οδηγήσει σε κατάρρευση τη
ναυτική Ελλάδα. Έχει οδηγήσει σε κατάρρευση την ελληνική
ναυτοσύνη, µια κατάκτηση αιώνων σε αυτήν την χώρα. Μια µεγάλη παράδοση την καταστρέφετε, την εκµηδενίζετε –θα έλεγακαι την ίδια ώρα έχει καταστρέψει και διαλύσει την ναυπηγική,
επισκευαστική βάση της χώρας. Είσαστε µια Κυβέρνηση που την
ελληνική ναυτική παράδοση την διαλύετε και µε την πολιτική σας
δεν έχει πλέον κανένα µέλλον.
Το λέµε αυτό διότι εάν δεν στηριχθούµε στην ναυτική Ελλάδα,
εάν δεν στηριχθούµε στην αναβάθµιση της ναυτιλιακής και ναυπηγικής πολιτικής της χώρας, δεν υπάρχει διέξοδος, κύριε
Υπουργέ, από την κρίση. Δεν υπάρχει διέξοδος και για την απασχόληση, θα έλεγα. Δεν υπάρχει προοπτική για αυτήν τη χώρα.
Δεν µπορούµε να χτίσουµε την Ελλάδα του αύριο, να την ανασυγκροτήσουµε και να της δώσουµε διέξοδο, χωρίς την ελληνική
θάλασσα, χωρίς το ελληνικό πλοίο, χωρίς τον Έλληνα ναυτικό,
χωρίς επίσης τους Έλληνες µε µεγάλες δεξιότητες στον χώρο
της ναυπηγικής βιοµηχανίας.
Αυτήν την ώρα εσείς έχετε ως πολιτική µόνο ένα πράγµα, δηλαδή πώς θα εξυπηρετήσετε αποκλειστικά και µόνο τα συµφέροντα των εφοπλιστών, πώς θα διαλύσετε στην ουσία το ναυτικό
επάγγελµα, πώς θα καταστρέψετε την παράδοσή του, πώς θα
υποβαθµίσετε µέχρι εκµηδενίσεως τις εργασιακές σχέσεις. Και
αυτό το λέτε πολιτική. Αυτό το λέτε πολιτική για τη χώρα, πολιτική για τη διέξοδο από την κρίση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Ταυτίζετε αυτήν τη χώρα µε τα συµφέροντα µιας δράκας εφοπλιστών, οι οποίοι ταυτόχρονα κάνουν επιχείρηση άλωσης στην
πατρίδα µας -και µιλώ για ευρύτερη επιχειρηµατική άλωση- και
το ξέρετε πολύ καλά. Όµως, αυτά τα συµφέροντα δυστυχώς εκπροσωπείτε.
Δεν έχετε κανένα σχέδιο, καµµιά προοπτική για το πώς µέσα
από την ελληνική θάλασσα, µέσα από τον Έλληνα ναυπηγό, µέσα
από τα ναυπηγεία µας θα δώσετε διέξοδο. Δεν έχετε κανένα σχέδιο πώς θα στηρίξετε όλους αυτούς τους τοµείς.
Έχουµε φτάσει στο κατάντηµα να µιλάµε για ελληνική σηµαία
χωρίς ελληνικό πλήρωµα, γιατί γι’ αυτό πρόκειται. ελληνική σηµαία χωρίς ελληνικά πληρώµατα!
Πού ακούστηκε αυτή η πολιτική; Πείτε µου µια χώρα που
εφαρµόζει αυτήν την πολιτική. Πείτε µου µια χώρα που να έχει
σηµαία και πλοία δικά της, αλλά χωρίς να απασχολεί εργατικό
δυναµικό; Γιατί µη µου πείτε ότι αν έχουµε τρεις Έλληνες ναύτες
στο πλήρωµα ενός ποντοπόρου πλοίου, το οποίο έχει πλήρωµα
είκοσι-είκοσι δύο άτοµα, µπορούµε να λέµε ότι έχουµε ελληνικό
ναυτεργατικό δυναµικό.
Με τη συνεχή πορεία που ακολουθείτε, εγκριτικές πράξεις
έχετε εφαρµόσει και φυσικά τη µείωση των οργανικών συνθέσεων η προοπτική σας είναι αύριο να µιλάµε για ελληνική σηµαία
στην ποντοπόρο ναυτιλία ιδιαίτερα χωρίς ελληνικό πλήρωµα.
Πάτε να εξαφανίσετε κυριολεκτικά τον Έλληνα ναυτικό, να µην
υπάρχουν πλέον Έλληνες ναυτικοί. Θέλετε να υπάρχουν εφοπλιστές που θα κάνουν επιδροµή σε αυτήν τη χώρα. Οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν φόρους, δεν συνεισφέρουν τίποτα στην
ελληνική οικονοµία παρά µόνο τη διαπλοκή µε τις κορυφές της
πολιτικής ελίτ. Αυτή είναι η κατάσταση σε αυτήν τη χώρα.
Έχουν ειδικές δεκάδες φοροαπαλλαγές οι εφοπλιστές. Δεκάδες. Σας ρωτώ, τι πληρώνει ο Έλληνας ο εφοπλιστής, ο εφοπλιστής του οποίου το πλοίο έχει ελληνική σηµαία; Τι πληρώνει σε
αυτήν τη χώρα; Τίποτα απολύτως. Οι φόροι που πλήρωσαν οι
εφοπλιστές για το 2012, που έχω τα στοιχεία, είναι 12 εκατοµµύρια ευρώ. Οι Έλληνες ναυτικοί πληρώνουν τέσσερις και πέντε
φορές περισσότερα. Πλησιάζουν τα 60 εκατοµµύρια ευρώ. Σας
ρωτώ δώδεκα εκατοµµύρια ευρώ η ποντοπόρος ναυτιλία µε τα
υπερκέρδη, µε αυτό το απεριόριστο τονάζ;
Επίσης, τι συνεισφέρει η ελληνόκτητη ναυτιλία που δεν έχει
σηµαία, αλλά εξυπηρετείται από τη χώρα µας µε ναυτιλιακά γραφεία; Απολύτως τίποτα. Μιλάτε για το εφοπλιστικό συνάλλαγµα.
Είναι ένα εικονικό συνάλλαγµα. Το µόνο πράγµα που έρχεται στη
χώρα είναι ό,τι πληρώνουν για τις ναυτιλιακές εταιρείες και τις
περιορισµένες ασφαλιστικές εισφορές. Τα υπόλοιπα είναι εικονικά και λογιστικά στοιχεία και τα εµφανίζετε εδώ ως µεγάλο επίτευγµα, όταν δεν αποφέρουν τίποτα στην ελληνική οικονοµία και
κυρίως όταν δεν αντιπροσωπεύουν επενδύσεις στην ελληνική οικονοµία. Τι να το κάνουµε αυτό το περίφηµο συνάλλαγµα; Θα το
κουνάτε προκειµένου να προπαγανδίζετε τα συµφέροντα των
εφοπλιστών;
Αυτήν την ώρα χρειάζεται µια ριζικά διαφορετική πολιτική στο
χώρο της ναυτικής Ελλάδας, µια πολιτική που θα στηρίξει µε δηµόσια παρέµβαση την ελληνική ακτοπλοΐα, έτσι ώστε και οικονοµική ανάπτυξη να υπάρξει ιδιαίτερα µε τη νησιώτικη Ελλάδα αλλά
και περισσότερη απασχόληση.
Θέλουµε ενίσχυση των µεταφορών µέσα από το πλοίο, που
είναι φτηνότερες και οικολογικότερες. Και αυτό θα µπορούσε να
συνεισφέρει θετικά στην απασχόληση. Θέλουµε µια άλλη πολιτική απέναντι στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Μια ριζικά διαφορετική
πολιτική.
Θα τελειώσουµε µε τις φορολογικές ασυλίες που είναι και συνταγµατικά κατοχυρωµένες. Δεν προσφέρουν και δεν µπορούν να
δώσουν τίποτα στην οικονοµία, στον τόπο, στον ελληνικό λαό και
τον Έλληνα ναυτικό.
Χρειάζεται µια πολιτική, η οποία θα έχει γνώµονα πρώτα και
κύρια το συµφέρον της ελληνικής οικονοµίας, το συµφέρον της
απασχόλησης, το συµφέρον τελικά της νησιώτικης Ελλάδας, της
ελληνικής ναυτοσύνης. Αυτή η πολιτική είναι ρεαλιστική, µπορεί
να εφαρµοστεί και να αναβαθµίσει τη ναυτική Ελλάδα, τη ναυτοσύνη, να αναβαθµίσει τα ναυπηγεία µας να δώσει νέα προοπτική
στη χώρα. Και είναι απαραίτητη πολιτική για να µπορέσουµε να
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φύγουµε από τη σηµερινή κρίση, για να ανοίξουµε δρόµους θετικής διεξόδου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η συνάδελφος Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, µε τη σηµερινή επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ φέρνουµε το
ζήτηµα της ανεργίας των ναυτικών στην ηµερήσια διάταξη, γιατί
έχουµε διαπιστώσει, όπως και όλη η Ελλάδα και πρώτα απ’ όλα
οι ίδιοι οι ναυτικοί της χώρας µας, ότι η κατάσταση στο συγκεκριµένο θέµα έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Είµαστε µια χώρα που υπερηφανεύεται για τη ναυτιλία της,
που υποτίθεται ότι έχει ψηλά στις προτεραιότητες της οικονοµίας τον κλάδο της ναυτιλίας και όµως έχει καταφέρει αυτή η
χώρα ή µάλλον καλύτερα έχετε καταφέρει τα κόµµατα που κυβερνήσατε τόσες δεκαετίες τον τόπο χέρι, χέρι µε τους εφοπλιστές να φτάσετε τους εν ενεργεία έλληνες ναυτικούς από εκατόν
είκοσι χιλιάδες, που ήταν τη δεκαετία του 1970, σε µόλις δεκατέσσερις χιλιάδες σήµερα.
Τα νούµερα είναι ξεκάθαρα, κύριε Υπουργέ. Είναι τραγικό,
όµως, το γεγονός ότι όχι µόνο δεν έχετε πάρει καµµία πρωτοβουλία για την κατάσταση των ναυτεργατών την τελευταία διετία,
αλλά δεν έχει υπάρξει ούτε ένα µέτρο των µνηµονιακών κυβερνήσεων που να µην χειροτερεύει αυτήν την κατάσταση.
Οι πολιτικές των κυβερνήσεων µέχρι τώρα περιελάµβαναν
µόνο συνεχείς µειώσεις των οργανικών θέσεων στην πρωτοπόρο
ναυτιλία, µειώσεις θέσεων εργασίας στα ακτοπλοϊκά, επιχειρησιακές συµβάσεις µε πρωτοβουλίες των εργοδοτών στην ακτοπλοΐα, την άρση του καµποτάζ στην κρουαζιέρα, την ουσιαστική
έλλειψη πολιτικής για την απασχόληση και για τη στήριξη των
ναυτικών και την καταδίκη σε φτώχεια κι εξαθλίωση των συνταξιούχων ναυτικών. Όλα αυτά συνεχίζοντας µια πολιτική δεκαετιών, µια ταξική πολιτική, την πολιτική της εύνοιας του
εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Για να έρθω πιο συγκεκριµένα στα θέµατα των ανέργων, όπως
είπαν και οι άλλοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να τονίσω ξανά
ότι η καταγεγραµµένη ανεργία από το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας είναι πολύ µικρότερη από την πραγµατική ανεργία, όπως επισηµαίνουν τα ναυτεργατικά σωµατεία. Τα σωµατεία
υπολογίζουν ότι µόνο ένας στους τέσσερις ανέργους εγγράφεται στο Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας.
Αυτό γίνεται, κατ’ αρχάς, γιατί η εγγραφή τους δεν τους δίνει
και καµµία εγγύηση εύρεσης εργασίας και ανοίγει ο δρόµος,
ανοίγει το πεδίο και δρουν ανεξέλεγκτα τα γνωστά δουλεµπορικά
γραφεία, που ζητούν χρήµατα για την εξεύρεση εργασίας σε
ναυτικούς. Είναι γνωστό ότι στον Πειραιά οργιάζει το σύγχρονο
δουλεµπόριο και η παράνοµη µεσιτεία στον τοµέα της ναυτικής
εργασίας.
Ο δεύτερος λόγος που δεν εγγράφονται στα µητρώα του
ΓΕΝΕ οι άνεργοι ναυτικοί είναι γιατί η συντριπτική πλειοψηφία
δεν συµπληρώνει ποτέ τις προϋποθέσεις για την τακτική επιδότηση ανεργίας. Μόνο τετρακόσιοι σαράντα από τους επίσηµα εγγεγραµµένους είχαν, µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία, δικαίωµα
στην επιδότηση.
Το κυριότερο, όµως, είναι ότι βιώνουν ακόµη χειρότερες συνθήκες από τους υπόλοιπους ανέργους τους ιδιωτικού τοµέα,
γιατί το επίδοµα που παίρνουν είναι κατά 67 ευρώ χαµηλότερο
και από το πενιχρό επίδοµα τους ΟΑΕΔ που είναι σήµερα 360
ευρώ. Οι ναυτικοί δικαιούνται µόλις 293 ευρώ οι έγγαµοι και 235
ευρώ οι άγαµοι. Είναι απαράδεκτο αυτό το καθεστώς. Είναι απαράδεκτο να υπάρχει και στο θέµα της ανεργίας διαφορετική πολιτική και πρέπει οπωσδήποτε τα επιδόµατα ανεργίας να
εξισωθούν – εννοείται προς τα πάνω.
Υπενθυµίζω, επίσης, ότι πρόσφατα στον νόµο για τα τουριστικά πλοία που ψηφίσατε τον Απρίλιο καταργήθηκαν και συγχωνεύθηκαν ο Οίκος Ναύτου και το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής
Εργασίας.
Με την κατάργηση και µε τη συγχώνευσή τους, όµως, υποβαθµίστηκαν ακόµα περισσότερο οι οργανισµοί και οι υπηρεσίες και
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στο καινούργιο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που συστήσατε, το ΝΟΝΕ, είναι ανύπαρκτη η συµµετοχή των ναυτεργατικών σωµατείων.
Τέλος, νοµίζω ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το
ΝΑΤ, το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο, είναι ένα σοβαρό ζήτηµα. Η
δραµατική αύξηση της ανεργίας µαζί µε τις µειώσεις µισθών των
ναυτεργατών αποτελεί ένα µεγάλο πλήγµα για τα έσοδα του
ΝΑΤ. Το συνταξιοδοτικό των ναυτικών είναι σε άθλια κατάσταση,
κύριε Υπουργέ. Το ξέρετε. Οι Έλληνες ναυτεργάτες έχουν υποστεί τις µεγαλύτερες µειώσεις σε όλον τον ιδιωτικό τοµέα και µιλάµε για «τσεκούρι» στις συντάξεις που για τους ναυτεργάτες
φτάνει µέχρι και το 58%.
Παρ’ όλα αυτά η Κυβέρνησή σας τι έχει κάνει απέναντι σε
αυτήν την κατάσταση; Πρώτα από όλα κατήργησε, όπως είχε
συµφωνήσει µε την τρόικα, τους ελάχιστους κοινοτικούς πόρους
που χρηµατοδοτούσαν τον προϋπολογισµό του ΝΑΤ και, δεύτερον –και το πιο σηµαντικό– σφυρίζει αδιάφορα µπροστά στην
ασυδοσία των εφοπλιστών, που οι οφειλές τους στα ταµεία
έχουν ξεπεράσει τα 101 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό και µόνο δικαιώνει και τους ναυτεργάτες αλλά δικαιώνει και τον ΣΥΡΙΖΑ,
όταν µιλάει για φιλοεφοπλιστική πολιτική της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η συνάδελφος, Βουλευτής Σάµου, η κ. Αγνή Καλογερή.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ.
Μιλάµε όλοι και είµαστε περήφανοι για την παγκόσµια πρωτιά
του ελληνικού στόλου και της ελληνικής σηµαίας σε όλα τα µήκη
και τα πλάτη της γης, αλλά ξεχνάµε ότι όλο αυτό πριν από όλα
είναι καµάρι και οφείλεται στη δουλειά των Ελλήνων ναυτικών
και των ελληνικών πληρωµάτων.
Σήµερα, λοιπόν, ζούµε την πλήρη απαξίωση του ναυτικού µε
την ανεργία που έχει δηµιουργήσει η δική σας πολιτική, αλλά και
η πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων, µε την άρση του
καµποτάζ, µε τους νόµους που µέχρι τώρα έχετε ψηφίσει, µε τη
συνεχόµενη µείωση των οργανικών συνθέσεων των πληρωµάτων
όχι µόνο στην ποντοπόρο αλλά τώρα και στην ακτοπλοΐα και στα
τουριστικά σκάφη, µε την προσπάθειά σας για την κατάργηση
των συλλογικών συµβάσεων, µε την υποταγή σας στα εφοπλιστικά συµφέροντα.
Αναφέρθηκαν αναλυτικά όλοι οι προηγούµενοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτό το θέµα µε πολύ συγκεκριµένα στοιχεία και
περιµένουµε πάρα πολύ σαφείς και συγκεκριµένες απαντήσεις
από εσάς.
Εγώ θα ήθελα, όµως, να µιλήσω κυρίως για την ακτοπλοΐα, για
τις επιπτώσεις, λοιπόν, αυτής της πολιτικής όχι µόνο στην ναυτεργασία αλλά και την υποβάθµιση και την αποµόνωση που
ζούµε στα νησιά.
Όταν το 2013, πέρσι, ψηφιζόταν ο ν. 4150, ο νόµος Μουσουρούλη, καταλάβαµε ότι νησιώτες και ναυτεργάτες ήµασταν στην
ίδια πλευρά και θα είχαµε όλοι τις ίδιες τραγικές συνέπειες.
Αυτές οι συνέπειες είναι η αύξηση της ανεργίας των ναυτικών,
λόγω της µείωσης των οργανικών συνθέσεων των πληρωµάτων
αλλά και λόγω της κατάργησης της δεκάµηνης δροµολόγησης
στα πλοία της ακτοπλοΐας. Είναι η αύξηση του κινδύνου και της
ανασφάλειας που βιώνουν όχι µόνο τα πληρώµατα αλλά και οι
επιβάτες από την απελευθέρωση του ορίου ηλικίας των πλοίων.
Είναι, επίσης, η ανασφάλεια και η αύξηση του κινδύνου που
βιώνουµε, επειδή βλέπουµε ότι το τελευταίο διάστηµα οι έλεγχοι
στα πλοία της ακτοπλοΐας γίνονται πολύ πιο αραιά και συνήθως
γίνονται µόνο µετά από καταγγελίες των επιβατών. Είναι η κοινή
µοίρα της ανεργίας των ναυτεργατών αλλά και της αποµόνωσης,
ιδιαίτερα τους χειµερινούς µήνες.
Είναι ακόµη η υποβάθµιση ενός δηµόσιου αγαθού, όπως είναι
αυτό της συγκοινωνίας. Είναι η υποβάθµιση τελικά κοινή τόσο
για τους ναυτικούς όσο και για τους νησιώτες για τη ζωή, για τα
όνειρα και για τις ελπίδες µας. Είναι η Ελλάδα των µνηµονίων,
της νεοφιλελεύθερης προσαρµογής που τρώει τα παιδιά της.
Τότε, λοιπόν, πέρυσι, που ψηφίσατε αυτόν τον νόµο και
έπρεπε να επιστρατεύσετε µε πολιτική επιστράτευση τους ναυ-
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τεργάτες, για να σταµατήσετε αυτόν τον δίκαιο αγώνα τους,
αλλά και αργότερα, όταν µε τροπολογία καταργούσατε τις συλλογικές συµβάσεις –µια κατάκτηση εδώ και έναν αιώνα στα εργασιακά δικαιώµατα και στον πολιτισµό που φέρνει αυτή η
κατάσταση όλο τον προηγούµενο καιρό-, προσπαθήσατε να µας
πείσετε, χρησιµοποιώντας τον φόβο και την ανασφάλεια ότι τα
συµφέροντά µας, τα συµφέροντα των νησιωτών και των ναυτεργατών, είναι ξεχωριστά, είναι διαφορετικά, είναι αντίθετα, ότι θα
δουλέψει πάλι το παλιό σύστηµα, σενάριο του κοινωνικού αυτοµατισµού.
Νοµίζω ότι τότε δεν τα καταφέρατε, όπως και τώρα. Φαίνεται
τώρα πια πολύ πιο καθαρά. Τότε και τώρα καταλάβαµε ότι δεν
είµαστε σε διαφορετικές πλευρές, ότι ο αγώνας των ναυτεργατών για να πληρώνονται σωστά, να µη µένουν απλήρωτα τα πληρώµατα για πέντε και δέκα µήνες, όπως συµβαίνει τώρα στην
ακτοπλοΐα, για να πληρώνονται µε το κανονικό µεροκάµατο και
όχι µε αυτούς τους µισθούς που σήµερα δίνετε µε όλα τα προηγούµενα µέτρα που έχετε πάρει, ο αγώνας για να υπάρχουν
σύγχρονα πλοία, ασφαλή πλοία, γρήγορα πλοία στις γραµµές
του Αιγαίου είναι ο ίδιος αγώνας που γίνεται από τους ναυτεργάτες και τους νησιώτες από κοινού. Είναι ο ίδιος αγώνας των
κατοίκων για την καλή συγκοινωνία. Είναι ο ίδιος αγώνας για την
ανάπτυξη και την ευηµερία, για το εµπόριο, για τον τουρισµό
µας, για όλα τα υπόλοιπα κοµµάτια της ζωής µας. Είναι ο ίδιος
αγώνας, γιατί είναι ίδιος ο εχθρός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, γιατί χρησιµοποιήσατε άψογα τον χρόνο σας.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. Μαρία
Μπόλαρη για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όταν το 2013 ο προκάτοχός σας κ. Μουσουρούλης ζητούσε να υψωθεί η γαλανόλευκη ελληνική σηµαία στα
πλοία, ο κ. Βενιάµης τού απάντησε ότι για να γίνει χρειάζεται να
προηγηθεί ένας ανοιχτός διάλογος µε την ΠΝΟ. Προφανώς, ο κ.
Βενιάµης δεν είχε κανέναν πόνο για τη γαλανόλευκη, όπως δεν
έχει κανέναν πόνο κανένας από τους πάµπλουτους Έλληνες
εφοπλιστές. Ο πόνος του ήταν και παραµένει η κατάργηση των
συλλογικών δικαιωµάτων των ναυτεργατών.
Εσείς ο ίδιος, κύριε Υπουργέ, στον προϋπολογισµό που κατατέθηκε το 2013 για το 2014 µιλήσατε για παλιές προστατευτικές
διατάξεις, οι οποίες είναι υπεύθυνες για το γεγονός ότι οι Έλληνες ναυτεργάτες είναι σήµερα περίπου δεκαεπτά χιλιάδες, όπως
υπολογίσατε εσείς –εµείς υπολογίζουµε λιγότερους- σε σχέση
µε τις εκατό σαράντα χιλιάδες της δεκαετίας του 1980.
Κύριε Υπουργέ, κι εσείς θελήσατε να µετακυλίσετε τις δικές
σας ευθύνες και τις ευθύνες του εφοπλιστικού κεφαλαίου στους
ίδιους τους ναυτεργάτες, στα δικαιώµατα και στους αγώνες
τους.
Πώς γίνεται, όµως, να είστε τόσο απροκάλυπτα µεροληπτικοί,
να έχουν οι εφοπλιστές τις πενήντα οκτώ φοροαπαλλαγές, να
δαπανούν 18,1 δισεκατοµµύρια δολάρια για την αγορά από δεύτερο χέρι πλοίων είτε για τη ναυτολόγηση καινούργιων και ταυτόχρονα εσείς να προσπαθείτε και να περνάτε νόµους, οι οποίοι
στην ουσία διευκολύνουν τη συντριβή αυτού που ονοµάζεται «µισθολογικό κόστος»; Αυτό, λοιπόν, κάνετε µε το ν. 4150/2013,
αυτό κάνετε και µε το ν. 4254/2014.
Εδώ θέλω να κάνω µια διευκρίνιση. Επειδή διασύρεται η έννοια
της οργανικής σύνθεσης, πρέπει να πούµε ότι η οργανική σύνθεση σηµαίνει συγκεκριµένη ειδικότητα και συγκροτηµένο δικαίωµα. Η ειδικότητα σηµαίνει ασφάλεια για τους επιβάτες και
για τους ίδιους τους εργαζόµενους στα πλοία.
Παρεµπιπτόντως, παίρνετε πίσω το πιστοποιητικό ελληνοµάθειας για τα αλλοδαπά πληρώµατα, αλλά όταν πρόκειται να δώσετε στους µετανάστες ιθαγένεια, απαιτείτε την ελληνοµάθεια
δεν ξέρω και εγώ σαν τι.
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η πρωτιά των ναυτεργατών είναι
και σε κάτι άλλο: τρεις πολιτικές επιστρατεύσεις τα τελευταία
δέκα χρόνια! Έτσι επιχειρείτε να αντιµετωπίσετε την αντίσταση
των σωµατείων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Επειδή πάλι αναφέρατε σε οµιλία σας ότι είναι δύσκολη η οργάνωση σωµατείων και η εκπροσώπηση των ναυτεργατών, να
σας θυµίσω το εξής:
Ο νόµος που καταργήσατε µε τον ν.4254 ήταν νόµος του 1944,
που κατακτήθηκε από τα ηρωικά σωµατεία των ναυτεργατών µε
επικεφαλής τότε τον κοµµουνιστή Αντώνη Αµπατιέλο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. Ευγενία Βαµβακά.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Η σηµερινή συζήτηση αναφέρεται στο πλέον βασικό κεφάλαιο της ελληνικής ναυτιλίας, τους
Έλληνες ναυτικούς, σε ένα επάγγελµα που τείνει να εξαφανιστεί,
ειδικά στην ποντοπόρο ναυτιλία, στερώντας από τη χώρα µας όχι
µόνο τις θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε αυτό αλλά και ένα
σηµαντικό απόθεµα τεχνογνωσίας, που δεν αφορά µόνο στη διαχείριση του πλοίου, αλλά µεταφέρεται και στα γραφεία µέσω των
αρχικαπετάνιων και αρχιµηχανικών και άλλων στελεχών.
Με το θέµα της απασχόλησης των Ελλήνων ναυτικών συνδέεται στενά το θέµα της ναυτικής εκπαίδευσης. Ο ρόλος της ναυτικής εκπαίδευσης είναι σηµαντικός και γι’ αυτό µας προκαλεί
ανησυχία το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια και παρά τις σηµαντικές προσπάθειες που καταβάλλει το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό στις ΑΕΝ και στο ΚΕΣΕΝ, η ναυτική
εκπαίδευση έχει µπει σε τροχιά συνεχούς υποβάθµισης και απαξίωσης.
Εξαιρετικά σοβαρά είναι τα προβλήµατα που αφορούν στη λειτουργία των σχολών. Τα προβλήµατα εστιάζονται στις κτηριακές
εγκαταστάσεις, στις ελλείψεις στις υλικοτεχνικές υποδοµές,
στον µηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, στα τεράστια
κενά στην κάλυψη στοιχειωδών αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και σε διοικητικό, ακόµη και στην προσαρµογή της
βιβλιογραφίας στις σηµερινές τεχνολογικές και επιστηµονικές
εξελίξεις στον χώρο της ναυτιλίας.
Όλα τα παραπάνω προβλήµατα σε συνδυασµό µε τις δυσκολίες εξεύρεσης εργασίας, τον µαραθώνιο και τον γολγοθά των
σπουδαστών και κυρίως των γυναικών να εξασφαλίσουν έναν
χρόνο πρακτικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα το δεύτερο εξάµηνο,
που δεν είναι επιδοτούµενο για τις ναυτιλιακές εταιρείες, την αντιµετώπιση και τη µεταχείριση των δοκίµων στα πλοία ως εργαζοµένων για κάθε εργασία, είναι παράγοντες που δηµιουργούν
τη φυγή των νέων από το ναυτικό επάγγελµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πιο απλά τα πράγµατα, κύριε Υπουργέ. Ο αριθµός των
ελληνικών πλοίων, για να απασχοληθούν οι σπουδαστές, υπάρχει. Και η νοµοθεσία υπάρχει. Αυτό που µένει είναι να εφαρµόσετε τον νόµο.
Σε όλους αυτούς τους παράγοντες, βεβαίως, θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς την ανεργία στον χώρο, την κρίση των ασφαλιστικών ταµείων, την υποβάθµιση των συνθηκών ζωής στα
πλοία. Για όλους αυτούς τους λόγους σήµερα, από τους εισακτέους της ΑΕΝ µόνο το 50% συνεχίζει τη σταδιοδροµία του στα
πλοία.
Χρειάζεται, λοιπόν, ένας αποτελεσµατικός σχεδιασµός για τη
ναυτική εκπαίδευση, που θα ανταποκρίνεται στις πραγµατικές
ανάγκες της ναυτιλίας. Ο µόνος σχεδιασµός που γίνεται από
πλευράς Υπουργείου αφορά στην αύξηση του αριθµού των εισακτέων στις ακαδηµίες. Αυτό ασφαλώς γίνεται για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των εφοπλιστών, που θέλουν αύξηση
του αριθµού των Ελλήνων ναυτικών, ώστε να πέσει το ύψος των
αποδοχών στην ποντοπόρο κυρίως ναυτιλία λόγω υψηλής προσφοράς εργατικού δυναµικού. Ο αριθµός των εισακτέων δεν
πρέπει να αγνοεί τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Στη δευτερολογία θα συνεχίσω µε τις προτάσεις µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης.
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ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι συζητάµε ένα από τα θέµατα που και κρίσιµα και ουσιαστικά είναι.
Και τι συζητάµε; Ουσιαστικά συζητάµε για τον Έλληνα ναυτικό.
Ουσιαστικά συζητάµε για την καρδιά, την κινητήριο δύναµη
και, βέβαια, την προοπτική της ελληνικής ναυτιλίας. Γιατί αυτό
το οποίο κανένας, ούτε από τους προκατόχους µου ούτε εγώ,
βεβαίως, δεν παραγνωρίζουµε και δεν σταµατάµε να επισηµαίνουµε σε κάθε ευκαιρία είναι ότι αν θέλουµε η ελληνική ναυτιλία
να παραµείνει ισχυρή, δυνατή και να ανανεώνεται και να προχωρά, θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει ευκαιρίες απασχόλησης
σε Έλληνες οι οποίοι, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, µπορεί να
ξεκινήσουν από απλοί ναυτόπαιδες και να καταλήξουν στο τέλος
της καριέρας τους µεγαλοπλοιοκτήτες. Και δεν είναι λίγα τέτοια
παραδείγµατα, τα οποία δείχνουν ακριβώς αυτόν τον δυναµισµό
της ελληνικής ναυτιλίας.
Θέλουµε να συνεχίσουµε να έχει η ελληνική ναυτιλία ανθρώπους οι οποίοι µε την επαγγελµατική τους κατάρτιση και αρτιότητα θα δαµάσουν τα κύµατα, θα µπορέσουν να φέρουν
ασφαλώς τα πλοία τους σε λιµάνια και, βέβαια, θα αδράξουν και
επιχειρηµατικές ευκαιρίες, ώστε και οι ίδιοι να συνεχίσουν αυτή
την πολύ πετυχηµένη πορεία της ελληνικής ναυτιλίας.
Τι συµβαίνει, όµως, τα τελευταία χρόνια στη ναυτιλία; Έχουν
αλλάξει πάρα πολλά πράγµατα. Η ναυτιλία έγινε και µετατρέπεται σιγά-σιγά από ένας χώρος στον οποίο η ικανότητα ήταν κυρίαρχη, σε µια αγορά εντάσεως κεφαλαίου. Τα πλοία
µεγαλώνουν, είναι πιο ασφαλή, πολύ ακριβότερα, γι’ αυτό και
βλέπουµε ότι ενώ µειώνεται ο αριθµός των πλοίων υπό ελληνική
σηµαία, διατηρείται σχεδόν ανέπαφο το τονάζ. Αυτό τι µας δείχνει; Μας δείχνει ότι µε τα µεγαλύτερα πλοία δηµιουργούνται αναγκαστικά και ουσιαστικά- λιγότερες θέσεις προσφερόµενης
απασχόλησης. Και δεν νοµίζω ότι κανένας εδώ πέρα θέλει να γυρίσουµε στην προτέρα κατάσταση ή να πούµε ότι η Ελλάδα δεν
θα βάζει πλοία τα οποία είναι τεχνολογικώς εξελιγµένα, µεγαλύτερα, που χρειάζονται λιγότερο προσωπικό για να κινηθούνε
ασφαλώς. Δεν το άκουσα και είµαι βέβαιος ότι δεν το εννοείτε.
Εµείς θέλουµε να προχωρήσουν οι Έλληνες ναυτικοί µε περισσότερα προσόντα, να κατακτήσουν περισσότερες θέσεις, τις
οποίες σήµερα, δυστυχώς, δεν καταλαµβάνουν µέσα στα πληρώµατα των πλοίων, ακριβώς λόγω προβληµάτων –και πολύ
σωστά επισηµάνθηκαν- στη ναυτική εκπαίδευση, στον τρόπο λειτουργίας, στις προσφερόµενες υπηρεσίες, στη δυνατότητα κατάρτισης, αλλά και στο άνοιγµα της ναυτικής εργασίας σε
αποφοίτους άλλων σχολών και όχι µόνο ναυτικών σχολών.
Σε καµµία περίπτωση ούτε εγώ ούτε κανένας µέσα στο Υπουργείο δεν αισθάνεται ότι πρέπει να υπάρχει ούτε ταξική ούτε οποιασδήποτε άλλης µορφής πάλη µε τους Έλληνες ναυτικούς.
Αντιθέτως, αυτό που προσπαθούµε είναι να υπάρχει σύµπλευση,
οµόνοια και να υπάρχει και συνεννόηση για τα µέτρα τα οποία
λαµβάνονται. Γι’ αυτό και προχωρήσαµε, σε συνεργασία µε τις
ναυτεργατικές ενώσεις, στο άνοιγµα των πηγών µέσα από τις
οποίες µπορεί να γίνει κάποιος ναυτικός και σε αποφοίτους του
πολυτεχνείου, των ΤΕΙ, για να καταλάβουν θέσεις που σήµερα
δεν καταλαµβάνουν, όπως θέσεις ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών, οι οποίες συνήθως καταλαµβάνονται από αλλοδαπά πληρώµατα στα υπό ελληνική σηµαία πλοία.
Προχωρήσαµε, επίσης, στην αναγνώριση της θαλάσσιας υπηρεσίας στους Έλληνες ναυτικούς, όχι µόνο στα πλοία υπό ελληνική σηµαία αλλά και στα ελληνόκτητα πλοία υπό ξένη σηµαία,
αναγνωρίζοντας ακριβώς αυτό το µεγάλο πρόβληµα, ότι δηλαδή
περίπου το 1/3 του ελληνόκτητου στόλου φέρει την ελληνική σηµαία και τα άλλα 2/3 είναι εκτός ελληνικής σηµαίας.
Δώσαµε τη δυνατότητα να εξοµοιώνονται οι εισφορές των
νέων που πρέπει να κάνουν το εκπαιδευτικό τους µπάρκο, ανεξαρτήτως του τι σηµαία φέρει το πλοίο στο οποίο το κάνουν, δίνοντας δηλαδή τη δυνατότητα ο Έλληνας ναυτικός να µπορεί να
εργάζεται µε τις ίδιες συνθήκες στο πλοίο υπό ελληνική σηµαία
ή υπό ξένη σηµαία και ελληνική ιδιοκτησία.
Κυρίαρχος στόχος της πολιτικής µας πάντοτε θα είναι να φέρουµε περισσότερα πλοία στην ελληνική σηµαία. Και θα πρέπει
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να φέρουµε περισσότερα πλοία στην ελληνική σηµαία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δεν θα αναφερθώ στην προσωπική επίθεση που έγινε από διάφορους οµιλητές προς τον
Πρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, αλλά θα σας πω
την προσωπική µου εµπειρία ως προεδρεύων του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου όπου αισθάνθηκα εξαιρετικά υπερήφανος και εξαιρετικά ισχυρός, σε αντίθεση µε πολλούς συναδέλφους µου την
ίδια περίοδο, όταν διαπίστωσα ότι ο λόγος της Ελλάδας στα θέµατα ναυτιλίας µετρά πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι καταφέραµε να διαµορφώσουµε µια θαλάσσια ευρωπαϊκή πολιτική, για πρώτη
φορά, για την Ένωση, µέσα από τη Διακήρυξη των Αθηνών, η
οποία βάζει βασικούς στόχους για την ανάπτυξη της ίδιας της
πολιτικής της Ένωσης.
Διότι αυτά τα οποία ειπώθηκαν σήµερα εδώ για υπερφορολόγηση και ανάγκη φορολόγησης του εφοπλιστικού κεφαλαίου, για
ανάγκη φορολόγησης της ναυτιλίας, για µία επιδροµή, έτσι όπως
παρουσιάστηκε αν όχι σαφέστατα σήµερα, πάντως και µε άλλες
ανακοινώσεις των δυνάµεων της Αντιπολίτευσης για τη φορολόγηση του εφοπλιστικού κεφαλαίου, είναι και απόψεις οι οποίες
υπάρχουν και µέσα στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και µέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο που απέναντι σε αυτές τις απόψεις
υπάρχει ένας µεγάλος αντίλογος. Ο αντίλογος λέει το εξής: Κάθε
φορά που θα βάλουµε πρόσκοµµα στην ανταγωνιστικότητα της
µεγαλύτερης παγκόσµιας ναυτιλιακής δύναµης, που είναι η ευρωπαϊκή, σε αυτήν τη ναυτιλιακή αγορά η οποία φέρνει περίπου
µισό τρισεκατοµµύριο στην ευρωπαϊκή ήπειρο, άµεσα ή έµµεσα,
και δηµιουργεί περίπου πεντέµισι εκατοµµύρια θέσεις απασχόλησης και εργασίας σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο, δεν θα κερδίσει ένα κράτος έναντι κάποιου άλλου. Διότι δεν θα φύγει ο
Έλληνας εφοπλιστής από την Ελλάδα να πάει στο Λονδίνο και
από το Λονδίνο να πάει στο Αµβούργο, αλλά θα το χάσει συνολικά η ευρωπαϊκή ήπειρος διότι θα πάει στις αγορές όπου υπάρχουν τα φορτία, δηλαδή στη Σιγκαπούρη, στη Σαγκάη.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από τα θεωρεία)
Για να µην υπάρχει καµµία παρεξήγηση δεν αναγνώρισα κανένα πρόσωπο εκλεγµένου συνδικαλιστή στο συµβούλιο της
ΠΝΟ ανάµεσα σε αυτούς που διαµαρτυρήθηκαν από τα θεωρεία,
διότι µε το συµβούλιο της ΠΝΟ βρισκόµαστε και δεν υπάρχουν
σε καµµία περίπτωση τέτοιου είδους εντάσεις.
Αυτή είναι η λογική. Και αυτή τη λογική προσπαθήσαµε να φέρουµε και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής, να κάνουµε δηλαδή την ευρωπαϊκή ναυτιλία πιο ανταγωνιστική και θεωρώ ότι
ήταν µεγάλη επιτυχία.
Πάµε στα θέµατα ναυτικής εργασίας.
Γίναµε στόχος κριτικής γιατί µειώθηκαν, για την ακρίβεια εξορθολογίστηκαν, βάσει των διεθνών δεδοµένων, οι συνθέσεις των
πλοίων που κάνουν τις διεθνείς γραµµές, το Ελλάδα-Ιταλία. Σε
µία αγορά η οποία είχε περίπου είκοσι πλοία φτάσαµε πέρυσι να
είναι πέντε υπό ελληνική σηµαία και υπήρχε ο άµεσος κίνδυνος
και αυτά τα πέντε να αλλάξουν σηµαία. Και αυτό διότι δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη –και µιλώ για όλους τους άλλους Ευρωπαίους αλλά και όλες τις άλλες χώρες- και καµµία άλλη σηµαία
στον κόσµο –το λέω επειδή µε ρώτησε κάποιος από τους συναδέλφους- η οποία να βάζει τους περιορισµούς που βάζουµε εµείς
για την επάνδρωση των πλοίων µε Έλληνες ναυτικούς. Οι τελευταίες σηµαίες που έβαζαν τον περιορισµό για να υπάρχει τουλάχιστον ένας πλοίαρχος της εθνικότητάς τους ήταν η Μεγάλη
Βρετανία και η Ολλανδία, παραδοσιακές θαλασσοκράτειρες και
θαλασσοπόρες δυνάµεις, οι οποίες και αυτές σταµάτησαν να ζητάνε κάτι τέτοιο.
Εσείς ζητάτε να βάλουµε περισσότερους περιορισµούς.
Τι έγινε, λοιπόν, στο Πάτρα-Ιταλία; Τα στοιχεία είναι καταλυτικά. Η παλαιά οργανική σύνθεση προέβλεπε για το «SUPERFAST I» εξήντα δύο µέλη του πληρώµατος. Σήµερα υπηρετούν
πενήντα εννέα, παρ’ ότι η καινούργια οργανική σύνθεση λέει για
τριάντα πέντε άτοµα. Στο «SUPERFAST II» ακριβώς το ίδιο. Το
«SUPERFAST VI» προέβλεπε ογδόντα έξι θέσεις µε την παλαιά
οργανική σύνθεση, ενώ η καινούργια οργανική σύνθεση προβλέπει σαράντα εννέα και υπηρετούν εβδοµήντα εννέα.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Στην Ιεράπετρα;
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ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Στο «SUPERFAST VII» η παλαιά οργανική σύνθεση προέβλεπε ογδόντα πέντε θέσεις, η καινούργια πενήντα και
υπηρετούν ογδόντα δύο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί αυτό; Γιατί σπεύσατε να κάνετε οργανικές συνθέσεις;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Γιατί, λοιπόν, πρέπει σώνει και καλά να υπάρχει η εφαρµογή ενός προεδρικού διατάγµατος του Φαίδωνα Γκιζίκη, του
1973, µε άλλες καταστάσεις ασφάλειας, µε άλλα βαπόρια, µε
άλλες ανάγκες, που προέβλεπε µέχρι και σφαγέα και εκδορέα
µέσα στα βαπόρια για τα ζωντανά; Πρόκειται για πράγµατα τα
οποία έχουν από την τεχνολογία και τη φύση της ζωής εγκαταλειφθεί.
Γιατί να µην εφαρµόζουµε τις συνθήκες, την STCW που εφαρµόζεται παγκοσµίως; Είναι µία συνθήκη µε την οποία εκατοντάδες εκατοµµύρια επιβάτες διακινούνται µε ασφάλεια σε όλον τον
πλανήτη, που προβλέπει συγκεκριµένες ώρες εργασίας, συγκεκριµένα καθήκοντα, συγκεκριµένες συνθήκες ασφάλειας κατά
την προσέγγιση και τον απόπλου από κάθε λιµάνι και βέβαια κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού. Δεν καταλαβαίνω, γιατί θα πρέπει να
είµαστε η µοναδική χώρα που θα έχουµε µείνει στο χουντικό
προεδρικό διάταγµα µε τη λογική προ σαράντα ετών. Το 1973
βγήκε, προ σαράντα ετών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Το ίδιο ισχύει και το ’53 όµως.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Δεν έχει αλλάξει, δε, ποτέ.
Άκουσα για µισθούς γαλέρας. Έχω µπροστά µου σύµβαση
που υπέγραψε η ΠΝΟ µε τον ITF και καθορίζει –όχι εµείς, κανένα
Υπουργείο, αλλά η Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία- τη συλλογική σύµβαση 2012-2014. Ξέρετε ποιες είναι οι διαφορές; Το
λέω, γιατί άκουσα νούµερα εξωφρενικά. Άκουσα ότι µπορεί σε
ένα καράβι, παραδείγµατος χάριν, να απασχολείσαι ένα σαρανταοκτάωρο και να πληρώνεσαι 300 ευρώ. Σε καµµία σύµβαση δεν
το έχω δει. Θα βοηθούσε, αν µπορούσατε να την καταθέσετε.
Θα σας πω, λοιπόν, τι προβλέπει. Προβλέπει ότι ο πλοίαρχος
παίρνει 6.631 δολάρια, όταν σύµφωνα µε τη χρέωση του ΝΑΤ
αυτό υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για τον Έλληνα. Η ίδια σύµβαση
που έχει υπογράψει και δέχεται η ΠΝΟ στο εσωτερικό είναι διαφορετική απ’ αυτήν που δέχεται στο εξωτερικό. Δέχεται, λοιπόν,
τις 4.859 ευρώ –τόσο κάνουν τα 6.631 δολάρια- βάσει της ITF,
αλλά για τη χρέωση του ΝΑΤ θέλει να πηγαίνουµε στα 7.000
ευρώ.
Ο ναυτόπαις µε προσόντα, ο µισθός του που είναι η βάση υπολογισµού όλου του ναυτικού πληρώµατος, στη σύµβαση της ITF
είναι 1.625 δολάρια, δηλαδή 1.190 ευρώ, ενώ βάσει των χρεώσεων του ΝΑΤ πάµε στα 2.300. Βέβαια, ο καµαρότος, ο θαλαµηπόλος, από τα 1.293 δολάρια που έχει δεχθεί η ΠΝΟ, δηλαδή
947 ευρώ, στο ΝΑΤ ξεπερνάει η χρέωσή του τα 3.000 ευρώ.
Αυτός είναι ένας βασικός λόγος που σήµερα δεν υπάρχουν
κρουαζιερόπλοια που να έχουν ελληνικά κατώτερα πληρώµατα,
γιατί υπάρχουν περίπου επτακόσιοι Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε κρουαζιερόπλοια τρίτης σηµαίας. Μόνο µία συγκεκριµένη εταιρεία έχει πάνω από τριακόσιους πενήντα Έλληνες
ναυτικούς και υπάρχει και αδυναµία ασφαλίσεώς τους στο ΝΑΤ,
ακριβώς γιατί δεν µπορούν να ασφαλιστούν, µιας και θα πρέπει
να πάρουν όλοι τη σύνθεση ΝΑΤ, µε αποτέλεσµα βεβαίως να ξεφύγουν τα κόστη. Αυτός είναι ένας τεράστιος λόγος.
Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο η διαφορά στο κόστος, ιδιαίτερα του χαµηλότερου προσωπικού και όχι τόσο των
αξιωµατικών, οδήγησε σε κατάρρευση την ελληνική κρουαζιέρα
και ακόµα είναι ο λόγος για τον οποίο, όπως αναφέρθηκε πριν,
υπάρχουν οφειλές προς το ΝΑΤ, υπό την κατηγορία «ποντοπόρος ναυτιλία», και αφορούν περίπου 18 εκατοµµύρια ευρώ που
χρωστάει συγκεκριµένη εταιρεία κρουαζιέρας προς το ΝΑΤ,
οφειλή η οποία βρίσκεται σε δικαστική διεκδίκηση.
Εγώ το λέω ξεκάθαρα και σε όλους τους τόνους: Αν δεν καθίσουµε, αν οι ίδιοι οι ναυτικοί δεν καθίσουν να δουν θέµατα εξορθολογισµού των συλλογικών συµβάσεών τους, νοµίζω ότι σε
ορισµένες κατηγορίες θα αντιµετωπίσουµε πολύ µεγάλο πρόβληµα ανεργίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Λέω «σε ορισµένες όµως κατηγορίες», γιατί θα σας πω ότι σήµερα που «τρέχει» διαγωνισµός για την πρόσληψη υπαξιωµατικών στο Λιµενικό Σώµα -και ξέρετε πολύ καλά την αγωνία της
κάθε οικογένειας και του κάθε νέου ανθρώπου να µπει σε µία
θέση εργασίας στον δηµόσιο τοµέα- οι προσφερόµενες θέσεις
για τους µηχανικούς αποφοίτους των Ακαδηµιών Εµπορικού
Ναυτικού δεν έχουν καλυφθεί. Είκοσι δύο ζητάµε, δεκαεπτά
έχουν υποβάλει στη λήξη του διαγωνισµού τα χαρτιά τους.
Άρα υπάρχει ανεργία στους µηχανικούς; Κατ’ εµέ, δεν υπάρχει, όταν δεν έρχεται κανένας, όταν δεν φτάνουµε να καλύψουµε
τις είκοσι δύο θέσεις που προκηρύξαµε, από ενδιαφέρον, χωρίς
να κοιτάξουµε µόρια, χωρίς να κοιτάξουµε τα σωµατικά, τα υψοµετρικά και τα άλλα προσόντα και φθάνουµε στο σηµείο πριν
φτάσουµε στη διαγωνιστική διαδικασία να ζητάµε για είκοσι δύο
θέσεις και µόνο δεκαεπτά να εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κάτι στραβό έχετε κάνει, ψάξτε
το!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Δεν έχουµε κάνει τίποτα στραβό και είναι και στον προηγούµενο διαγωνισµό και θα είναι και στον επόµενο διαγωνισµό.
Είναι σταθερό αυτό το έλλειµµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κάτι έχουν κάνει, κάποια κοµπίνα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ο µισθός είναι, 1.000
ευρώ στο καράβι και 800 έξω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, αλλά αυτό δεν το λέει!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Ναι, ναι, πάντοτε ψάχνετε να βρείτε κάτι φανταστικό! Τα
στοιχεία που µόλις σας παρέθεσα νοµίζω ότι είναι καταλυτικά.
Έρχοµαι σε ορισµένα άλλα θέµατα για να κλείνουµε ορισµένα
από αυτά που ειπώθηκαν.
Σε ό,τι αφορά τις ατοµικές συµβάσεις, αυτές δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι ατοµικές συµβάσεις υπάρχουν από τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, στα άρθρα 54 και 55, από το 1958,
θεσµοθετηµένες, χωρίς καµµία αλλαγή, ο οποίος µάλιστα ξεκάθαρα λέει ότι µεταξύ του πλοιάρχου και του ναυτικού καταρτίζεται σύµβαση που υποβάλλεται είτε στο αρµόδιο γραφείο του
Υπουργείου είτε στον προξενικό λιµενάρχη, αν γίνει στο εξωτερικό. Η σύµβαση αυτή ορίζει τον µισθό.
Τι έχει γίνει δίπλα σε αυτές τις ατοµικές συµβάσεις; Σήµερα
υπάρχει µία σύγχρονη σύµβαση, η MLC, που αφορά την υγεία,
την προστασία και την ασφάλεια του ναυτικού, τους χώρους ενδιαίτησης, τον τρόπο λειτουργίας του πλοίου, τις ώρες εργασίας,
ανάπαυσης, προσφερόµενων υπηρεσιών, ιατρικής φροντίδας
κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, µε την ανοχή σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ένα λεπτό ακόµη,
κύριε Υπουργέ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Όχι ένα λεπτό, όλοι οι συνάδελφοι έχουν ξεπεράσει κατά
πολύ το χρόνο τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ε, δεν θα κάνουµε
πλειοδοσία τώρα, κύριε Υπουργέ!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Χρειάζοµαι λίγο χρόνο ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα µιλήσετε βεβαίως,
κύριε Υπουργέ, αλλά δεν θα σας δώσουµε χρόνο γιατί µίλησαν
κάποιοι παραπάνω.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Θα δώσω µε νηφαλιότητα απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα, γιατί δεν θα γίνει εδώ η Βουλή ρινγκ όπως ήθελαν κάποιοι
να παλέψουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Οι εµπειρότεροι
βλέπω ότι κάνουν κατάχρηση.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): …ούτε πεδίο αντεγκλήσεων σε ένα τόσο σοβαρό θέµα.
Πρέπει να βρούµε κοινές συνισταµένες.
Υπάρχει η STCW που ορίζει τα προσόντα, τη λειτουργία του
πλοίου, τα καθήκοντα στην ασφάλεια αλλά και τις άλλες λειτουρ-
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γίες του πλοίου. Άρα, αυτές ενσωµατώνονται και υπάρχει και το
θέµα της αµοιβής, η οποία σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να
βρίσκεται κάτω από αυτό το οποίο σήµερα λέει η ΠΝΟ, συνυπογράφοντας την ITF, διότι πλέον δεν υπάρχει καµµία χώρα και κανένα Port State Control που θα δεχθεί ότι µπορεί να υπάρχουν
ναυτικοί σε τέτοια κατάσταση.
Πάµε τώρα στη ναυτική εκπαίδευση. Σας είπα και δέχοµαι
πραγµατικά ότι όντως εκεί η ελληνική πολιτεία έχει καθυστερήσει
πάρα πολύ στο να αντιµετωπίσει τα εγγενή προβλήµατά της. Θα
σας πω ότι θεωρώ ότι ένας µεγάλος λόγος για την καθυστέρηση
και την επιδείνωση της καταστάσεως των σχολών των ακαδηµιών
του Εµπορικού Ναυτικού οφείλεται και στη διοικητική διάλυση
του Υπουργείου την τετραετία 2009-2013. Και το λέω αυτό, γιατί
χάθηκε σηµαντικός χρόνος και ευκαιρίες να αξιοποιηθούν κονδύλια από το ΕΣΠΑ. Σήµερα τρέχουµε εναγωνίως. Ακυρώθηκε
διαγωνισµός ύψους περίπου 11 εκατοµµυρίων ευρώ για την ανανέωση του εξοπλισµού. Έχουµε προχωρήσει ήδη στην κτηριακή
αναβάθµιση σχολών µε την προσφορά της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών και προχθές µόλις ανακοινώθηκε η ανακατασκευή
της σχολής της Κεφαλλονιάς από το Ίδρυµα Ευγενίδη, µία προσφορά περίπου µισού εκατοµµυρίου ευρώ.
Ο Οίκος Ναύτου, ναυτική εργασία. Η ενσωµάτωσή του σε ένα
ήταν αναγκαίο µετά το γεγονός του ότι ο Οίκος του Ναύτου
έχασε τα ιατρεία του και µεταφέρθηκαν αυτές οι υπηρεσίες στον
ΕΟΠΥΥ.
Σήµερα, λοιπόν, πάµε το ΓΕΝΕ -στο οποίο άµα πάτε θα ντραπείτε- σε ένα πολύ πιο σύγχρονο κτήριο, µε ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισµό, µε καινούργιες βάσεις δεδοµένων και
καινούργιες προσφερόµενες υπηρεσίες. Προσπαθούµε δε ακριβώς από αυτήν την συγχώνευση και ενσωµάτωση των δυνάµεων
να κάνουµε δύο πράγµατα.
Το πρώτο, είναι να εξασφαλίσουµε τους Έλληνες ναυτικούς,
δηλαδή να τους πληρώσουµε. Είναι µία ρύθµιση την οποία περάσαµε στον προηγούµενο νόµο και αυτές τις µέρες θα ολοκληρωθεί και η επεξεργασία της κοινής υπουργικής απόφασης για
το πώς θα πληρώνουµε τους ναυτικούς όταν εφοπλιστής συµβεβληµένος µε το Υπουργείο αθετεί τις υποχρεώσεις του, ενώ
υπάρχει επιδότηση. Όταν του χρωστάνε, αυτή να δίνεται στον
Έλληνα ναυτικό.
Το δεύτερο, είναι ότι καταφέραµε µέσα από αυτήν την εξοικονόµηση να µπορέσουµε να δώσουµε στα µικρά –δεν λέω µεγάλαεπιδόµατα του Οίκου του Ναύτου αύξηση -γενναία θα έλεγα- πέρυσι το Πάσχα, περίπου 30%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ, αν έχετε την καλοσύνη.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, δεν είδα την ίδια θέρµη µε τα κουδούνια
και στους υπόλοιπους συναδέλφους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Δεν πειράζει, κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσει ο κύριος Υπουργός, γιατί είναι ενδιαφέροντα
αυτά που λέει.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Ένα τέταρτο µιλάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, δεν µιλάει ένα τέταρτο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Τέσσερα λεπτά και σαράντα δευτερόλεπτα παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν είναι λόγος
αυτός, κύριε Υπουργέ, για να…
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Μη συζητάµε για το χρόνο, θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε προβεί στη στήριξη εγκαταλελειµµένων ναυτικών, ιδιαίτερα πλοίων της ακτοπλοΐας αλλά και δεξαµενόπλοιων που βρίσκονται στη χώρα. Δυστυχώς, αδυνατούµε να κάνουµε το ίδιο
-µε τον τρόπο µε τον οποίο ζητούν ναυτεργατικά σωµατεία και
µε πολλή προσοχή έχουµε δει- για εγκαταλελειµµένους ναυτικούς στο εξωτερικό.
Δεν έχουµε τη δυνατότητα να προσφέρουµε τα ίδια που προσφέρουµε στη χώρα. Και έχω, µε πολύ σεβασµό, παρακολουθή-
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σει τις ανάλογες ανακοινώσεις και εξετάζουµε και θέλουµε να
βρούµε έναν τρόπο ακριβώς σε Έλληνες ναυτικούς να δώσουµε
την ίδια προστασία.
Περιµένω τις προτάσεις σας, γιατί πάνω στις προτάσεις θα συζητήσουµε ακόµα πιο ουσιαστικά. Δεν βρισκόµαστε σε διαφορετική πλευρά σε αυτήν την υπόθεση. Πρέπει να είµαστε στην ίδια
πλευρά του καραβιού -και αυτή είναι η πλώρη- για να πηγαίνει
το καράβι µπροστά. Ας µην πάµε ούτε στα δεξιά ούτε στα αριστερά, γιατί όταν µετακινείται το βάρος στα πλάγια σε ένα καράβι αυτό µπατάρει. Εµείς πρέπει να ενώσουµε τις δυνάµεις µας
και να πάµε και την ελληνική ναυτιλία και τον Έλληνα ναυτικό
εκεί που θέλουµε αλλά µέσα σε σύγχρονους όρους, όχι κοιτώντας το χθες. Διότι από το χθες έχουµε πάρα πολλά πράγµατα
που πρέπει να αφήσουµε πίσω µας, γιατί µας έφεραν ακριβώς
εδώ, στη µείωση των Ελλήνων ναυτικών, στη µείωση των θέσεων
απασχόλησης -ιδιαίτερα στην επιβατηγό ναυτιλία- και βέβαια στη
µείωση του υπό ελληνική σηµαία ελληνόκτητου στόλου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Τµήµα ότι η Διαρκής
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, καταθέτει την έκθεσή της
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: «Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας –Αττικής,
Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
Επίσης, η Διαρκής Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων και άλλες διατάξεις».
Επίσης, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Τµήµα τα εξής:
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ ορίζει
ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον συνάδελφο κ. Θεόδωρο
Δρίτσα. Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης
Κουβέλης ορίζει ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο τη Βουλευτή
κ. Μαρία Γιαννακάκη.
Επίσης, ο Γραµµατέας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Ιωάννης Κουράκος ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Β’ Πειραιά Ιωάννη Κουράκο.
Τέλος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Χρήστο Κατσώτη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,
ο συνάδελφος κ. Θεόδωρος Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Υπουργέ, εµείς θα σας κάνουµε
προτάσεις. Τις δικές σας προτάσεις, όµως, δεν ακούσαµε ούτε
καν στοιχειωδώς κάποιο σχέδιο για µείωση της ανεργίας των
ναυτικών, γιατί αυτό είναι το θέµα για το οποίο προκαλέσαµε
αυτήν τη συζήτηση µέσω της επίκαιρης επερώτησης των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Ας µην εκλάβω ως πρόταση το ότι θα γίνουν πλοιοκτήτες οι
ναυτικοί, όπως γινόντουσαν παλιά -οι καραβοκύρηδες- αφού
λέτε και εσείς, µάλιστα, ότι τώρα πια η ναυτιλία είναι χώρος εντάσεως κεφαλαίου. Άραγε, οι άνεργοι ναυτικοί να ψάξουν να
βρουν δουλειά και µε τους µεγάλους µισθούς -που ήδη αναφέρατε και εκθειάσατε- που παίρνουν, να βάζουν κάτι στην µπάντα
σιγά-σιγά, να κάνουν οικονοµία να αγοράσουν ένα πλοιαράκι.
Αυτό προτείνετε; Δεν θέλω να το πιστέψω. Όµως, νοµίζω ότι
έχετε µια τέτοια λογική ή, τουλάχιστον, έχετε µια τέτοια ιδεολογία και µια µυθοποίηση του επιχειρείν –υποτίθεται-, γιατί όλη
αυτή η διαδροµή ξέρουµε πολύ καλά ότι στηρίχθηκε στην ένταση
εργασίας, κύριε Υπουργέ, πέρα από την ένταση κεφαλαίου.
Θα το πάρουµε ένα-ένα.
Το κρίσιµο ζήτηµα, για το οποίο δεν µπορεί να υπεκφύγει κανείς, είναι ότι ζούµε στην Ελλάδα του 2014, στην Ελλάδα των
µνηµονίων, στην Ελλάδα της τεράστιας ανεργίας.
Το βασικό επιχείρηµα για την ανεργία και την αντιµετώπισή της
είναι το χρέος και η οικονοµική κρίση και ότι, εν πάση περιπτώσει,
από τη στιγµή που καταστρέφονται βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις, κλείνουν καταστήµατα -διότι το «κακό δηµόσιο» είναι
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αυτό που καρπούται την επιχειρηµατική δραστηριότητα των ιδιωτών, άρα επιβαρύνει τους ιδιώτες και πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί
πλήρως- και αυξάνεται η ανεργία, εάν τα ιδιωτικοποιήσουµε όλα,
εάν ρίξουµε τους µισθούς, θα δηµιουργήσουµε όρους ανταγωνισµού και θα καταφέρουµε να µειώσουµε την ανεργία σταδιακά
σε είκοσι χρόνια.
Κι ερχόµαστε εδώ, στον τοµέα της ναυτιλίας, όπου δεν ισχύει
τίποτα από όλα αυτά. Πραγµατικά, η ποντοπόρος ναυτιλία είναι
ανθούσα και δυναµικό κεφάλαιο διεθνές, µε τεράστια κερδοφορία και τεράστια ανταγωνιστικότητα κι, όµως, δεν απασχολεί Έλληνες ναυτικούς. Συντείνει στην αύξηση της ανεργίας. Η
κρουαζιέρα είναι δυναµικό κεφάλαιο κι, όµως, δεν απασχολεί Έλληνες ναυτικούς. Τα τουριστικά σκάφη είναι διαρκώς αυξανόµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα και όλα τα µέτρα -και τα
κυβερνητικά- συντείνουν στο να µην απασχολούνται Έλληνες
ναυτικοί και να αυξάνεται η ανεργία.
Τέλος, είναι η ακτοπλοΐα, όπου εκεί έχουµε όντως στοιχεία κρίσης λόγω της µείωσης των επιβατών και της κίνησης των εµπορευµάτων από τη συνολικότερη οικονοµική κρίση, όµως µε κύρια
στοιχεία την τιµή των καυσίµων, τα καρτέλ των εταιριών και το
ρόλο των τραπεζών, όπου εκεί δεν θίγουµε τίποτα επίσης. Και
µέσα από αυτό πάλι αυξάνεται η ανεργία και πάλι αναζητούµε
στους εργαζόµενους στην ακτοπλοΐα, τους ναυτικούς, την αιτία.
Να µειωθούν οι οργανικές συνθέσεις, να µειωθούν οι απαιτήσεις
των εργασιακών και µισθολογικών διεκδικήσεων, να µειωθούν
όλα.
Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει επιχείρηµα και δεν υπάρχει και
πολιτική. Η οµιλία σας ήταν από την αρχή µέχρι το τέλος οµιλία
απολογητική µε την πλευρά των εφοπλιστών. Και δεν πρόκειται
για το αν είναι καλοί ή κακοί οι εφοπλιστές ή ο κ. Βενιάµης ή οποιοσδήποτε άλλος εκπρόσωπος του εφοπλιστικού κόσµου. Πρόκειται ακριβώς για το ποια είναι η πολιτική των κυβερνήσεων, του
Υπουργείου, σε σχέση µε τον κοινωνικό ανταγωνισµό.
Προφανώς και έχουν τα δικά τους συµφέροντα οι εφοπλιστές.
Προφανώς και έχουν τους δικούς τους σχεδιασµούς. Προφανώς
και µέσα στο διεθνή ανταγωνισµό επιδιώκουν τη µεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία. Αυτό τι σχέση έχει, ως επιχείρηµα, να το επικαλείται µία Κυβέρνηση και ένα Υπουργείο και να λέει,
«Βολευτείτε όπως µπορείτε παιδιά!». Αυτό είναι καθαρή µεροληψία, ταξική και σας ανήκει. Ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία και
προσωπικά. Όµως, δεν είναι προσωπικό το ζήτηµα, είναι κυβερνητική η πολιτική. Τι να κάνουµε;
Από αυτήν την άποψη, σήµερα δεν ανταποκρίνεστε σε µία κορυφαία πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ που φέρνει στη Βουλή το επείγον θέµα της ανεργίας των ναυτικών. Το συνολικό θέµα της
ανεργίας, βέβαια, βοά αλλά εδώ έχουµε πολλαπλούς λόγους να
παρέµβουµε.
Πρώτον, διότι δεν ισχύουν -όπως είπα και περιέγραψα πρινόλα τα προηγούµενα επιχειρήµατα και δεύτερον, διότι πραγµατικά συνδέεται η ανεργία, η «εξαφάνιση» των Ελλήνων ναυτικών,
µε µία συνολική πορεία της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, του
σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού. Εποµένως, δηµιουργούνται
πολύ σοβαρά ζητήµατα.
Κύριε Υπουργέ, είστε κι εσείς θιασώτης -αν και από το στόµα
σας δεν το έχω ακούσει, από άλλους, όµως, συναδέλφους σας,
της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και του ΠΑΣΟΚ το έχω ακούσει
παλαιότερα- του περίφηµου δόγµατος «Τα πλοία έχουν προπέλα
και φεύγουν», αυτού του κυνικού δόγµατος.
Το πιστεύετε αυτό; Νοµίζετε, δηλαδή, ότι η ελληνική σηµαία
είναι µια σηµαία ευκαιρίας; Κάθε άλλο. Και αυτό το ξέρετε. Και
αφήσατε µε την περιγραφή σας πολλά επιχειρήµατα, για να δει
κανείς αυτό το µοντέλο που ακολουθεί το ελληνικό κράτος.
Και αν θέλετε να καταργήσετε πεπαλαιωµένες γνώµες και αποφάσεις, σας ενηµερώνω -το ξέρετε- ότι οι φορολογικές ρυθµίσεις, οι φοροαπαλλαγές, είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένες από
το 1953, πολύ περισσότερο από τα σαράντα χρόνια που επικαλεστήκατε πεπαλαιωµένους νόµους. Δεν µιλάµε µε χρονικούς
όρους. Μιλάµε µε πραγµατικούς όρους. Διότι οι φοροαπαλλαγές
υποτίθεται ότι έπρεπε να έχουν ένα κοινωνικό αντιστάθµισµα.
Το ζητούµενο, τουλάχιστον σε µια λογική συζήτηση, είναι το
εξής: Ποιο είναι σήµερα το κοινωνικό αντιστάθµισµα αυτών των
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φοροαπαλλαγών, όταν η ανεργία αυξάνεται; Αυτό είναι ένα κρίσιµο και τεράστιας σηµασίας ερώτηµα. Και δεν µπορεί να φύγει
κανείς από αυτό.
Λέω, λοιπόν, ότι όλο αυτό το µοντέλο της κυβερνητικής πολιτικής σε µήκος δεκαετιών όλων των κυβερνήσεων της Δεξιάς και
του ΠΑΣΟΚ, στηριζόταν σε αυτήν την αποδοχή ότι, «ναι, τα πλοία
έχουν προπέλα και φεύγουν», ενώ δεν είναι καθόλου έτσι.
Η ελληνική σηµαία έχει δύναµη, έχει διαπραγµατευσιµότητα,
δίνει µεγάλο κύρος και δυνατότητα στους εφοπλιστές και στις
ναυτιλιακές επιχειρήσεις στο διεθνή ανταγωνισµό είτε µέσα από
την εκπροσώπηση -ελάχιστες άλλες ανταγωνίστριες ναυτιλιακές
επιχειρηµατικές συγκροτήσεις εθνικού χαρακτήρα έχουν εθνική
εκπροσώπηση από τους Ολλανδούς ή από τους Εγγλέζους ή
από οποιονδήποτε- είτε στον ΙΜΟ είτε σε άλλους διεθνείς οργανισµούς. Έχουν τα προξενικά λιµεναρχεία. Έχουν τις φοροαπαλλαγές. Έχουν όλους τους ευεργετικούς νόµους. Έχουν δικό
τους Υπουργείο. Αν είναι δυνατόν -λέει- ξέρουµε πολύ καλά τι
έκανε το ΠΑΣΟΚ και τι παλινωδίες και τι αθλιότητες στη διάρκεια
της διακυβέρνησης του, όταν θέλησε, µε το χειρότερο τρόπο, να
κάνει πολιτικό το Υπουργείο Ναυτιλίας κι όχι στρατιωτικοποιηµένο όπως το θέλετε εσείς κι όπως είναι. Τι σχέση έχει αυτό;
Το Υπουργείο Ανάπτυξης τότε δεν µπορούσε να διεκδικήσει
ΕΣΠΑ, στο οποίο εντάχθηκε τότε το Υπουργείο Ναυτιλίας; Είναι
δικαιολογίες αυτές για τη ναυτική εκπαίδευση;
Απλώς, ο αυτόµατος πιλότος είναι ο κανόνας οποιουδήποτε
Υπουργείου Ναυτιλίας έχουµε ζήσει µέχρι τώρα, το τι θέλουν οι
εκπρόσωποι του εφοπλιστικού κόσµου και ποια είναι τα βασικά
τους στάνταρ. Και δεν µιλάω για συναλλαγή. Μιλάω για άποψη
δοµηµένη χρόνια τώρα, η οποία είναι καταστροφική. Και στους
καιρούς της ελλιπούς προσφοράς εργασίας από άλλες χώρες
υπήρχε µια αµοιβαιότητα. Τώρα, έχει εξαφανιστεί αυτή η αµοιβαιότητα.
Από αυτήν την άποψη, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει προσέγγιση στο ζήτηµα της ανεργίας των ναυτικών χωρίς µια τέτοια ευρύτερη προσέγγιση.
Θα θυµηθώ στη συζήτηση αυτή –παρ’ όλο που µοιάζει να µην
είναι συνδεδεµένο- το εξής: Πώς είναι δυνατόν να θέλετε να οργανώσετε τη ναυτιλιακή βιοµηχανία και όχι τόσο αναφορικά µε
την ποντοπόρο που έχει άλλα ζητήµατα -γιατί πράγµατι είναι διεθνοποιηµένο κεφάλαιο και διεθνοποιηµένη οικονοµική δραστηριότητα- αλλά τη µεσογειακή ναυτιλία και την ακτοπλοΐα και την
κρουαζιέρα και την τουριστική, χωρίς ναυπηγική βιοµηχανία;
Πώς είναι δυνατόν χωρίς σχέδιο δηµόσιου φορέα να οργανωθούν όλα αυτά µέσα στον παγκόσµιο ανταγωνισµό; Ποια άλλη
χώρα τα έχει επιχειρήσει αυτά µέσα στην ελεύθερη αγορά; Κι
εσείς πουλάτε το λιµάνι του Πειραιά!
Υπάρχουν µεγαλύτερα εγκλήµατα από αυτά; Η πώληση του λιµανιού του Πειραιά, συνδέεται άµεσα µε τις προοπτικές της
ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών. Συνδέεται αµεσότατα!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Γιατί συνδέεται;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ναι, δεν το καταλαβαίνετε. Σας διαφεύγουν βασικά εργαλεία οικονοµίας και πολιτικής.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Εξηγείστε το. Επειδή δεν το καταλαβαίνω, θέλω να το
εξηγήσετε. Γιατί συνδέεται ο ΟΛΠ;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σας το εξήγησα, διότι το λιµάνι του
Πειραιά εκτός από τις άλλες υπηρεσίες, σηµαίνει και ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Αυτό δεν απασχολεί τη ναυτιλία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτό, είναι παράµετρος ενός δηµόσιου
σχεδιασµού που µπορεί να στηρίξει ακόµη περισσότερο τη ναυτιλία και να ενισχύσει τη θέση των Ελλήνων ναυτικών στην εργασία. Δεν µπορείτε να καταλάβετε το αλληλένδετο των
πραγµάτων;
Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να δώσετε λύσεις µε αυτά
τα εργαλεία µε τα οποία θέλετε να δουλέψετε και εκθειάζοντας
τις χορηγίες ως εργαλείο για τη ναυτική εκπαίδευση και για διάφορα άλλα.
Εµείς, λοιπόν, λέµε, γιατί εξαντλήθηκε ο χρόνος, ότι τα στοι-
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χεία είναι πάρα πολλά, τα ζητήµατα είναι πάρα πολλά αλλά τώρα
πια η συζήτηση για τη δραστική µείωση της ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών δεν µπορεί να καθυστερήσει ούτε µία µέρα ακόµα.
Στοιχειωδώς, κύριε Υπουργέ, υπάρχει η υποχρέωση των πλοιοκτητών να καλύπτουν θέσεις εργασίας και επιδοτούµενες κιόλας, για τους σπουδαστές του πρώτου εξαµήνου που είναι
επιδοτούµενο και του δεύτερου, όµως, που δεν είναι επιδοτούµενο. Τι Υπουργείο είστε εσείς που ούτε αυτό δεν µπορείτε να
εξασφαλίσετε για τα νέα παιδιά, που είναι σπουδαστές και πρέπει να κάνουν το υποχρεωτικό εξάµηνο της πρακτικής εκπαίδευσής τους και δεν µπορείτε να το εξασφαλίσετε; Δεν µπορείτε να
συναλλαγείτε καν µε τους εφοπλιστές, ώστε να βρείτε ένα
modus vivendi, τέλος πάντων. Εγώ να πω «Να τους υποχρεώσετε
γιατί το λέει ο νόµος»; Είναι πάρα πολύ; Ούτε αυτό το στοιχειώδες δεν µπορείτε. Και θα µου πείτε τώρα ότι όλα τ’ άλλα δεν
είναι στο χέρι σας; Δεν θέλετε. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση,
δεν υπάρχει πολιτικό σχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, υπάρχει ένα πλέγµα νόµων. Όλοι οι συνάδελφοι
προηγουµένως κι ένας-ένας και µε την κατανοµή της προσέγγισης που είχε ο καθένας στην αρµοδιότητά του να παρουσιάσει,
τα παρουσίασαν και τους νόµους. Δεν θα µακρηγορήσω. Χρειάζεται ένα πλέγµα προστασίας για τους Έλληνες ναυτικούς από
το κράτος. Θέλουν δεν θέλουν οι εφοπλιστές µε οποιοδήποτε
τρόπο, είναι νόµοι και πρέπει αλλού να αλλάξουν και αλλού να
εφαρµοστούν. Αυτό είναι το ένα.
Το άλλο είναι η στρατηγική αλλαγή στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και υποδοµών και στοχεύσεων που θα κάνουν πραγµατικά τον Πειραιά και τη χώρα µας διεθνές ναυτιλιακό κέντρο κι
εκεί απαιτούνται σχέδια. Εκεί απαιτείται σχέδιο για να γίνει ο Πειραιάς χώρος ανάπτυξης της διαιτησίας, απαιτείται σχέδιο για τη
ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία, απαιτείται σχέδιο για εκσυγχρονισµό των υποδοµών, απαιτούνται πάρα πολλά πράγµατα και
απαιτείται σχέδιο και για την αναβάθµισης της δηµόσιας δωρεάν
ναυτικής εκπαίδευσης, η οποία, επίσης, θα κάνει ακόµα πιο ανταγωνιστικούς τους Έλληνες ναυτικούς στις σηµερινές συνθήκες.
Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήµατα. Δεν απευθύνουµε σε εσάς
τις προτάσεις αυτές, διότι εσείς φεύγετε, τελειώνετε και δεν
έχετε καµµιά αξιοπιστία για να σηκώσετε τόσο ψηλά βάρη απέναντι στον ελληνικό λαό. Όµως, στους Έλληνες ναυτικούς και
στον ελληνικό λαό τα απευθύνουµε, ακόµη και στους επιχειρηµατίες της ναυτιλίας τα απευθύνουµε, γιατί αυτά είναι πραγµατικά µια άλλη πολιτική που αν δεν µπορέσει να δώσει λύση αύριο
κιόλας, ανοίγει το δρόµο για πολύ διαφορετικούς ορίζοντες και
πολύ διαφορετικές ρότες για τη ναυτιλία, που πρέπει να µείνει
πραγµατικά µία από πιο σηµαντικές παραγωγικές δραστηριότητες στον τόπο µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Γραµµατέας της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Χρυσής Αυγής κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο το Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης κ. Αντώνη Γρέγο.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής Χίου κ. Κωνσταντίνος
Τριαντάφυλλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
Κύριε συνάδελφε, µπορείτε να έρθετε στο Βήµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Σήµερα συζητάµε µια πολύ ουσιαστική επίκαιρη επερώτηση, που αφορά τον
πυρήνα της ναυτικής υπόθεσης, δηλαδή, τον πυρήνα της ναυτικής εργασίας της ελληνικής ναυτιλίας.
Θα ξεκινήσω µε δύο παρατηρήσεις επί της επίκαιρης επερώτησης των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο ζήτηµα είναι η κρουαζιέρα: Εµµέσως πλην σαφώς, τίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της
απελευθέρωσης της κρουαζιέρας στα ελληνικά λιµάνια. Διορθώστε µε εάν κάνω λάθος αλλά στη διατύπωση όπως την έχετε λέτε
ότι δεν θα έπρεπε να έχει επέλθει η απελευθέρωση, γιατί αυτό
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κόστισε κάποιες δεκάδες θέσεις εργασίας.
Κατ’ αρχάς το ζήτηµα του κόστους στη µίσθωση της εργασίας
νοµίζω ότι απαντήθηκε επαρκώς από τα στοιχεία τα οποία εδόθηκαν. Όµως, κυρίως οι Βουλευτές που προέρχεστε από τα
νησιά, έχετε ρωτήσει κάποιον από την τοπική σας κοινωνία, από
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις -όχι µόνο τις καφετέριες ή από τα
εστιατόρια αλλά από την αγορά που υποφέρει από την έλλειψη
ρευστότητας- εάν θέλει ή δεν θέλει να υπάρξει απελευθέρωση
στην κρουαζιέρα; Εάν θέλει ή δεν θέλει αυτό που συµβαίνει τα
τελευταία τρία χρόνια, που λέει ουσιαστικά ότι σχεδόν κάθε µέρα
στα νησιά του Αιγαίου έχουµε αφίξεις χιλιάδων τουριστών από
τα κρουαζιερόπλοια. Αυτοί οι άνθρωποι ψωνίζουν, τρώνε, πίνουν
στα συγκεκριµένα µέρη. Και ρωτάω. Στη Σύρο δεν τους έχουν
ανάγκη; Στη Σάµο δεν τους έχουν ανάγκη; Στα Χανιά δεν τους
έχουν ανάγκη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καλά κάνουνε. Δεν έχουν ελληνικά πληρώµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Εποµένως, όταν γίνεται
µια επιλογή η οποία είναι ορθή, πρέπει κάποιοι να αναλαµβάνουν
το κόστος –εµείς το αναλαµβάνουµε- σε αυτούς τους οποίους
απευθύνονται, λέγοντάς τους «δεν µας ενδιαφέρουν αυτά τα
χρήµατα τα οποία έρχονται από την κρουαζιέρα. Εµείς θεωρούµε ότι δεν θα έπρεπε να πηγαίνει κανένας στη Σάµο, κανένας
στη Σύρο, κανένας στη Μύκονο, κανένας στη Σαντορίνη». Αυτό
είναι το πρώτο ζήτηµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μη χρησιµοποιείτε ευτελή επιχειρήµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Εγώ χρησιµοποίησα το
επιχείρηµα, το οποίο φέρνετε εδώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Συµφωνείτε να µην έχουν ελληνικά πληρώµατα; Τι σχέση έχει αυτό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Η απελευθέρωση της
κρουαζιέρας για τη χώρα σηµαίνει εκατοµµύρια ευρώ για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Εσείς λέτε, δεν τα θέλουµε, γιατί θέλουµε να προστατέψουµε δεκάδες θέσεις εργαζοµένων. Είναι
ορθή η επιλογή σας. Πρέπει να δεχθείτε όµως και τον αντίλογο
και κυρίως την κριτική από την τοπική σας κοινωνία.
Δεύτερο ζήτηµα, το οποίο είναι πολύ σηµαντικό, γιατί ξέρετε
ότι η χώρα αυτή και µε ευθύνη των προηγούµενων κυβερνήσεων,
ήταν η µόνη χώρα παγκοσµίως -ενδεχοµένως στο Γαλαξία, όχι
µόνο στον πλανήτη- που έκανε Ολυµπιακούς Αγώνες και δεν επέτρεπε να προσεγγίζουν τα κρουαζιερόπλοια στην Αθήνα. Δεν έχει
ξανασυµβεί αυτό παγκοσµίως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όποιο ήθελε προσέγγιζε. Τι λέτε
τώρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Εποµένως, πρέπει να
διορθώνουµε τα παλιά λάθη, κυρίως γιατί σήµερα έχουµε περισσότερη ανάγκη από ποτέ να ενισχύσουµε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος.
Ένα άλλο στοιχείο που έχω να παρατηρήσω σε σχέση µε την
επίκαιρη επερώτηση και τη συζήτηση που προηγήθηκε, είναι η
φορολόγηση των ναυτιλιακών εταιριών. Υιοθετεί η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση ένα επιχείρηµα, το οποίο ο µόνος που το εκφράζει
διεθνώς, είναι τα λαϊκιστικά έντυπα της Γερµανίας. Υιοθετεί δηλαδή, τις εκφράσεις της «BILD» ότι στην Ελλάδα δεν πληρώνουν
φόρο οι µεγάλοι και πληρώνουν φόρο µόνο οι µικροί.
Πρέπει να το δούµε αυτό το επιχείρηµα. Γιατί ακόµα και αν
προέρχεται από την ακροδεξιά λαϊκιστική γερµανική εφηµερίδα,
πρέπει να το συζητήσουµε. Γνωρίζει κανείς πώς θα εφαρµοστεί
ο νόµος για τις χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές που ισχύουν και
στη χώρα µας; Γνωρίζει κανείς, πώς θα αντιµετωπίσουν αυτόν
τον διεθνή τοµέα οικονοµικής δραστηριοποίησης τα κράτη, οι
εθνικές οντότητες; Επειδή ενδεχοµένως κάποιοι από σας να το
γνωρίζουν, θα το αναφέρω για να το ακούσουν και οι υπόλοιποι.
Οι χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές, θα αντιµετωπιστούν φορολογικά µε ένα νόµο ο οποίος πέρασε τα τελευταία χρόνια και µε
τη δική µας συµβολή µε ένα διεθνή φόρο χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ).
Και αυτό γίνεται γιατί; Γιατί κάθε χώρα µόνη της, δεν µπορεί
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να επιβάλλει σε µια διεθνή οικονοµική δραστηριότητα ένα συγκεκριµένο φορολογικό καθεστώς, αφού είναι πολύ εύκολο να
σταµατήσουν οι χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές στην Ελλάδα
και να εφαρµόζονται δίπλα στην Ιταλία, στην Τουρκία, στη Βουλγαρία, στην Αλβανία. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό να συµβεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ λίγο παραπάνω χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Είχα την
αίσθηση –και ξαφνιάζοµαι- ότι είχα περισσότερο χρόνο από έξι
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είδατε χθες πως
βγήκαν ορισµένα πράγµατα στη δηµοσιότητα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ειλικρινά ξαφνιάζοµαι.
Νόµιζα ότι είχα δώδεκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σήµερα θα συνεννοούµαστε µε νοήµατα. Μόλις βλέπετε το χρόνο να περνάει, θα
σταµατάτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Δυστυχώς, είχα την αίσθηση ότι µιλάµε δώδεκα λεπτά. Ήταν µόνο για τον επερωτώντα
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, οπότε θα χρειαστώ τουλάχιστον
τέσσερα λεπτά για να σταχυολογήσω τη σκέψη µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εντάξει, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Λέω, λοιπόν, το εξής.
Ορθό το επιχείρηµα της φορολόγησης του εφοπλιστικού κεφαλαίου, πρέπει, όµως, αυτό να γίνει σε διεθνές επίπεδο. Όταν η
Ελλάδα φορολογεί µόνη της σε εθνικό επίπεδο το εφοπλιστικό
κεφάλαιο, που αφορά µια διεθνή δραστηριότητα, δεν καταφέρνει
τίποτα παρά µόνο να περιορίσει θέσεις εργασίας. Και δεν αναφέροµαι σε θέσεις εργασίας της ποντοπόρου ναυτιλίας, αναφέροµαι σε θέσεις εργασίας στον Πειραιά, στις θέσεις εργασίας
δηλαδή των γραφείων που βρίσκονται στη χώρα µας.
Εποµένως, τι λέω εγώ; Είναι και κοινή πρωτοβουλία -εγώ το
έχω θέσει όπου µπορώ να µιλήσω διεθνώς- το πώς θα υπάρξει
αντίστοιχος φόρος στο διεθνές κεφάλαιο, το οποίο είναι µία εταιρεία που βρίσκεται σε κάποια νησιά στο µακρινό ωκεανό, έχει
ένα πλοίο το οποίο βρίσκεται κάτω από σηµαία τρίτης χώρας άλλης χώρας- και έχει ένα γραφείο στον Πειραιά. Αυτό πώς θα
το φορολογήσεις; Δεν µπορείς να το φορολογήσεις µόνο στην
Ελλάδα, πρέπει να το φορολογήσεις παντού.
Πρέπει να έρθουν, λοιπόν, οι Γερµανοί –γιατί εµένα αυτό είναι
το επιχείρηµά µου απέναντι σε όποιον µου θέτει αυτό το ζήτηµα
σε ευρωπαϊκό επίπεδο- να έρθουµε όλοι µαζί εδώ, να βάλουµε
ένα διεθνή φόρο, ενδεχοµένως ούτε καν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ούτως ώστε να µην υπάρξει κανένα κόστος σε καµµία
χώρα.
Σταχυολογώ µέσα σε δύο λεπτά τις τελευταίες σκέψεις µου.
Κύριε Υπουργέ, χρειάζεται εθνικό σχέδιο, ένα εθνικό σχέδιο –
κατά την άποψή µας- µε εννιά σηµεία.
Σηµαντικό κοµµάτι είναι η εκπαίδευση. Αναλύθηκε πάρα πολύ.
Πρέπει να υπάρξουν περισσότερες θέσεις στις σχολές, γιατί,
πραγµατικά, χρειάζονται αυτές οι θέσεις εργασίας και υπάρχει
ζήτηση από υποψηφίους αλλά υπάρχει και χώρος.
Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω στο κοµµάτι της εκπαίδευσης.
Πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση στα πλοία, ενδεχοµένως και σε
σηµαία τρίτης χώρας, ενδεχοµένως όχι δύο εξάµηνα και ένα ταξίδι, για να είµαστε πιο πρακτικοί και να µπορούµε να κάνουµε
πιο ευέλικτα τα προγράµµατα σπουδών και βεβαίως, να µην
έχουµε αυτά τα προβλήµατα που παρατηρούνται µε ελλείψεις
στα εκπαιδευτικά ταξίδια.
Ένα κοµµάτι που σας το έχω θέσει ξανά εδώ, είναι η αναγνώριση µαθηµάτων. Δεν υπάρχει αυτήν τη στιγµή µια διαδικασία
αναγνώρισης µαθηµάτων πτυχιούχων από ΑΕΙ ή ΤΕΙ στις συγκεκριµένες σχολές. Είναι συγκεκριµένα πράγµατα, προκειµένου να
διευκολύνουµε την εκπαίδευση στις δηµόσιες σχολές.
Δεύτερο ζήτηµα, είναι η ναυτική εργασία. Για εµένα είναι κοµβικό αυτό. Ο ναυτικός είναι ο πυρήνας της ναυτιλίας. Είναι ο άνθρωπος, δεν είναι η λαµαρίνα, είναι η ψυχή του καραβιού που
κινεί την ελληνική σηµαία, κινεί την ελληνική οικονοµία. Εκεί πρέπει να επενδύσουµε. Πώς µπορείς να επενδύσεις σε αυτόν τον
άνθρωπο; Με δύο τρόπους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Ο ένας τρόπος, είναι η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Έχει
αποδειχθεί –τουλάχιστον στα µέρη που υπάρχει µεγάλος αριθµός ναυτικών- ότι δεν αρκεί το γενικό σύστηµα που υπάρχει του
ΕΟΠΥΥ. Πρέπει να υπάρξουν συγκεκριµένες δραστηριοποιήσεις,
να λαµβάνονται υπ’ όψιν ιδιαίτερες καταστάσεις στους τόπους
όπου υπάρχουν αρκετοί ναυτικοί.
Δεύτερον, είναι η ασφάλεια που πρέπει να αισθάνεται ο εργαζόµενος ναυτικός, δηλαδή το επίδοµα ανεργίας. Δεν θα το έλεγα
«ανεργίας» αλλά όταν είναι εκτός καραβιού και ιδιαιτέρως στην
ακτοπλοΐα τους χειµερινούς µήνες, όπως σας έχω ξαναπεί, πρέπει να δούµε ένα ενισχυµένο επίδοµα ανεργίας. Επίσης –και αυτό
αφορά και εσάς- πρέπει να οριστικοποιηθεί πότε τελειώνει η
έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για τους ναυτικούς.
Τρίτο ζήτηµα, είναι το ζήτηµα της ακτοπλοΐας. Τρία πράγµατα
θα πω στην ακτοπλοΐα. Το πρώτο, είναι η µέριµνα για τους απλήρωτους εργαζοµένους. Γνωρίζω ότι έχετε πάρει µία πρωτοβουλία την οποία πρέπει να ολοκληρώσουµε. Το δεύτερο, έχει να
κάνει µε τον επανασχεδιασµό των επιδοτούµενων γραµµών.
Έχετε εξαγγείλει κάποια πράγµατα, πρέπει να τα φέρετε εδώ για
να τα συζητήσουµε. Το τρίτο, είναι ο εκσυγχρονισµός των
πλοίων. Πρέπει να αξιοποιηθεί το ΕΣΠΑ, προκειµένου να έχουµε
σύγχρονα πλοία, ούτως ώστε και να µην καίνε το καύσιµο που
καίνε -και έτσι να µην έχουµε αυξηµένα εισιτήρια- αλλά και επιτέλους να χρησιµοποιήσουµε ως καύσιµο το φυσικό αέριο.
Τέταρτο ζήτηµα είναι το Λιµενικό Σώµα, η Ελληνική Ακτοφυλακή. Όπως είχα πει και σε προηγούµενη συζήτηση στη Βουλή,
το Λιµενικό Σώµα πρέπει να αποκτήσει την αρµοδιότητα επιθεώρησης ναυτικής εργασίας, δηλαδή ελέγχου της ναυτικής εργασίας όχι µόνο πάνω στα πλοία –ποντοπόρα ή ακτοπλοΐας- αλλά
κυρίως πάνω στα τουριστικά σκάφη στο θαλάσσιο τουρισµό, που
είναι ένα νέο πλαίσιο πάνω στο οποίο έχουµε επενδύσει.
Εκεί πρέπει να υπάρξει συγκεκριµένο πλαίσιο, να έχει ο λιµενικός τη δυνατότητα να επιβαίνει στο καράβι και να ελέγχει κατά
πόσον υπάρχει ανασφάλιστη εργασία ή εργασία που δεν πληροί
τους όρους των συλλογικών συµβάσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
παρακαλώ κάντε τώρα µία προσπάθεια να ολοκληρώσετε. Το καταλαβαίνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Βλέπετε ότι πάω και πάρα πολύ γρήγορα.
Πέµπτο ζήτηµα, η κρουαζιέρα. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ.
Αναφέρθηκα προηγουµένως στην παρατήρηση που έκανα επί
της επίκαιρης επερώτησης.
Έκτο ζήτηµα, ο θαλάσσιος τουρισµός. Το νέο πλαίσιο πρέπει
επιτέλους να µπει σε πλήρη λειτουργία. Όποιες εκκρεµότητες
υπάρχουν, πρέπει να προχωρήσουν. Είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη κυρίως της νησιωτικής Ελλάδας.
Έβδοµο µεγάλο ζήτηµα, τα κοινωνικά δικαιώµατα. Οι συλλογικές συµβάσεις στα τραγικά διλήµµατα της κρίσης που έθεσαν
διάφοροι διεθνείς οργανισµοί και κυρίως ο διεθνής οργανισµός
που συµµετέχει στην τρόικα µε την απουσία δράσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και των υπόλοιπων διεθνών οργανώσεων των εργαζοµένων -γιατί στην αρχή ολιγώρησαν οι
συγκεκριµένες διεθνείς οργανώσεις των εργαζοµένων- πιστεύω
ότι είναι αναγκαιότητα πλέον να προστατευθούν. Έχουµε τα
όπλα. Τα χρησιµοποιήσαµε πριν από λίγους µήνες για να προστατεύσουµε τις συλλογικές συµβάσεις των ναυτικών. Πρέπει να
τα χρησιµοποιούµε από εδώ και πέρα συστηµατικά.
Όγδοο ζήτηµα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένως το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
δεν υπάρχει δικαιολογητική βάση. Κατανοώ την αγωνία σας,
αλλά δεν υπάρχει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Απλώς κατανοήστε ότι
νόµιζα ότι είχα δώδεκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εντάξει, δεν πειράζει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κλείνω µε δύο λέξεις και
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ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Στις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, στις επιχειρήσεις χρειαζόµαστε όχι µόνο επενδύσεις –που ακούµε πολλές φορές-, αλλά
και τεχνογνωσία από το εξωτερικό. Εκεί είναι ο κρίσιµος ρόλος.
Στους λιµένες –και κλείνω µε αυτό- είµαστε υπέρ της παραχώρησης δραστηριοτήτων. Λέµε «ναι» στην εξωστρέφεια, αλλά
«όχι» στην παραχώρηση ολόκληρων των λιµένων, κάτι το οποίο
θα οδηγούσε σε νέα αδιέξοδα, σε ιδιωτικά µονοπώλια, τα οποία
δεν έχει ανάγκη αυτήν τη στιγµή η χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κύριε Νεράντζη, απ’ ό,τι βλέπω δεν έχετε µιλήσει. Θέλετε
τώρα ή αργότερα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Να µιλήσω τώρα, κύριε Πρόεδρε,
γιατί έχω µετά κάποιες υποχρεώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία. Έχετε το
λόγο για έξι λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Εδώ βέβαια δεν πρόκειται να αντιµετωπίσουµε το θέµα της ναυτιλίας εν συνόλω, οπότε ούτε τα
έξι λεπτά θα µπορούσαν να φτάσουν ούτε τα δέκα. Εδώ έχουµε
ένα συγκεκριµένο θέµα. Είναι αυτό που σκιαγραφεί η επερώτηση
των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ: η ανεργία των ναυτικών.
Βεβαίως, το θέµα της φορολόγησης, το οποίο περιλαµβάνεται
ακροθιγώς στην επερώτηση προσκρούει σε µία βασική δυσκολία: Από τη µια ζητάµε να καταπολεµήσουµε την ανεργία, άρα
να υπάρχουν περισσότερες δουλειές, και από την άλλη αυτούς
που θα παρέχουν τη δουλειά κοιτάµε να τους φορολογήσουµε,
που σηµαίνει ότι τους συνιστούµε να ακολουθήσουν την τάση
φυγής και αποφυγής της ελληνικής σηµαίας, αυτή που θα τους
οδηγήσει στο να µην µπορούν να προσλάβουν ελληνικό προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με συγχωρείτε που
µπαίνω στην ουσία του θέµατος, αλλά θα ήθελα να επισηµάνω
ότι κάτι έχουν καταφέρει άλλες χώρες, όπως η Νορβηγία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Αυτό να το δεχτούµε. Όµως εδώ
έχουµε να κάνουµε και µε ένα άλλο θέµα. Γνωρίζετε την προσφορά αρκετών Ελλήνων πλοιοκτητών. Αυτές οι προσφορές, οι
οποίες είναι δυσανάλογες µε τα µεγέθη που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο, θα εξέλιπαν εάν άκριτα –δεν διαφωνώ µε την προσωπική επισήµανσή σας- φεύγαµε κατευθείαν από το ένα
καθεστώς στο άλλο.
Είναι γεγονός ότι υπάρχει κρίση ανεργίας στην Ελλάδα γενικότερα αφού µιλάµε για 27% περίπου και αυτό αποτελεί ίσως το
δεινότερο πρόβληµα της όλης οικονοµίας της χώρας µας.
Είναι γεγονός επίσης –και είναι αναπόφευκτο γεγονός- ότι
αυτή ακριβώς η γενική ανεργία δεν µπορούσε παρά να πλήξει,
και µάλιστα σκληρά θα έλεγα, και τη ναυτική εργασία. Εκεί πράγµατι υπάρχει ανεργία. Συµφωνώ µε το επισηµαινόµενο στην επερώτηση, ότι δηλαδή αυτή η ανεργία ίσως είναι πολύ µεγαλύτερη
από αυτήν που είναι η επίσηµα καταγεγραµµένη, γιατί πολλοί
άνεργοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν καταφεύγουν
πράγµατι να το δηλώσουν αρµοδίως.
Ως αίτια για τη δηµιουργία αυτής της ανεργίας στη θάλασσα
µνηµονεύονται –θα έλεγα και σωστά- η µείωση των διακινούµενων φορτίων, πρώτο-πρώτο, δεύτερο η αύξηση της προσφοράς
της χωρητικότητας –έχουν παραγγελθεί και έχουν πέσει στη θάλασσα πλοία µε µεγάλη χωρητικότητα τα οποία όµως δεν µπορούν, λόγω ακριβώς των συνθηκών, να φορτωθούν, δεν
βρίσκουν ναύλα ικανοποιητικά- και, τρίτον, η κρίση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που πλέον δεν είναι τόσο ανοιχτόχερο
απέναντι στους εφοπλιστές που παραγγέλνουν τα πλοία.
Δεν είναι εύκολο να µιλήσει κανείς για συγκεκριµένες προτάσεις, λύσεις και συνταγές, οι οποίες να µπορούν να αποτελέσουν
πανάκεια. Πάντως, είναι καταγεγραµµένες µερικές από τις προτάσεις που εγώ θεωρώ αξιόπιστες.
Η µία πρόταση είναι να πεισθούν ή καλύτερα να προσελκυστούν οι πλοιοκτήτες να µεταφέρουν όλες τις δραστηριότητές
τους στην Ελλάδα, όχι δηλαδή απλώς τα κοµµάτια που λέγονται
πλοία, αλλά όλες τις δραστηριότητές τους. Και ξέρουµε ότι περισσότεροι από αυτούς έχουν πολλές δραστηριότητες. Αυτή η
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πρόταση έχει εκτιµηθεί ότι αν την εφαρµόσουµε, θα µπορέσει να
φέρει µείωση της ανεργίας κατά 35%.
Μία άλλη λύση, η οποία προτείνεται επίσης, είναι να αντικατασταθούν όλοι οι αλλοδαποί αξιωµατικοί των πλοίων -κάπου οκτώ
και αν βάλουµε και τους µαγείρους, ο αριθµός πάει στους δέκακαι οι εξειδικευµένοι, µε κατοίκους Ελλάδας, δηλαδή ναυτικούς
αντιστοίχων ειδικοτήτων που να µένουν στην Ελλάδα. Κι εδώ
εκτιµάται ότι θα αυξηθούν οι θέσεις κατά τριάντα δύο χιλιάδες
και θα µειωθεί η ανεργία των ναυτικών.
Μία άλλη λύση προτείνει τη στελέχωση των ελληνόκτητων
πλοίων ξένης σηµαίας από Έλληνες ναυτικούς, η οποία εκτιµάται
ότι δηµιουργεί υπερδιπλάσιες, πάνω από εβδοµήντα χιλιάδες,
θέσεις εργασίας.
Και µία τελευταία λύση είναι η αντικατάσταση των ξένων ναυτικών στα πλοία υπό ελληνική σηµαία, που αναµένεται να δηµιουργήσει γύρω στις έξι χιλιάδες νέες θέσεις.
Θεωρώ ότι το Υπουργείο, το οποίο το απασχολεί ιδιαίτερα το
θέµα της ανεργίας, ακολουθεί µία µέση προσγειωµένη οδό, µία
οδό η οποία έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας, αλλά θέλει
πολλή υποµονή, να προσελκύσει δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερα πλοία υπό την ελληνική σηµαία, έτσι ώστε να µπορούν
να εξασφαλιστούν θέσεις εργασίας. Αυτό όµως είναι ένα σύνθετο πρόβληµα, ένα πλέγµα που δεν µπορεί κανείς εύκολα να το
αντιµετωπίσει και δεν µπορεί επίσης µε την άκριτη προσχώρηση
της απόψεως «φορολογήστε τους πλοιοκτήτες».
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η ανεργία εν τέλει δεν είναι τίποτα άλλο
παρά ο αγώνας κατά της ανεργίας. Όποιος δεν καταπολεµά την
ανεργία, δεν είναι απλώς αδιάφορος έναντι αυτής, είναι εχθρός
της, είναι δηµιουργός, είναι συντελεστής της εξαθλιώσεως που
επέρχεται εξ αυτής στο κοµµάτι του πληθυσµού που αφορά.
Από αυτήν την πλευρά, δεν µπορώ να παραλείψω ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά και όλο το έµψυχο
δυναµικό εργάζονται σκληρότατα για να µπορέσουν να την αντιµετωπίσουν. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, πανάκειες δεν υπάρχουν, αλλά και δεν καταλείπεται πια χώρος για ιδεοληψίες και
προσεγγίσεις τόσες και τέτοιες για τις οποίες έχουµε υποφέρει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θέλω να αναφερθώ, διότι έφτασα ήδη στα έξι λεπτά, στην
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Θα µπορούσαµε πολλά να πούµε
εκεί για το πόσο άσχηµα και δυσµενώς έχουν επιδράσει οι ιδεοληψίες, πάνω στην αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Εκείνο που έχει σηµασία είναι να µονιάσουµε, µε την έννοια να
βρούµε κοινά αποδεκτές ή ανεκτές λύσεις, ούτως ώστε να µπορεί να αντιµετωπιστεί δραστικότερα, γιατί το ναυτεργατικό δυναµικό της χώρας, ενώ είναι ικανό, χειµάζεται στην πραγµατικότητα.
Κύριε Πρόεδρε, δεν καθυστέρησα. Είµαι στην ώρα µου. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε ιδιαίτερα, κύριε Νεράντζη.
Τον λόγο έχει ο κ. Γρέγος από τη Χρυσή Αυγή για έξι λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µιλήσω από τα έδρανα της Χρυσής Αυγής, γιατί στο Βήµα
αυτήν τη στιγµή έπρεπε να βρίσκεται ο Βουλευτής της Χρυσής
Αυγής ο Νίκος Κούζηλος, αλλά δυστυχώς βρίσκεται στη φυλακή.
Ήταν ο αρµόδιος για τα θέµατα της ναυτιλίας. Φαίνονται άδεια
βέβαια τα έδρανα της Χρυσής Αυγής, αλλά πολύ σύντοµα θα γεµίσουν.
Ήθελα να πω στον κύριο Υπουργό ότι ένα πλοίο κυβερνάται
από τη γέφυρα και όχι από την πλώρη, γιατί στη γέφυρα ενός
πλοίου βρίσκονται τα χειριστήρια, το πηδάλιο, εκεί που βρισκόταν και ο συναγωνιστής µου που είναι στη φυλακή. Εκεί βρίσκονται κάθε φορά άνθρωποι υπεύθυνοι, επιστήµονες άνθρωποι, γιατί
επιστήµονες είναι οι Έλληνες ναυτικοί και µάλιστα έχουν την τεράστια ευθύνη να φροντίζουν για την ασφάλεια και του πλοίου
και όσων επιβαίνουν σε αυτό. Είναι τεράστια πραγµατικά αυτή η
ευθύνη, κάποιοι να βρίσκονται στο πηδάλιο ενός πλοίου και κάποιοι άλλοι να κοιµούνται στις καµπίνες τους.
Με το µοναδικό δικαίωµα που έχω να εκφράζοµαι µόνο µέσα
στη Βουλή, σαν εκπρόσωπος του ελληνικού έθνους και σαν εκ-
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πρόσωπος του τρίτου κόµµατος στην Ελλάδα, θέλω να κάνω κάποιες επισηµάνσεις που είναι πάρα πολύ σηµαντικές.
Οι Έλληνες ναυτικοί, όπως και οι Έλληνες που στηρίζουν το
κόµµα µας, πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι για το έργο που
έχουµε πράξει µέχρι τώρα εµείς οι Βουλευτές της Χρυσής
Αυγής, όπως και ο συναγωνιστής που ανέφερα πριν, αλλά και
όλοι οι διωκόµενοι συναγωνιστές µας.
Δεν ξέρω αν ο κύριος Υπουργός είναι έµπειρος ναυτικός, θα
πρέπει όµως να ξέρει τι σηµαίνει να εργάζεσαι σε 45 και 50 βαθµούς Κελσίου στον Περσικό Κόλπο µέσα στο καλοκαίρι, σε -15
και -20 βαθµούς Κελσίου στη Ρωσία το χειµώνα και µάλιστα, να
χτυπάς µατσακόνι ή να καθαρίζεις σεντίνες, να αποχωρίζεσαι την
οικογένειά σου για έξι και οκτώ µήνες, να στερείς και να στερείσαι οικογενειακές στιγµές που δεν θα ξαναέρθουν ποτέ, να προσφέρεις τα µέγιστα στην εθνική οικονοµία και στο τέλος, να
παίρνεις µια σύνταξη των 1.000 ευρώ -και εδώ να πούµε ότι ο
Έλληνας ναυτικός εργάζεται έξι µήνες και έξι µήνες κάθεται,
τρώει, όπως λέµε, τα έτοιµα- να συναναστρέφεσαι µε Πακιστανούς και Φιλιππινέζους, έξι και οκτώ µήνες να βρίσκεσαι µε αυτούς τους ανθρώπους σε πολλά βαπόρια-κάτεργα και πολλές
φορές, µάλιστα, αυτοί οι άνθρωποι να σου παίρνουν και το µεροκάµατο.
Να πούµε εδώ ότι έχει κατατεθεί µια προσφυγή των ναυτικών
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά και παρέµβαση στην ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας. Οι περικοπές έχουν φτάσει αυτήν τη στιγµή στο 59% και αυτό εσείς το αποκαλείτε
success story ανάπτυξης. Στη νεοφιλελεύθερη πολιτική της σηµερινής συγκυβέρνησης δεν χωρά καµµιά συµπάθεια και καµµιά
πράξη υπέρ των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και των ναυτικών, στην προκειµένη περίπτωση. Ό,τι δεν εξυπηρετεί τους ξένους τοκογλύφους και τους ντόπιους εντολοδόχους είναι
περιττό και επικίνδυνο.
Αυτή η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι όχι µόνο δεν ενδιαφέρεται για τους Έλληνες ναυτικούς, τουναντίον, εργάζεται για την
οικονοµική και κοινωνική τους εξόντωση. Η συνεχιζόµενη αντιλαϊκή και νεοφιλελεύθερη πολιτική της Κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου το µόνο που επιφυλάσσει για τους Έλληνες ναυτικούς
είναι ανεργία, φτώχεια, επαγγελµατική και κοινωνική απαξίωση.
Η Χρυσή Αυγή, από τότε που οι Έλληνες πολίτες αποφάσισαν
να µπει στη Βουλή και να τους αντιπροσωπεύσει, στάθηκε δίπλα
στον Έλληνα ναυτικό. Κάποια αριστερά «παπαγαλάκια», βέβαια
προσπάθησαν ανεπιτυχώς να παρουσιάσουν τη Χρυσή Αυγή ως
δήθεν συστηµική δύναµη, που «τα έχει βρει» και στηρίζει τους
εφοπλιστές. Δυστυχώς γι’ αυτά τα αριστερά «παπαγαλάκια», η
ίδια η πραγµατικότητα τα διαψεύδει. Να πούµε εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
σχεδιάζει συγκυβέρνηση µε τη Νέα Δηµοκρατία και όχι εµείς.
Εµείς ποτέ, φυσικά, µε τη Νέα Δηµοκρατία! Όσο για το ΚΚΕ,
αυτό στηρίζει πάντα τους αλλοδαπούς εργάτες.
Η Χρυσή Αυγή, είτε εντός είτε εκτός του ελληνικού Κοινοβουλίου, έχει σταθεί δίπλα στον Έλληνα ναυτικό και έχει στηρίξει τα
συµφέροντά του και µιλάµε πάντα µε στοιχεία.
Όσον αφορά το ελληνικό Κοινοβούλιο, η Χρυσή Αυγή έθεσε
πολλές φορές µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου τα ζητήµατα
που αφορούν στους ναυτικούς και ειδικά το ζήτηµα της ανεργίας, που έχει χτυπήσει «κόκκινο». Το ίδιο έπραξε και κατά τη συζήτηση των νοµοσχεδίων του Υπουργείου Ναυτιλίας τα τελευταία
δύο χρόνια, τα οποία και καταψηφίσαµε, καθώς κρίναµε ότι δεν
εξυπηρετούν τα συµφέροντά τους. Το Νοέµβρη του 2013, ο συναγωνιστής Κούζηλος καταθέτει επίκαιρη ερώτηση στον τότε
Υπουργό Ναυτιλίας, σχετικά µε τη µεγάλη και συνεχώς αυξανόµενη ανεργία των Ελλήνων ναυτικών. Το Μάιο του 2013 έχει ήδη
καταθέσει απλή ερώτηση µε θέµα την αύξηση της ανεργίας των
Ελλήνων ναυτικών. Θίξαµε το πολύ σηµαντικό πρόβληµα της καθυστέρησης της καταβολής των δεδουλευµένων στους ναυτικούς µε ερώτηση το Μάιο του 2013. Ο συναγωνιστής Κούζηλος
σε κάθε ευκαιρία -όπως µε ερώτηση που είχε κάνει σχετικά µε
το θέµα τον Οκτώβριο του 2012- έθετε το θέµα της δροµολογούµενης κατάργησης των συλλογικών συµβάσεων εργασίας των
ναυτικών και την εξίσωση των µισθών τους µε αυτούς των ναυτικών που προέρχονται από τις λεγόµενες αναπτυσσόµενες
χώρες. Αναφερθήκαµε στην ανάγκη αναβάθµισης και αξιοποί-
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ησης του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του ΓΕΝΕ και
καταγγείλαµε τις προσπάθειες καταστρατήγησής του. Καταγγείλαµε τις επώδυνες φορολογικές ρυθµίσεις που θεσπίστηκαν για
τους ναυτικούς, καθώς και την προσπάθεια κατάργησης όλων
των µη ανταποδοτικών δικαιωµάτων των ναυτικών. Στηρίξαµε και
ζητήσαµε διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε το
πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ», που είχε ως στόχο τη µείωση της ανεργίας των ναυτικών και φέραµε στη Βουλή τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι Έλληνες ναυτικοί µε την ανανέωση του βιβλιαρίου ασφάλισής τους.
Δεν µείναµε µόνο εκεί. Ζητήσαµε την προστασία της ακίνητης
περιουσίας του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου και θίξαµε το
θέµα της καθυστέρησης καταβολής του εφάπαξ των ναυτικών,
ζητώντας λύση. Η Χρυσή Αυγή, το ελληνικό εθνικιστικό κίνηµα,
δεν θα µπορούσε παρά να είναι δίπλα στον Έλληνα ναυτικό και
την οικογένειά του.
Ως γνήσιο λαϊκό κίνηµα θεωρεί ως ένα από τα πιο σηµαντικά
ζητήµατα την προστασία των δικαιωµάτων των ανθρώπων της
εργασίας, πολλώ δε µάλλον των ναυτικών, των ανθρώπων που
πραγµατικά εξασκούν ένα από τα πιο δύσκολα επαγγέλµατα και
που µε τον ιδρώτα τους στηρίζουν την ελληνική οικονοµία.
Χωρίς να ισοπεδώνουµε τίποτα, χωρίς να παραγνωρίζουµε την
προσφορά και τη σηµασία της ελληνικής ναυτιλίας στη χώρα
µας, καταγγέλλουµε µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο την προσπάθεια αντικατάστασης των ελληνικών πληρωµάτων µε τριτοκοσµικούς ναυτικούς, Φιλιππινέζους, Πακιστανούς και άλλους.
Καταγγέλλουµε οποιαδήποτε µεθόδευση για την κατάργηση
των συλλογικών συµβάσεων των ναυτικών, καθώς και την οποιαδήποτε µείωση στις αποδοχές τους ή την οποιαδήποτε υποχώρηση στις συνθήκες εργασίας τους. Ζητάµε την τροποποίηση
του ν.δ. 2687/1953, προκειµένου να στελεχωθούν τα πλοία µε
Έλληνες ναυτικούς.
Ζητάµε να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί ο ν. 4150/2013 που
µειώνει δραστικά τις θέσεις εργασίας των ναυτικών.
Ζητάµε την αναβάθµιση και στήριξη του Γραφείου Ευρέσεως
Ναυτικής Εργασίας, καθώς και τη στήριξη των ανέργων ναυτικών
µέχρι να επιστρέψουν στην εργασία τους.
Δεν θα καταθέσω στα Πρακτικά τις δεκάδες ερωτήσεις που
έχουµε κάνει. Απλώς θα τις στείλω στις οµοσπονδίες των ναυτικών. Είναι ερωτήσεις που έχει κάνει ένας λαµπρός επαγγελµατίας και εξαίρετος οικογενειάρχης που, όπως σας είπα και
προηγουµένως, βρίσκεται στη φυλακή. Μιλάµε για έναν άνθρωπο που είχε στα χέρια του τις τύχες των ανθρώπων, όταν
κρατούσε το πηδάλιο ενός πλοίου.
Θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες ναυτικούς για την προσφορά τους στην πατρίδα και να δεσµευτώ ότι θα είµαστε για
πάντα στο πλευρό τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω µία απλή ανάγνωση και τελειώνω.
Ο ερωτών Βουλευτής Νίκος Κούζηλος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας που αφορά καθυστερήσεις
στην καταβολή δεδουλευµένων προς τους ναυτικούς.
Επίσης, κατέθεσε ερώτηση που αφορά την αύξηση της ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών.
Επίσης, κατέθεσε άλλη ερώτηση για τη µεγάλη και συνεχώς
αυξανόµενη ανεργία των Ελλήνων ναυτικών.
Παράλληλα, έχει υποβάλει ερώτηση για την κατάργηση των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας για τους ναυτικούς, όπως επίσης και για την αναβάθµιση και αξιοποίηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ). Επίσης, έχει υποβάλει και άλλη
ερώτηση σχετικά µε την κατάργηση του Γραφείου Ευρέσεως
Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ).
Ο ίδιος Βουλευτής κατέθεσε ερώτηση για τις επώδυνες φορολογικές ρυθµίσεις για τους Έλληνες ναυτικούς.
Υπάρχει ερώτηση του ιδίου Βουλευτή για δηµοσιεύµατα που
αφορούν την κατάργηση όλων των µη ανταποδοτικών επιδοµάτων των ναυτικών.
Επίσης, έχει υποβάλει ερώτηση για την υλοποίηση και τα αποτελέσµατα του πιλοτικού προγράµµατος «ΝΕΑΡΧΟΣ», όπως και
για τα προβλήµατα στην ανανέωση του βιβλιαρίου ασφάλισης
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των ναυτικών.
Έχει, επίσης, καταθέσει ερώτηση σχετικά µε την ακίνητη περιουσία του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου, του ΝΑΤ, όπως και
για την καθυστέρηση της καταβολής του εφάπαξ των ναυτικών.
Τέλος, έχει υποβάλει ερώτηση σχετικά µε τα εφάπαξ των ναυτικών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Γιαννακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι σε
πολλά πράγµατα θα µπορούσαµε να διαφωνήσουµε, αλλά πιστεύω ότι όλοι συµφωνούµε –ακόµα και ο Υπουργός- ότι η ανεργία των ναυτικών είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα.
Η Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία προσδιορίζει ότι αυτήν τη
στιγµή υπερβαίνει το 50% του δυναµικού. Αν και θεωρώ ότι είναι
εντελώς αδόκιµο το να συγκρίνουµε την κατάσταση της ελληνικής ναυτιλίας το 2014 µε ό,τι συνέβαινε τη δεκαετία του 1970 ή
και του 1980 µε τις τέσσερις χιλιάδες πλοία και τις εκατόν είκοσι
χιλιάδες ναυτικών, οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι είναι µία
πραγµατικότητα και καθόλου εντυπωσιασµός το ότι τα 2/3 της
ελληνόκτητης ναυτιλίας είναι υπό ξένη σηµαία, ενώ ο αριθµός
των ναυτικών σήµερα έχει συρρικνωθεί στις δεκαπέντε χιλιάδες.
Εκτός απ’ αυτήν την τροµακτική συρρίκνωση, πρέπει να συνυπολογίσουµε τις πολύ µεγάλες µειώσεις που έχουν υποστεί οι µισθοί, γιατί, κύριε Υπουργέ, πέρα από κάποιους µεγάλους
µισθούς κάποιων καπεταναίων, έχουµε και τα κατώτερα πληρώµατα και αυτός είναι ο µεγάλος όγκος των Ελλήνων ναυτικών.
Επίσης, πρέπει να συνοµολογήσουµε την κατάρρευση των κοινωνικών παροχών και τα τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπίζει
αυτός ο κλάδος.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, θα συµφωνήσετε µαζί µου –γιατί το
έχω πάρει από οµιλία σας από το Συµβούλιο Υπουργών της πολύ
πρόσφατης Ελληνικής Προεδρίας- ότι το 80% του παγκόσµιου
εµπορίου γίνεται δια θαλάσσης, πράγµα που σηµαίνει ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαµπρό για την ανάπτυξη του ναυτικού επαγγέλµατος.
Ας περάσουµε τώρα στα προβλήµατα της εκπαίδευσης. Κατ’
αρχάς, το πρόβληµα της ναυτικής εκπαίδευσης έχει µια πολύ µεγάλη διάσταση φύλου γιατί βλέπουµε ότι οι γυναίκες που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στον κλάδο
ήδη από τη φάση της εκπαίδευσής τους αντιµετωπίζουν ένα
πολύ µεγάλο πρόβληµα, καθώς αδυνατούν να ναυτολογηθούν
ακόµα και στο διάστηµα της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στο δεύτερο
εξάµηνο που δεν είναι επιδοτούµενο.
Διαβάζω από οµιλία σας ότι στην προσπάθειά σας να δώσετε
περισσότερες δυνατότητες στους σπουδαστές που βρίσκονται
στις σχολές για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, κατορθώσατε µία συµφωνία µεταξύ της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ώστε να
ναυτολογούνται και να παίρνουν τα απαιτούµενα προσόντα όχι
µόνο σε ελληνικά πλοία αλλά και σε ελληνόκτητα πλοία µε ξένη
σηµαία και ότι εκκρεµούσε µια υπουργική απόφαση. Αναρωτιέµαι
αν αυτή η υπουργική απόφαση έχει βγει. Επίσης, θα έπρεπε να
εξετάσουµε και το ενδεχόµενο µε όλες τις θετικές και τις αρνητικές παραµέτρους να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τους
σπουδαστές να κάνουν ένα µέρος της εκπαίδευσής τους και σε
πλοία µε ξένη σηµαία.
Η επίσηµη ανεργία, λοιπόν, έχει ξεπεράσει τις πέντε χιλιάδες
άνεργους ναυτεργάτες. Ωστόσο, τα στοιχεία των σωµατείων δείχνουν ότι η πραγµατική ανεργία είναι πολύ µεγαλύτερη. Η διαφορά αυτή εξηγείται πάρα πολύ εύκολα γιατί ένας µεγάλος
αριθµός αυτών των ανθρώπων δεν εγγράφεται στους καταλόγους του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας ή δεν δικαιούται το επίδοµα. Εξάλλου, µόλις τετρακόσια σαράντα άτοµα είχαν
το δικαίωµα επιδότησης το 2013.
Επίσης, ένα άλλο σηµείο το οποίο δεν έχει θιγεί είναι ότι ενώ
παλαιότερα και από την αρχή της κρίσης η ανεργία έπληττε κυρίως τα κατώτερα πληρώµατα, αυτήν τη στιγµή βλέπουµε ότι
θίγει και τα ανώτερα πληρώµατα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα

777

µία µελέτη του τι ακριβώς συµβαίνει και ποιοι είναι οι πραγµατικοί
αριθµοί.
Σε µία πρόσφατη µελέτη του ΙΟΒΕ βλέπουµε ότι αν υπήρχε
στρατηγικό εθνικό σχέδιο –και εδώ, κύριε Υπουργέ, µπαίνει και
το ζήτηµα της πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών
των λιµένων που προηγουµένως αναρωτιόσασταν τι σχέση έχεικαι αν υπήρχε ένα σταθερό φορολογικό σύστηµα και όχι µια φορολογική ασυλία όλης της φορολογικής ύλης, η ποντοπόρος
ναυτιλία θα µπορούσε να συνεισφέρει και να συµβάλει στη µείωση της ανεργίας, προσφέροντας σε ένα βάθος τριών ετών τριακόσιες χιλιάδες άµεσες και έµµεσες θέσεις εργασίας µε
παράλληλη συνεισφορά στην εθνική οικονοµία.
Όµως, µε την κατάσταση η οποία διαµορφώνεται αυτήν τη
στιγµή αναµένεται να αντιµετωπίσουν προβλήµατα ακόµη και τα
ναυτιλιακά γραφεία, τα οποία µέχρι τώρα µπορούν να επιβιώνουν, διότι δεν θα µπορούν λόγω της ελλιπούς εκπαίδευσης να
βρίσκουν αξιόλογα στελέχη γραφείων στον κλάδο της διαχείρισης, της ναύλωσης των τεχνητών και έτσι θα µεταφέρουν µοιραία, χρησιµοποιώντας το ως πρόφαση, τις εργασίες τους σε
άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες όπου η προσφορά εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού θα είναι αυξηµένη.
Βέβαια, όλη αυτή η ζοφερή κατάσταση δηµιουργεί ένα πικρό
χαµόγελο όταν διαβάζουµε τα στοιχεία από την «GOLDEN DESTINY», όπου βλέπουµε ότι υπάρχει ένα ρεκόρ παραγγελιών
πλοίων από Έλληνες εφοπλιστές.
Βέβαια, δεν µπορούµε να δούµε ξεκοµµένη την ανεργία των
ναυτικών από το ποια θα είναι η κατάσταση στα ελληνικά λιµάνια
ή από το ναυπηγικό τοµέα ή από τη νησιωτική πολιτική –εδώ σας
θυµίζω και την επερώτηση την οποία είχε κάνει η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς πριν λίγους µήνες- και
κυρίως από τον επανασχεδιασµό των επιδοτούµενων γραµµών.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι πέρα από την ανεργία υπάρχει και µια
πλήρης αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων. Δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν και τα ιδιαίτερα προβλήµατα και οι πολύ δύσκολες
συνθήκες εργασίας που αντιµετωπίζουν οι Έλληνες ναυτικοί.
Σε µία πρώτη φάση, λοιπόν, θα έπρεπε να ληφθούν και µέτρα
για την αντιµετώπιση των µακροχρόνιων ανέργων και θα έπρεπε,
τουλάχιστον σε αυτούς τους ανθρώπους, να παρέχεται ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και κατ’ επέκταση ασφαλιστική κάλυψη.
Επίσης, θα πρέπει να εξετάσουµε τη δυνατότητα εξίσωσης
των προνοιακών επιδοµάτων µε αυτά που παρέχονται στους υπολοίπους ανέργους.
Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητακκ–και αυτό πραγµατικά είναι πάρα πολύ άµεσο, γιατί αρκετοί από αυτούς τους
ανθρώπους βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης- απόδοσης επιδοµάτων σε µεγαλύτερο αριθµό ανέργων. Ας καταλάβουµε επιτέλους ότι η δηµοσιονοµική στενότητα δεν µπορεί να αποτελέσει
δικαιολογία για την παύση των υποχρεώσεων του κράτους και
της λειτουργίας του ως εξισορροπητή σε µια περίοδο οικονοµικής κρίσης. Διαφορετικά, όλα αυτά θα εξελιχθούν σε µια βραδυφλεγή βόµβα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς η οµιλία του κυρίου Υπουργού δικαιολογηµένα
προκάλεσε την αντίδραση ναυτεργάτη –και τέλος πάντων, δεν
ξέρω ποιος ήταν- για αυτά που είπε, ότι δεν µπορεί να υπάρχει
κανείς περιορισµός στους εφοπλιστές και ότι δεν µπορούµε να
τους φορολογήσουµε, γιατί πουθενά στον κόσµο δεν περιορίζονται και οι ελευθερίες τους είναι πολλές και µεγάλες.
Βέβαια, αυτές οι ελευθερίες αφορούν τους εφοπλιστές και όχι
τους ναυτεργάτες. Αφορούν τους βιοµήχανους, τους ξενοδόχους και συνολικά τους καπιταλιστές, όπου και αν αυτοί δραστηριοποιούνται. Πρόκειται για ελευθερίες που οδηγούν σε
µεγαλύτερη εκµετάλλευση των εργαζοµένων και του λαού, όπως
η ελευθερία που δίνεται στους εφοπλιστές να έχουν το πλοίο µε
όποια σηµαία θέλουν. Επίσης, αφορούν τα κέρδη τους και την
αύξησή τους, αφορούν το φθηνό ναυτεργατικό δυναµικό. Η
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άρση του καµποτάζ επίσης ήρθε να ενισχύσει την κερδοφορία
τους µε όλες τις συνέπειες που έχει αυτή για τους ναυτεργάτες.
Η κατάργηση των οργανικών συνθέσεων είναι και αυτή απαίτηση
των εφοπλιστών και βρίσκεται στην ίδια γραµµή, δηλαδή της αύξησης της κερδοφορίας τους.
Η ναυτιλία µας, λοιπόν, είναι η πρώτη στον κόσµο µε τέσσερις
χιλιάδες εννιακόσια πλοία, πρώτα σε χωρητικότητα σε όλο τον
κόσµο. Κι όµως, πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες ναυτεργάτες είναι
στην ανεργία και πάνω από εξήντα χιλιάδες ζουν στη µαύρη και
ανασφάλιστη εργασία. Από τις τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια
πλοία, µόνο τα οκτακόσια είναι µε ελληνική σηµαία, παρά το γεγονός ότι έχετε δώσει τα πάντα, γη και ύδωρ, στους εφοπλιστές.
Από τις τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πλοία, τα οκτακόσια είναι
µε ελληνική σηµαία!
Οι Έλληνες εφοπλιστές µόνο για το 2013 επένδυσαν 18,1 δισεκατοµµύρια δολάρια σε εξακόσια ενενήντα πλοία. Έγιναν τριακόσια δεκαεννιά νέες ναυπηγήσεις και τριακόσια εβδοµήντα ένα
δεύτερο χέρι, παραµένοντας στην κορυφή της παγκόσµιας ναυτιλιακής πυραµίδας. Αµύθητος πλούτος, συγκεντρωµένος σε
λίγα χέρια από τη µία και από την άλλη ασύλληπτη φτώχεια,
ανεργία και εξαθλίωση.
Αυτές οι ναυπηγήσεις έγιναν στην Κίνα, από τους σωτήρες της
οικονοµίας, τους εφοπλιστές που νοιάζονται για τη χώρα, για την
πατρίδα, για την Ελλάδα, για το ναυτεργάτη. Από αυτούς, λοιπόν, οι ναυπηγήσεις γίνονται στην Κίνα και εδώ η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, ο Σκαραµαγκάς, η Ελευσίνα και η Σύρος
κλείνουν, ναυπηγεία µε εκατονταετηρίδες χρόνων πείρας, δουλειάς και ναυπήγησης πλοίων.
Στην ανεργία µε βάση τα πλασµατικά στοιχεία του ΓΕΝΕ για
το Μάιο ήταν τέσσερις χιλιάδες πενήντα εννέα ναυτεργάτες, από
τους οποίους µόνο εξακόσιοι πενήντα επτά πήραν το επίδοµα
ανεργίας. Και ποιο επίδοµα; Το επίδοµα της ντροπής, που αναφέρθηκε εδώ, δηλαδή 235 ευρώ για τον άγαµο και 293 ευρώ για
τον έγγαµο. Τι λέτε, βρε παιδί µου; Ένα πρωινό για τον κ. Βαρβιτσιώτη στον Αστέρα της Βουλιαγµένης!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Αφήστε τα αυτά!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Λέω ότι αυτό είναι το επίδοµα ανεργίας
του ναυτεργάτη, κύριε Βαρβιτσιώτη! Αυτό είναι το επίδοµα ανεργίας! Και δεν αναφέρεστε καθόλου πάνω σ’ αυτό.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Παραβιάζετε τους κανόνες του ΚΚΕ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ακούστε, κύριε Βαρβιτσιώτη! Είναι
τόσο το επίδοµα ανεργίας;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Αφήστε τις προσωπικές αναφορές!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί τι έχουν οι προσωπικές
αναφορές;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Γιατί;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν είναι προσωπική αναφορά, κύριε
Βαρβιτσιώτη, λέω πόσο κάνει το πρωινό σε ένα µεγάλο ξενοδοχείο. Μπορεί να µην πήγατε εσείς, µπορεί να πήγε κάποιος
άλλος. Οι εφοπλιστές εκεί πάνε, πάντως.
Και πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κυβέρνηση και βέβαια οι εφοπλιστές πάνω απ’ όλα µε την πολιτική της ανταγωνιστικότητας
αυξάνουν τις στρατιές των ανέργων, στερούν το δικαίωµα στη
δουλειά, στερούν το δικαίωµα στο επίδοµα, στην κοινωνική
ασφάλιση, στην προστασία. Οι άνεργοι ζουν καθηµερινά τον
εφιάλτη της επιβίωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Βαρβιτσιώτη, µε δική σας επιστολή προς την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στις 29-5-2014 αναφέρετε ότι µπορούν να
εφαρµόσουν τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας.
Σας θυµίζουµε ότι σε ερώτησή µας για το θέµα των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας των ναυτεργατών µάς είχατε απαντήσει, κύριε Βαρβιτσιώτη, ότι «όσον αφορά τις Συλλογικές
Συµβάσεις Ναυτικής Εργασίας, σηµειώνεται ότι το ισχύον νοµικό
καθεστώς που συµπεριλαµβάνει το ν.3276/1994 τελεί σε ισχύ και
δεν θίγεται εκ των λοιπών υφισταµένων διατάξεων». Αυτή ήταν
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η απάντησή σας που έγινε στις 12-9-2013.
Όµως, µε επιστολή σας στην Ένωση Εφοπλιστών στις 29-52014 λέτε ότι: αφού δεν υπάρχει Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
και έχει τελειώσει η µετενέργειά της, κατόπιν, λέτε, των ανωτέρω
και «σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 του Κανονισµού για
την εφαρµογή απαιτήσεων της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας
2006, που εγκρίθηκε µε την υπ. αριθµόν 3522/2-8-2013 ΚΥΑ, οι
όροι ναυτολόγησης των Ελλήνων ναυτικών συµφωνούνται ελεύθερα από τα συµβαλλόµενα µέρη µε ατοµική σύµβαση ναυτολόγησης του ναυτικού».
Ενώ, λοιπόν, η απάντησή σας ήταν διαφορετική στην ερώτησή
µας, έρχεστε µετά προς τους εφοπλιστές –θα τα καταθέτω και
στα Πρακτικά για να βρίσκονται, να δούµε πότε λέτε αλήθεια και
πότε ψέµατα- και τους λέτε ότι µπορείτε να προχωρήσετε στην
ατοµική σύµβαση εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έρχεται, λοιπόν, η Πανελλήνια Οµοσπονδία των Μηχανικών
Εµπορικού Ναυτικού και κάνει προς το ΝΑΤ µια επιστολή και λέει:
Αναφέρετέ µας, αφού υπάρχει αυτή η εξέλιξη µε τις συµβάσεις
εργασίας, µε βάση ποιο µισθό το ΝΑΤ θα αναζητεί τις ασφαλιστικές εισφορές από τους εφοπλιστές; Και τι απαντά το ΝΑΤ;
Σας στέλνει επιστολή και λέει ότι εδώ έχουµε µια επιστολή της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού, που
µας ρωτάει µε ποιον µισθό θα γίνονται οι κρατήσεις. Μέχρι τώρα,
βέβαια, δεν έχετε απαντήσει, αλλά προφανώς, η απάντησή σας
θα είναι σύµφωνη µε αυτό που απαντήσετε στην Ένωση Εφοπλιστών, που λέει ότι θα γίνει µε τους όρους ατοµικής σύµβασης
εργασίας.
Εµείς λέµε το εξής, ότι όλα αυτά συνθέτουν το πρόβληµα και
της ανεργίας και της µείωσης των µισθών και βέβαια, της ασύδοτης δράσης των εφοπλιστών, που θέλουν όλο και περισσότερα
κέρδη από τη βαθιά εκµετάλλευση των ναυτεργατών.
Τα αιτήµατα που έχουν οι ναυτεργάτες είναι: Έκτακτο επίδοµα
στους ανέργους, κάτι βέβαια που δεν είναι στη σκέψη σας, επίδοµα ανεργίας για όλη την περίοδο που αυτή κρατά, κατάργηση
της αντεργατικής νοµοθεσίας, όπως είναι η 2687/53, ο όρος 8
των Εγκριτικών Πράξεων Νηολόγησης, του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 3577/92 και του ν.4078/12, που προωθούν τη µαύρη και
ανασφάλιστη εργασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώνετε παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Επίσης, να γίνει πράξη τώρα η δέσµευση του ΔΣ του ΓΕΝΕ να συγκεντρώνονται οι λίστες πληρωµάτων και να ναυτολογούνται άµεσα ναυτεργάτες, όπου
διαπιστώνονται παραβιάσεις των οργανικών συνθέσεων των
πλοίων. Επίσης, υπάρχουν και άλλα αιτήµατα που σας έχουν κατατεθεί.
Εµείς πιστεύουµε ότι το ναυτεργατικό κίνηµα, όπως και όλη η
εργατική τάξη, ένα δρόµο έχουν να ακολουθήσουν, την ανειρήνευτη ταξική πάλη µε τους εφοπλιστές, τους εκµεταλλευτές, την
ανειρήνευτη πάλη µε στόχο τη δική τους εξουσία, που θα κάνει
λαϊκή περιουσία τα καράβια, όπως και όλα τα άλλα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής.
Τότε θα έχουν και µεταφορές τα νησιά. Δεν θα τα αποκλείουν,
όπως τα θέλουν οι εφοπλιστές. Δεν θα τους παρακαλάτε εσείς.
Τότε θα λυθούν τα προβλήµατα των ναυτεργατών. Τότε θα περισσεύουν και θα ζητούν ναυτεργάτες να καλύψουν συνολικά τις
ανάγκες της ναυτιλίας µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κουράκος για έξι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, πριν από ένα µήνα ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ Μπαν Γκι Μουν για την ηµέρα του ναυτικού
δήλωσε ότι η ναυτική βιοµηχανία είναι κεντρικής σηµασίας για
δισεκατοµµύρια ανθρώπους και εξαρτάται από τους ναυτικούς.
Χωρίς αυτούς, το διεθνές εµπόριο θα σταµατούσε.
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Στην ηµέρα του ναυτικού ζητώ από όλους να αναγνωρίσουν
το έργο των ναυτικών µας, που µε σιωπηλή αφοσίωση κρατούν
σε εµπορική κίνηση τα γρανάζια του κόσµου.
Εσείς και οι προκάτοχοί σας τι κάνετε, για να στηρίξετε τον
κύριο πυλώνα της οικονοµίας µας, τη ναυτιλία µας, τους Έλληνες ναυτικούς, τους Έλληνες ναυτεργάτες; Δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα.
Δυστυχώς, η άλλοτε µεγάλη εµπορική ναυτιλία των τεσσάρων
και πλέον χιλιάδων πλοίων µε ελληνική σηµαία τη δεκαετία του
’70 και µε πάνω από εκατόν είκοσι χιλιάδες ναυτικούς σήµερα
αποτελεί ιστορική ανάµνηση και όχι µόνο, µια και σήµερα τα δύο
τρίτα της ελληνόκτητης ναυτιλίας µας βρίσκονται µε σηµαίες ευκαιρίας, ενώ ο αριθµός των Ελλήνων ναυτεργατών έχει συρρικνωθεί δραµατικά, στην τάξη των δεκαπέντε χιλιάδων περίπου
εργαζοµένων.
Η ανεργία στις τάξεις των ναυτικών υπερβαίνει το 50% του
ενεργού δυναµικού, αλλά και όσοι εργάζονται έχουν υποστεί και
εξακολουθούν να υφίστανται τα τελευταία πέντε χρόνια µεγάλες
µειώσεις στα εισοδήµατά τους.
Δραµατικές είναι οι περικοπές των συντάξεων και η κατεδάφιση στη µνηµονιακή Ελλάδα των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών και γενικότερα του κοινωνικού κράτους των ναυτικών µας.
Και εσείς και οι προκάτοχοί σας τι κάνατε για όλα αυτά; Τίποτα. Το 80% και πλέον του παγκόσµιου εµπορίου διεξάγεται διά
θαλάσσης, πράγµα που σηµαίνει ότι χωρίς τη ναυτιλία η µεταφορά προϊόντων θα ήταν αδύνατη. Ατµοµηχανή και κινητήρια δύναµη της ναυτιλίας µας είναι οι ναυτεργάτες, οι οποίοι, κάτω από
ιδιαίτερα δυσχερείς και επικίνδυνες συνθήκες, µακριά από την
οικογένειά τους και βιώνοντας την καθηµερινή αποξένωση, επιτελούν ένα έργο, που τους έχει καταξιώσει στη συνείδηση όλων
σε παγκόσµιο επίπεδο.
Μοναδικό τους όπλο είναι το ελληνικό φιλότιµο, αρετή που
είναι συνυφασµένη µε την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα γενικά, η
σκληρή δουλειά, που είναι αποτέλεσµα του ότι θέλει να είναι
πρώτος στην εργασία του, o µεγάλος βαθµός υπευθυνότητας
απέναντι στον εργοδότη του, στην κοινωνία γενικότερα, καθώς
και η εκπαίδευσή του, που βεβαίως πρέπει να αναβαθµίζεται συνεχώς και να προσαρµόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, που χρειάζεται η ναυτιλία µας είναι η
υιοθέτηση µιας ναυτιλιακής πολιτικής, στο επίκεντρο της οποίας
θα βρίσκεται ο Έλληνας ναυτεργάτης, υπενθυµίζοντας µια
φράση που ακούγεται συχνά στην παραλία του Πειραιά, ότι η ελληνική εµπορική ναυτιλία χωρίς ναυτεργάτες, αξιωµατικούς και
κατώτερα πληρώµατα δεν µπορεί να υπάρχει.
Ίσως από το Υπουργείο σας να υπάρχει καταδιωκτική συµπεριφορά απέναντι στους ναυτεργάτες. Δεν γνωρίζετε ότι τα δικαιώµατα των ναυτικών περιλαµβάνονται στη Διεθνή Ναυτική
Σύµβαση Εργασίας, που Υπουργός της δικής σας Κυβέρνησης
έφερε προς ψήφιση στη Βουλή το 2012; Πάτε να κάνετε τον
κλάδο της ελληνικής ναυτεργασίας πειραµατόζωο, όπως κάνατε
όλους τους Έλληνες εδώ και τέσσερα χρόνια;
Απαντήσεις λοιπόν: Υπογραφή συλλογικών συµβάσεων ναυτικής εργασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και πλήρη εφαρµογή των µέχρι σήµερα συµβατικών υποχρεώσεων. Άµεση και
πλήρη εξόφληση των οφειλόµενων δεδουλευµένων αποδοχών
πολλών µηνών των πληρωµάτων των πλοίων. Επιτέλους, το
Υπουργείο και ο Υπουργός ας αναλάβει τις υποχρεώσεις του.
Όσον αφορά τη σύµβαση της ITF, κύριε Υπουργέ, που αναφέρατε προηγουµένως, θα ήθελα να σας πω ότι παραπλανήσατε
το Τµήµα. Αυτή η σύµβαση της ITF αφορά µη Ευρωπαίους ναυτικούς. Αφορά όλους τους υπόλοιπους ναυτικούς του κόσµου
που έρχονται και εργάζονται σε ευρωπαϊκά κράτη και ναυτιλιακές
εταιρείες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε έγγραφο του κυρίου Υπουργού προς την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αναφέρεται ότι συνεπεία της λήξεως της συµβατικής διάρκειας των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας των πληρωµάτων φορτηγών πλοίων πάνω
από τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιους κόρους από το 2010, είναι
πλέον δυνατόν οι όροι ναυτολόγησης των Ελλήνων ναυτικών να
συµφωνούνται ελεύθερα µε ατοµική σύµβαση.
Και ερωτώ: Βάσει ποίου µισθού θα υπολογίζονται οι εισφορές
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αυτών των ναυτικών που θα δουλεύουν µε ατοµικές συµβάσεις;
Όπως κατήγγειλε η διοίκηση της ΠΝΟ µε ανοιχτή επιστολή της
προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, το συγκεκριµένο έγγραφο περιήλθε τυχαία σε γνώση των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των ναυτικών από πλοιοκτήτρια εταιρεία, που
τους ζητούσε διευκρινήσεις για το θέµα των ατοµικών συµβάσεων εργασίας. Αυτή είναι η συνεργασία σας µε τα συνδικαλιστικά σωµατεία των ναυτικών;
Και ευθέως, κύριε Υπουργέ, σας καταγγέλλει η ΠΝΟ για το ως
άνω έγγραφό σας προς την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, µε το
οποίο προβαίνετε σε µια καθ’ όλα αυθαίρετη, άκρως υποκειµενική και µεροληπτική ερµηνεία των αποφάσεων της διεθνούς
συµβάσεως εργασίας υπέρ των εφοπλιστών.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε ποια είναι η διαφορά µας; Για σας αποτελεί τιµή να εκφράζετε τους οικονοµικούς κύκλους της ναυτιλίας –και όχι µόνο- για εµάς όµως, που προερχόµαστε από
ναυτικές οικογένειες, αποτελεί τιµή να εξασφαλίσουµε τα απαραίτητα για τις οικογένειες τις δικές µας οικογένειες και όλων
των ναυτικών.
Ο Υπουργός, αντί να υποδείξει στην εργοδοτική πλευρά να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, προκειµένου να επιτευχθεί η ανανέωση της υφιστάµενης και εφαρµοζόµενης
συλλογικής σύµβασης εργασίας του 2010, όπως έχει γίνει και µε
τις λοιπές εφοπλιστικές ενώσεις, ήρθε αρωγός µε το έγγραφό
του να ενισχύσει την επιδεικνυόµενη πεισµατική και αρνητική
συµπεριφορά της εργοδοσίας και να την προτρέψει µάλιστα
στην ουσία να παραβεί όλες τις θεσµοθετηµένες από τις διεθνείς
συµβάσεις εργασίας και την ίδια την MLC ρυθµίσεις για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και συλλογικές συµβάσεις εργασίας,
υποτιµώντας προφανώς τις ουσιαστικές επιπτώσεις και συνέπειες ενός τέτοιου εγχειρήµατος και λησµονώντας ότι είναι
Υπουργός όλων των Ελλήνων.
Κύριε Υπουργέ, µπορεί η συµβατική ισχύς της σύµβασης του
2010 να έχει λήξει στα ποντοπόρα πλοία άνω των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων κόρων, πλην όµως εξακολουθεί να εφαρµόζεται από τα συµβαλλόµενα µέρη ανελλιπώς από τις 31-12-2010,
που έληξε, κάτι που αναφέρεται, όπως υπογράµµισα, και στη Διεθνή Σύµβαση Ναυτικής Εργασίας MLC.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό στη διεθνή οργάνωση εργασίας
ότι για όλες τις εκκρεµούσες και ευρισκόµενες στο στάδιο των
διαπραγµατεύσεων συλλογικές συµβάσεις εργασίας και για τα
πληρώµατα των φορτηγών πλοίων ειδικότερα, αναγνωρίζονται
και εφαρµόζονται πλήρως οι όροι της συλλογικής σύµβασης που
έχει λήξει.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέµατα, για τα οποία δεν έχουµε
χρόνο, αλλά και για τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάµατος θα ήθελα να κάναµε µια συζήτηση. Εδώ ακριβώς, όµως,
είναι η απάντηση της ΠΝΟ, κύριε Υπουργέ, την οποία σας έχει
στείλει, σε αντίθεση µε την πονηριά, αν θέλετε, του Υπουργείου
σας, που επικοινώνησε µε τους Έλληνες εφοπλιστές χωρίς να
γνωρίζουν τα συνδικαλιστικά σωµατεία το έγγραφο που στείλατε
στους Έλληνες εφοπλιστές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Περνάµε στη διαδικασία των δευτερολογιών, αν υπάρχει ενδιαφέρον.
Δικαίωµα δευτερολογίας έχει ο κ. Συρµαλένιος για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε ή
πέντε;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Ναι, βεβαίως, εφόσον µιλήσατε δεκαέξι λεπτά στην αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βλέπετε, κύριε Συρµαλένιε, ακόµα και ο Υπουργός κρατάει ακριβή χρόνο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Δεκαέξι λεπτά µιλήσατε στην αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Καλά, αυτό είναι
θέµα του Προεδρείου, κύριε Υπουργέ. Θα το λύσουµε αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εδώ θα κάνει και τον Πρόεδρο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δικαιούται, λοιπόν,
τρία λεπτά δευτερολογίας ο κ. Συρµαλένιος, η κ. Χαραλαµπίδου
δύο λεπτά, η κ. Καλογερή, η κ. Μπόλαρη και η κ. Βαµβακά από
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δύο έως τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ δεν έχω χρόνο; Γιατί; Έστω
δύο λεπτά να µιλήσω κι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όταν κάποιος εισηγητής παραβεί το χρόνο του, δηλαδή µιλήσει πολύ περισσότερο,
το Προεδρείο θεωρεί ότι έκανε χρήση και της δευτερολογίας
του.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρέπει να υπάρχει όµως µία
προειδοποίηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Δεν το ξέραµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δύο λεπτά θέλω µόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Δεν γίνεται να κάνουµε µία ελαστική ερµηνεία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να κάνουµε; Τώρα
που είµαστε µόνοι; Μας βλέπουν από παντού!
Αν ο κ. Λαφαζάνης θέλει οπωσδήποτε να πει κάτι, βεβαίως θα
υπάρξει ανοχή, υπό την αυστηρή συµφωνία ότι θα τηρηθούν οι
χρόνοι.
Τον λόγο έχει ο κ. Συρµαλένιος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Εγώ έχω ανοχή µε όσους οµιλητές θέλουν να µιλήσουν, καθώς και µε τον Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς µε όσα µας είπατε δεν κάνατε τίποτε άλλο παρά να επιβεβαιώσετε ότι ακολουθείτε αυτό που κάνατε τόσα χρόνια. Δηλαδή, ακολουθείτε µία πολιτική άκριτης
εξυπηρέτησης των εφοπλιστικών συµφερόντων. Δεν µας είπατε
καµµία πρόταση. Η ναυτιλία είναι εντάσεως κεφαλαίου, άρα δεν
µπορούµε να αντιµετωπίσουµε µε τίποτα τη µείωση των θέσεων
εργασίας, εφόσον η ένταση εργασίας µειώνεται νοµοτελειακά.
Δεν υπάρχει πολιτική παρά «αυτόµατος πιλότος».
Καµµία ευρωπαϊκή χώρα δεν βάζει περιορισµούς στη σύνθεση
των πληρωµάτων. Αντίθετα, εσείς βάζετε περιορισµούς, διότι µειώνετε τις συνθέσεις των πληρωµάτων στην ακτοπλοΐα, αίρετε το
καµποτάζ στα τουριστικά πλοία και εκ των πραγµάτων µειώνετε
τις θέσεις των Ελλήνων ναυτικών και στα τουριστικά πλοία -το
ίδιο κάνατε και στην κρουαζιέρα και µειώθηκαν οι θέσεις των Ελλήνων ναυτικών- και επίσης µειώνετε τις θέσεις των Ελλήνων
ναυτικών στα ποντοπόρα µε ελληνική σηµαία. Εποµένως, κάνετε
ακριβώς το αντίστροφο.
Επιπλέον, επιδιώκετε, µε νύχια και µε δόντια, να καταργήσετε
τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Θεσµοθετήσατε τις επιχειρησιακές συµβάσεις, ενώ ξέρετε ότι δεν υπάρχουν καν σωµατεία
στις επιχειρήσεις. Ακόµα και αν φτιαχτούν αυτά τα σωµατεία, θα
φτιαχτούν µε την απόλυτη συναίνεση και προτροπή των εργοδοτών, διότι αυτές οι επιχειρησιακές συµβάσεις θα µειώσουν το µισθολογικό κόστος, το οποίο υπάρχει σήµερα στην κλαδική
ναυτική σύµβαση εργασίας. Επιδιώκετε τις ατοµικές συµβάσεις
εργασίας που δεν µπορέσατε να περάσετε πέρυσι µε το νόµο
4150, καθώς υπήρξε αντίδραση ακόµα και από την πλευρά του
κόµµατος του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, που ήταν τότε στην συγκυβέρνηση. Καταψηφίστηκε, λοιπόν, η διάταξη αυτή και τώρα
λέτε ότι θα µπορούσε να είχε εφαρµοστεί, διότι ισχύει στο Ναυτικό Κώδικα του 1958. Αν, όµως, ισχύει, γιατί το φέρατε πέρυσι
ως διάταξη να το ψηφίσετε και δεν το αφήνατε κι αυτό να εφαρµοστεί από κεκτηµένη ταχύτητα; Άρα, για να το φέρνετε, σηµαίνει ότι δεν ισχύει.
Εµείς λέµε ότι κατ’ αρχήν ως ΣΥΡΙΖΑ -ευελπιστώντας µε τη θέληση του ελληνικού λαού να γίνουµε κυβέρνηση, µία κυβέρνηση
της Αριστεράς, µία κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας µε κορµό
τον ΣΥΡΙΖΑ- αυτό που θα κάνουµε ως πρώτη πράξη -και το
έχουµε πει- είναι να καταργήσουµε όλο το πλέγµα των αντεργατικών διατάξεων που έχουν φέρει σε µεσαιωνικές καταστάσεις
τους εργαζόµενους, όχι µόνο στη στεριά, αλλά και τους εργαζόµενους στη θάλασσα.
Επίσης, θα καταργήσουµε όλες τις διατάξεις των νόµων όπως
ο ν. 4150 και ο ν. 4256 του 2013 και του 2014 αντίστοιχα, που µειώνουν τις θέσεις εργασίας στο ναυτικό επάγγελµα. Θα δούµε
την ελληνική ναυτιλία ως καθοριστικό παράγοντα και «µοχλό» για
την παραγωγική, οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση της
χώρας.
Τι σηµαίνει αυτό; Αυτό έχει αρκετούς άξονες. Θα τους αναφέρω επιγραµµατικά:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Πρώτον, µία άλλη πολιτική για την ακτοπλοΐα µε δηµιουργία
ενός δηµόσιου κοινωνικού φορέα ακτοπλοΐας που θα επιδιώξει
ως κοινοπραξία µε συµµετοχή του δηµοσίου να επιχορηγηθεί
από ευρωπαϊκά κονδύλια και να κατασκευάσει και να επισκευάσει
πλοία σε ελληνικά ναυπηγεία, που σήµερα «φυτοζωούν» µε την
πολιτική σας.
Δεύτερον, να γίνει σύσταση ενός δηµόσιου φορέα ναυπηγοεπισκευής, ενός φορέα επεξεργασίας και χάραξης κλαδικής πολιτικής για τα ναυπηγεία, που δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολλά
χρόνια. Πρέπει να υπάρχει ένας τέτοιος φορέας και µία κυβέρνηση η οποία θα διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ναυπηγεία να µην είναι µόνο ναυπηγεία κατασκευών πολεµικών
πλοίων, αλλά και εµπορικών πλοίων, κάτι που έχει απαγορευθεί
σήµερα, ενώ σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν
κερδίσει παρεκκλίσεις και µπορούν να το κάνουν.
Τρίτον, τα λιµάνια να µείνουν δηµόσια λιµάνια ως κόµβοι στρατηγικής σηµασίας για την ανάπτυξη της χώρας.
Τέταρτον, να ανοίξει επιτέλους η συζήτηση για την κατάργηση
του πλέγµατος των διατάξεων του νοµοθετικού διατάγµατος
2687/1953. Εν πάση περιπτώσει, µην κατηγορείτε εµάς ότι εκπροσωπούµε το παλιό. Εσείς εκπροσωπείτε το πολύ παλιότερο
µε το προ εξήντα χρόνων διάταγµα, το οποίο θεσµοθέτησε
εκείνο το πλέγµα των απόλυτων συµφερόντων του εφοπλιστικού
κόσµου σε µία εποχή µετά τον πόλεµο. Έχουν περάσει εξήντα
χρόνια και τα πράγµατα έχουν αλλάξει ραγδαία.
Μη λέτε, λοιπόν, ότι εµείς εκπροσωπούµε το παλιό. Εσείς εκπροσωπείτε το παλιό, υπερασπιζόµενοι εκεί που θέλετε τα συµφέροντα των ισχυρών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Στρατούλης έχει
τον λόγο για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, άκουσα τον
κύριο Υπουργό να λέει ότι οι µισθοί των κατώτερων πληρωµάτων
οδηγούν στον αφελληνισµό της ποντοπόρου ναυτιλίας. Πέρα
από το αναληθές του ισχυρισµού και το έωλο του επιχειρήµατος,
το βασικό είναι –και το ξέχασε ο κύριος Υπουργός στην απάντησή του- ότι στην ποντοπόρο ναυτιλία έγιναν δέκα φορές µειώσεις οργανικών συνθέσεων τα τελευταία τριάντα χρόνια. Αυτή
είναι η βασική αιτία την οποία δεν θέλει να αναφέρει.
Πέρα απ’ αυτό, όµως, µου έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση το
ότι ο Υπουργός µίλησε και ήταν σαν να άκουσα τον κ. Βενιάµη,
τον πρόεδρο των Ελλήνων εφοπλιστών πριν δέκα µέρες στη ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια» που είπε ακριβώς το ίδιο. Είπε ότι
για να προσλάβουµε, για να απασχολήσουµε περισσότερους
ναυτικούς στα ποντοπόρα πλοία, πρέπει να µην ισχύει η συλλογική σύµβαση εργασίας, αλλά µία διεθνής σύµβαση εργασίας η
οποία ισχύει µέχρι τώρα για ναυτικούς από χώρες του Τρίτου Κόσµου για µισθό 317 ευρώ το µήνα µε σαρανταοκτάωρη εργασία.
Είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, να λέτε τα ίδια που ζητά ο πρόεδρος των Ελλήνων εφοπλιστών για να εξυπηρετήσει τα ιδιοτελή
οικονοµικά συµφέροντα των επιχειρήσεων των πλοιοκτητών και
των εφοπλιστών-µελών της ένωσής του; Ποιο είναι το δίληµµα
δηλαδή; Ή θα δεχτείτε οι άνεργοι ναυτικοί να δουλέψετε σαν
σύγχρονοι σκλάβοι ή θα µείνετε άνεργοι;. Είναι δυνατόν;
Δεύτερον, σας άκουσα να λέτε: «Εντάξει, τι έγινε για τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας στα ποντοπόρα πλοία; Η ατοµική σύµβαση εργασίας ισχύει µε βάση το Ναυτικό Κώδικα από το 1958».
Φυσικά ισχύουν ατοµικές συµβάσεις εργασίας και από το Εργατικό Δίκαιο σ’ όλη την οικονοµία και για όλους τους εργαζόµενους. Το ζήτηµα είναι αν µία ατοµική σύµβαση εργασίας
στηρίζεται -και την αντιγράφει- σε µία συλλογική σύµβαση εργασίας. Δεν υπάρχει πλέον συλλογική σύµβαση εργασίας των ναυτικών που να ισχύει αυτή τη στιγµή.
Και αυτό σηµαίνει ότι µε ατοµικές συµβάσεις εργασίας θα είναι
µόνος του απέναντι στον πλοιοκτήτη και τον εφοπλιστή ο κάθε
ναυτικός εργαζόµενος, µε το πιστόλι στον κρόταφο ή υπογράφει
ατοµική σύµβαση για δραστική µείωση των µισθών ή όχι. Μην κάνουµε ότι δεν το καταλαβαίνουµε.
Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, δεν άκουσα τον κύριο Υπουργό να
µας απαντάει στα ερωτήµατα που βάλαµε για το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας. Θα αποκτήσει ουσιαστικές αρµοδιότη-
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τες σε όλο το φάσµα των προσλήψεων, των ναυτολογήσεων, των
απολύσεων, ώστε να µπορεί να συµβάλει στη στήριξη των ανέργων και την µείωση της ανεργίας; Θα εξοµοιωθούν -ούτε αυτό
το στοιχειώδες δεν µας απάντησε ο Υπουργός- τα εξευτελιστικά
επιδόµατα ανεργίας που ισχύουν για τους άνεργους ναυτικούς
τουλάχιστον µε αυτά των ναυτικών της στεριάς; Θα εξοµοιωθούν
οι δυνατότητες για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη τουλάχιστον
µε αυτές τις ελάχιστες δυνατότητες που έχουν οι άνεργοι της
στεριάς;
Θα αλλάξει το π.δ. 64 του 2003 για να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις χορήγησης επιδοµάτων ανεργίας για να µην τα παίρνει
µόνο το 10%, 15% από τους ανέργους ναυτικούς; Τι θα κάνετε
µε την καταβολή των δεδουλευµένων σε εργαζόµενους ναυτικούς που καθυστερούν οι εφοπλιστές να τους πληρώσουν δέκα,
έντεκα, δεκαοχτώ και είκοσι τέσσερις µήνες;
Και τι θα κάνετε µε τα 101 εκατοµµύρια ευρώ τα οποία χρωστάνε οι εφοπλιστές στο Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Λαφαζάνης έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος Υπουργός µας έκανε ένα κήρυγµα το οποίο θα το ζήλευε και ο πιο επιθετικός και αντεργατικός εφοπλιστής. Η πολιτική σας είναι µία: Ό,τι εξυπηρετεί το εφοπλιστικό κεφάλαιο είναι
καλό για τη χώρα, καλό για την οικονοµία, καλό για τον ελληνικό
λαό και βεβαίως ευεργέτηµα –υποτίθεται- για τους εναποµείναντες Έλληνες ναυτικούς. Είναι µια πολιτική πλήρους παράδοσης
της χώρας στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, όπως έχει παραδοθεί βεβαίως και στο τραπεζικό κεφάλαιο.
Και βλέπω ότι αυτή η ασυδοσία του εφοπλιστικού κεφαλαίου
επεκτείνεται όλο και περισσότερο, γίνεται όλο και πιο επιθετική
και διεκδικεί πλέον άµεσα την πολιτική εξουσία. Σε λίγο οι ίδιοι
οι εφοπλιστές θα σχηµατίζουν και κυβέρνηση σε αυτήν τη χώρα!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και
Αιγαίου): Να το πείτε στους συνδαιτυµόνες της κ. Δούρου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βλέπω ότι έχετε µια παγερή
αδιαφορία για το µέλλον της ναυτικής Ελλάδας. Δεν µας είπατε
ούτε ένα σχέδιο -ουδέποτε έχει εµφανιστεί εδώ Υπουργός
Εµπορικής Ναυτιλίας ο οποίος να µην έχει κάποιο σχέδιο, έστω
και αν αυτό δεν είναι σοβαρό ή δεν στέκεται καλά- για το τι
µπορεί να γίνει και τι πρέπει να γίνει στον τοµέα της ναυτικής
Ελλάδας ως στοιχείο διεξόδου κιόλας από τη σηµερινή κρίση
που διανύουµε.
Εδώ, το 1953 όταν έγινε αυτή η συνταγµατική ρύθµιση σε
όφελος των εφοπλιστών και βεβαίως δόθηκαν φορολογικά
προνόµια, υπήρχε –όχι ότι αυτό τη δικαιολογεί- και ένα
πλεονέκτηµα. Ποιο ήταν το πλεονέκτηµα; Ήταν το ότι η µισή
Ελλάδα ζούσε από τη ναυτοσύνη. Ήταν ναυτική Ελλάδα. Όλη η
νησιώτικη Ελλάδα ζούσε από τα εµβάσµατα των ναυτικών.
Σήµερα, είναι «γυµνός ο βασιλιάς». Σήµερα, έχετε δώσει
προνόµια στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, τα οποία συνεχώς
µεγεθύνονται και κλιµακώνονται και αυτοί δεν απασχολούν
καθόλου προσωπικό ή µε όσους απασχολούν θέλουν να έχουν
εργασιακές σχέσεις γαλέρας ή και να µην πληρώνονται καθόλου
αυτοί. Γιατί έχουµε και τέτοια συµπτώµατα.
Χτίζουν και επισκευάζουν τα πλοία τους έξω από την Ελλάδα
και βεβαίως χρησιµοποιούν πλήρως τις υποδοµές και το ελληνικό
κράτος στις διεθνείς παρεµβάσεις τους.
Με συγχωρείτε, δηλαδή τι είναι αυτή η χώρα; Υπηρετικό
προσωπικό για τους εφοπλιστές; Και αυτό το λέτε πολιτική;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Υπάρχει εναλλακτική πολιτική.
Την εξέθεσε ο συνάδελφος κύριος Συρµαλένιος και άλλοι
συνάδελφοι. Δεν έχω χρόνο να πω ορισµένα στοιχεία της.
Υπάρχει εναλλακτική πολιτική στην Ελλάδα; Γιατί η Ελλάδα
πρέπει να στηριχθεί σε µια νέα εθνική ναυτική πολιτική, τόσο
στον τοµέα της ναυτιλίας αυτής καθ’ αυτής όσο και στον τοµέα
της ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας, προκειµένου να
στηρίξουµε την απασχόληση και ένα πρόγραµµα διεξόδου από
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την κρίση.
Σχέδιο εσείς δεν έχετε. Το σχέδιό σας είναι η παράδοση της
χώρας στους εφοπλιστές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει η κ.
Χαραλαµπίδου.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω κατ’
αρχάς να κάνω ένα σχόλιο.
Η Κυβέρνηση έχει κάνει απόπειρα να παρέµβει στην ανεργία
των ναυτικών. Οφείλουµε να το οµολογήσουµε αυτό. Προσπάθησε πέρυσι να εισάγει για τους ναυτικούς τα προγράµµατα voucher µε το αποτυχηµένο πρόγραµµα «Νέαρχος». Μιλάµε για
προγράµµατα χωρίς ασφάλιση, χωρίς ασφάλιση σύνταξης, πεντάµηνα µε σηµαντικές αποκλίσεις στις αµοιβές σε σχέση µε τις
ισχύουσες κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Το voucher
είναι ένα πρόγραµµα που θέλει να εισάγει από τα πλάγια το
θεσµό της ατοµικής σύµβασης εργασίας, µε µειωµένα ή µε εξαφανισµένα µισθολογικά εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Αυτή είναι και η µόνη πολιτική που εφάρµοσε η µνηµονιακή Κυβέρνηση για τους άνεργους ναυτικούς.
Είπε ο κύριος Υπουργός τι προτάσεις έχουµε ως ΣΥΡΙΖΑ. Για
µας ως ΣΥΡΙΖΑ η πολιτική απασχόλησης για τη ναυτική εργασία
έχει βαρύνουσα σηµασία. Είναι απαραίτητο να συνδεθεί µε τις
ανάγκες της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονοµίας, άρα
µε µια αναπτυξιακή πολιτική στον τοµέα της ακτοπλοΐας, κυρίως
για την ποντοπόρο ναυτιλία και φυσικά µε µια πολιτική σε βάθος
για την απασχόληση των ναυτεργατών. Αυτή η πολιτική περνάει
µέσα από τη κατάργηση των µνηµονιακών νόµων, αλλά και συνολικά όλων των ρυθµίσεων που µειώνουν την αναλογία των οργανικών συνθέσεων των πληρωµάτων.
Οι σχετικές πολιτικές εποµένως απαιτούν ένα νέο ολικό σχεδιασµό µε την επανασύσταση τόσο του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας µε αυτοτελή λειτουργία όσο και του Οίκου
Ναύτου µε ριζική αναδιοργάνωση, µε ισχυρό Γραφείο Εύρεσης
Ναυτικής Εργασίας, µε αποτελεσµατικές υπηρεσίες µε αποκλειστικά δηµόσιο χαρακτήρα.
Βασική προϋπόθεση είναι η ισχυρή συµµετοχή στο διοικητικό
συµβούλιο των εκπροσώπων από τα ναυτεργατικά σωµατεία. Ο
νέος οργανισµός πρέπει να έχει αρµοδιότητες σε όλο το φάσµα
των προσλήψεων, των ναυτολογήσεων και των απολύσεων. Όλες
οι προσλήψεις πρέπει να γίνονται µέσα από το ΓΕΝΕ. Πρέπει να
υπάρχει πλήρης έλεγχος, µε µηχανοργάνωση, της στελέχωσης
και της σύνθεσης των πληρωµάτων.
Αυτή η πρόταση είναι η πιο αποτελεσµατική πρόταση για να
διασφαλιστεί η πάταξη της µεσιτείας και των δουλεµπορικών
γραφείων. Απολύτως αναγκαία είναι η εξίσωση του ποσού του
επιδόµατος ανεργίας µε αυτό που ισχύει για όλους τους εργαζόµενους στη στεριά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ κι εγώ.
Η κ. Καλογερή έχει τον λόγο.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα, κύριε Υπουργέ, επιβεβαιώσατε µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο τις καταγγελίες που έχουµε κάνει κατά καιρούς ότι
το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι το Υπουργείο των εφοπλιστών.
Αυτό φάνηκε σήµερα µε τον πιο γλαφυρό, µε τον καθαρό και µε
τον πιο κυνικό τρόπο, µπορώ να πω. Νοµίζω ότι οι συνάδελφοι
σας ανέλυσαν ακριβώς τι σηµαίνει για την ανεργία των ναυτικών,
τι σηµαίνει για το µέλλον της εργασίας, της ναυτεργασίας, το
µέλλον της ακτοπλοΐας, το µέλλον της ποντοπόρου ναυτιλίας, το
µέλλον της ναυπηγοεπισκευής, όλη η πολιτική που σήµερα εφαρµόζετε.
Εγώ ήθελα να σας πω όµως για το µέλλον στην ακτοπλοΐα. Σας
είπα και στην πρωτολογία µου ότι η ακτοπλοΐα, το συµφέρον των
ναυτικών, η δουλειά της ναυτεργασίας και το συµφέρον των νησιωτών είναι πράγµατα που ταυτίζονται. Εκεί δεν µιλήσατε καθόλου. Εκεί δεν είπατε τίποτα.
Βέβαια, είστε πολύ εύγλωττος όταν απαντάτε σε αναφορές
δικές µου, αλλά και άλλων συναδέλφων για καθηµερινά προβλήµατα δυσλειτουργίας που δηµιουργούν ανασφάλεια στα πλοία
της ακτοπλοΐας και ανασφάλεια στον επιβάτη, στον ναυτεργάτη,
στο πλήρωµα και σε όλον τον κόσµο.
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Και µου απαντάτε σε ερωτήσεις µου, λέγοντας: «Ευχαριστούµε πολύ για την ενηµέρωση και για το ενδιαφέρον που δείχνετε», σαν να ειρωνεύεστε, δηλαδή, πια όλη αυτήν την
κατάσταση, σαν να ειρωνεύεστε τους ανθρώπους που δεν ξέρουν αν θα έρθει καράβι στο νησί, σαν να ειρωνεύεστε τους ανθρώπους που δεν ξέρουν αν θα φύγει ή αν θα φτάσει το καράβι.
Προχτές, καράβι που έφυγε από τον Πειραιά, έπαθε ζηµιά και
ξαναγύρισε πίσω, έκανε όλο το ταξίδι του έχοντας αναµµένη µια
µεγάλη φωτεινή επιγραφή που έλεγε, «ταξίδι δοκιµή» ενώ είχε
µέσα επιβάτες. Πάρτε τα µέτρα σας.
Στο Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για άλλη µια φορά
µπήκαν τα ζητήµατα που αφορούν τη διάλυση που έχετε φέρει
µε την πολιτική που εφαρµόζετε -την πολιτική των εφοπλιστώνστο Υπουργείο Ναυτιλίας στην ακτοπλοΐα. Κι, όµως, αυτά τα
πλοία που αφήνουν τα πληρώµατά τους απλήρωτα, αυτά τα
πλοία που δεν εξυπηρετούν τα νησιά µας, αυτά τα πλοία που δεν
διασφαλίζουν το δηµόσιο συµφέρον της συγκοινωνίας, αυτά τα
πλοία θα εξακολουθούν για άλλο ενάµισι χρόνο, σύµφωνα µε την
απόφασή σας, να εξυπηρετούν -στο βαθµό που εξυπηρετούναυτές τις γραµµές.
Αυτά τα πράγµατα είναι εγκλήµατα. Και είναι εγκλήµατα, όχι
µόνο για τη ναυτεργασία, αλλά για όλο το νησιωτικό πλέγµα
αυτής της πατρίδας. Όµως, δεν σας ενδιαφέρει αυτό. Δεν είναι
αυτό στις προτεραιότητές σας. Και σήµερα φάνηκε µε τον πιο
καθαρό, µε τον πιο εύγλωττο τρόπο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έχουµε την πεποίθηση και πιστεύουµε ότι και µε τη βοήθεια
του λαού µπορούµε να κάνουµε τα πράγµατα πολύ καλύτερα, µε
σχέδιο, µε πρόγραµµα, µε τον κόσµο µαζί µας, µε ένα δηµόσιο
κοινωνικό φορέα ακτοπλοΐας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
…που µπορεί να σχεδιάσει τα πράγµατα από την αρχή, µε έναν
άλλον τρόπο, µαζί µε την κοινωνία, µαζί µε τους ναυτεργάτες,
µαζί µε τους ναυτικούς, µαζί µε τους νησιώτες, µαζί µε όλον τον
ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η κ. Μπόλαρη έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Ευχαριστώ.
Η ταξική σας µονοµέρεια ήταν αναµενόµενη -δεν είναι προσωπικό, είναι χαρακτηριστικό συνολικά της Κυβέρνησης- και είναι
διαχρονική και αυτής και των προηγούµενων κυβερνήσεων στο
πώς θέλουν να εξυπηρετούν το εφοπλιστικό κεφάλαιο.
Υπάρχει, όµως, κι ένα όριο, το οποίο µπήκε από τους προηγούµενους συντρόφους οµιλητές.
Με την ευκαιρία εγώ θέλω να σας ρωτήσω και να σας κάνω
µια πρόταση: Με αυτήν την έκτακτη εισφορά που είχε µπει στους
εφοπλιστές για να ενισχύσουν και να βοηθήσουν στη σωτηρία
της χώρας, έχει γίνει κάτι; Διότι θα ήταν κι ένας τρόπος να εξευρεθεί άµεσα εκείνο το αναγκαίο ποσό για να ανέβει το επίδοµα
ανεργίας, για να πληρωθούν κάτι δεδουλευµένα που οφείλονται
και για να υπάρξει η αύξηση αυτού του επιδόµατος. Η παροµοίωση του Χρήστου Κατσώτη ήταν πολύ εύστοχη.
Σηµείο δεύτερο: Κρουαζιέρα. Πρέπει να σταµατήσει αυτό το
ανέκδοτο µε την κρουαζιέρα. Εγώ είχα την τύχη ή την ατυχία να
δουλέψω πολλά χρόνια σε ναυτιλιακή εταιρεία µε κρουαζιερόπλοια. Πρώτον, οι εφοπλιστές όταν ήθελαν το καµποτάζ στην
κρουαζιέρα το εξυπηρετούσανε πλήρως. Αργότερα, επειδή τους
εξυπηρετούσαν άλλα πράγµατα, συµφώνησαν στην άρση του
καµποτάζ. Αυτά που υποτίθεται ότι κερδίζουν οι τοπικές κοινωνίες είναι απειροελάχιστα, διότι σε αυτά τα µεγαθήρια είναι all
inclusive και αυτά που χάνουν οι εργαζόµενοι, είτε ναυτεργάτες
είτε κάτοικοι των νησιών, είναι τριπλάσια και τετραπλάσια.
Τελειώνοντας: Φοροαπαλλαγές. Παραµένει σε τεράστια ύψη
η ανεργία. Μείωση όλων των συλλογικών δικαιωµάτων. Υψηλά η
ανεργία. Θα κάνετε αυτό που είπε ο κ. Αγγέλης του Συνδέσµου
Επιχειρήσεων Επιβατιγού Ναυτιλίας, «είµαστε κατά των οργανι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

κών συνθέσεων για να λειτουργούµε τα πλοία µας όπως πρέπει»,
δηλαδή για να λειτουργούµε τα πλοία µας ασύδοτα, ή θα εµποδίσετε όλη αυτήν την κατηφόρα και θα εξασφαλίσετε όχι µόνο
θέσεις, αλλά και ασφάλεια στα πλοία; Αυτό είναι το ερώτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Βαµβακά, έχει
τον λόγο.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Εγώ θα παραµείνω στη ναυτική εκπαίδευση. Για να γίνει κάποιος κατάλληλος σχεδιασµός,
απαιτούνται και πόροι που θα πρέπει να διατεθούν στη ναυτική
εκπαίδευση. Οι πόροι αυτοί συνεχώς µειώνονται, καθώς µειώνονται και τα έσοδα κεφαλαίου ναυτικής εκπαίδευσης που προϋποθέτει αποτελεσµατική και διαφανή διαχείριση των πόρων.
Οι προϋπολογισµοί των µνηµονίων τα τελευταία χρόνια διαθέτουν µηδαµινά ποσά για τη στήριξη της ναυτικής εκπαίδευσης,
αδιαφορώντας για το γεγονός ότι η µη στήριξή της και η µείωση
των θέσεων απασχόλησης των Ελλήνων ναυτικών, εν τέλει αποστερεί περισσότερα έσοδα από το ελληνικό δηµόσιο, αν αναλογιστεί κανείς ότι σήµερα περίπου στα 57 εκατοµµύρια ευρώ είναι
τα ετήσια έσοδα του κράτους από τη φορολογία όσων Ελλήνων
ναυτικών απέµειναν.
Η λύση για εµάς δεν είναι η ανάθεση της λειτουργίας της ναυτικής εκπαίδευσης από το δηµόσιο στους ιδιώτες. Σε µια εποχή
που τα ασθενέστερα στρώµατα πλήττονται από τις κυβερνητικές
σας πολιτικές, δεν µπορεί να κληθούν οι σπουδαστές να πληρώσουν αδρά τις παροχές των ιδιωτών.
Είχαµε επισηµάνει ότι οι υπουργικές εξαγγελίες που έγιναν
πριν από ενάµιση χρόνο περίπου είναι µη εφαρµόσιµες.
Αντίθετα, σηµαντικά προβλήµατα παρατηρούνται ακόµη και
στην αξιοποίηση διαθέσιµων πόρων από το ΕΣΠΑ. Το είπατε και
εσείς προηγουµένως.
Τώρα τι προτείνουµε; Προτείνουµε τη θεσµοθέτηση ενός νέου,
σύγχρονου θεσµικού πλαισίου για τη ναυτική εκπαίδευση -και θα
µε κάνατε ευτυχή αν µε προσέχατε λιγάκι, κύριε Υπουργέ-, που
θα ανταποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες και στις απαιτήσεις
ενός ενιαίου σχεδίου πολιτικής για την ανάπτυξη της ναυτικής
εκπαίδευσης.
Προτείνουµε τα εξής: Η ναυτική εκπαίδευση να είναι αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν. Το σύστηµα ναυτικής εκπαίδευσης
να επεκταθεί και να διευρυνθεί σε όλες τις ειδικότητες του ναυτικού επαγγέλµατος και όχι µόνο στους αξιωµατικούς. Η διδακτέα ύλη, οι υλικοτεχνικές υποδοµές, ο µηχανολογικός
εξοπλισµός σε AEN και KEΣΕΝ πρέπει να ανταποκρίνονται στις
σηµερινές απαιτήσεις που έχουν διαµορφωθεί µε την είσοδο
νέων πλοίων, σύγχρονης τεχνολογίας, σε όλους τους τοµείς. Οι
ΑΕΝ να ενταχθούν στην ενιαία δηµόσια και δωρεάν ανώτατη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, να είναι αποκλειστικά δηµόσιοι ισότιµοι φορείς της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για την παραγωγή
αξιωµατικών Εµπορικής Ναυτιλίας.
Επίσης, απαιτείται σχεδιασµός και ενέργειες για την κάλυψη
των σηµαντικών κενών που υπάρχουν σήµερα σε εκπαιδευτικό
και διοικητικό προσωπικό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των επερωτώντων Βουλευτών.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Βαρβιτσιώτης για τη δευτερολογία του.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν σταχυολογήσει κανείς τα στοιχεία των οµιλιών των συναδέλφων του
ΣΥΡΙΖΑ, θα διαπιστώσει ποιο είναι το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ για
τη ναυτιλία. Είναι πρωτότυπο. Τόση ώρα σκέφτοµαι σε ποια
χώρα του πλανήτη ισχύει. Δεν την έχω σκεφτεί ακόµα, διότι περιλαµβάνει τους εξής άξονες βάσει των προτάσεων και βάσει
όλων αυτών που αναφέρθηκαν µέχρι σήµερα:
Πρώτον, δηµόσιος φορέας εκτέλεσης ακτοπλοϊκού έργου.
Κρατικός ακτοπλοϊκός φορέας -εδώ συµφωνείτε και συµπλέετε
απόλυτα µε το ΚΚΕ- µέσα από τον οποίο θα γίνεται το ακτοπλοϊκό έργο στη χώρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Δεν λέµε ακριβώς αυτό.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αι-
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γαίου): Αυτή, λοιπόν, είναι µια πρόταση συγκεκριµένη. Σε αυτόν
τον φορέα θα αυξηθεί και η απασχόληση, διότι θα µπουν βεβαίως
κατ’ απαίτηση σωµατείων διάφορες ειδικότητες οι οποίες δεν
υπάρχουν …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Σας παρακαλώ! Σας άκουσα. Έχετε χρησιµοποιήσει διπλάσιο χρόνο από ό,τι δικαιούσασταν συνολικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, δεν είναι θέµα χρόνου, είναι
θέµα του τι λέτε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κάποια στιγµή θα µάθετε να ακούτε και απαντήσεις,
κύριε Λαφαζάνη, και να µη διακόπτετε, διότι µε πάρα πολύ στωικότητα σας παρακολουθώ τόσην ώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μη φωνάζετε. Βεβαίως θα µας
παρακολουθείτε. Επερώτηση είναι.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Απαιτώ από το Προεδρείο να
µε προστατεύσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εφόσον ο Υπουργός
δεν επιθυµεί διακοπές, δεν µπορούν να γίνονται διακοπές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µπορεί να λέει πράγµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μπορεί να λέει ό,τι
θέλει, κύριε Λαφαζάνη.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Θα µας κάνετε λογοκρισία;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποια λογοκρισία; Δεν µπορεί να
λέει αναλήθειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα έχει µετά τη δυνατότητα ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος να απαντήσει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν χρειάζεται να χτυπάει το χέρι
του πάντως.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Ακτοπλοΐα: Ένας κρατικός φορέας που θα ασκεί το ακτοπλοϊκό έργο, θα αυξήσει την απασχόληση, άρα θα αυξηθεί και
το κόστος βεβαίως για τον καταναλωτή και θα έχει όλες αυτές
τις ωραίες δυσλειτουργίες τις οποίες έχει.
Δεύτερον: Κρατικά ναυπηγεία: Ήταν κρατικά τα ναυπηγεία και
είδαµε πού καταλήξαµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στα ιδιωτικά καταλήξαµε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να παρέµβετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, έχω
κάνει ήδη παρατήρηση. Από εκεί και πέρα είναι ευθύνη όλων
µας…
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Σας παρακαλώ να την επαναλάβετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν πρέπει να γίνονται διακοπές, εκτός κι αν ο οµιλητής…
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Αυτό δεν είναι διακοπή, είναι µουρµούρα.
Κρατικά ναυπηγεία, λοιπόν: Είδαµε πού κατέληξαν τα κρατικά
ναυπηγεία, χώρια ότι δεν αναφέρετε ούτε µια λέξη για τα ναυπηγεία στο κείµενο της επίκαιρης επερώτησής σας. Γνωρίζετε,
άλλωστε, ότι τα ναυπηγεία δεν ανήκουν στην εποπτεία των
Υπουργείων Ναυτιλίας και Αιγαίου. Παρ’ όλα αυτά, αναφερθήκατε εκτενέστατα στο ναυπηγικό έργο, υιοθετώντας διάφορες
κορόνες, χωρίς όµως να αναφερθείτε ούτε µια φορά στην τιτάνια
προσπάθεια που έχουµε κάνει το τελευταίο διάστηµα να αυξήσουµε τις εξαγωγές µας για τους κατασκευαστές ναυτιλιακού
εξοπλισµού, τόσο στα ναυπηγεία της Κορέας όσο και στα ναυπηγεία της Κίνας. Πρόκειται για συµφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν. Για πρώτη φορά, λοιπόν, ανοίγουµε έναν δρόµο εξαγωγών.
Τρίτον, κρατικά λιµάνια: Απόλυτα κρατικά λιµάνια, χωρίς παραχωρήσεις, χωρίς ιδιωτικοποιήσεις, τα οποία θα εξυπηρετούν
-όπως ειπώθηκε- τις ανάγκες της χώρας. Δηλαδή, θα σταµατήσουµε να έχουµε τα λιµάνια µας στην οπτική στην οποία τα
έχουµε εντάξει, που είναι η εξυπηρέτηση των διαµετακοµιστικών
ροών και οι οποίες έφεραν την αύξηση και στον τοµέα της
κρουαζιέρας, αλλά ιδιαίτερα στον τοµέα των εµπορευµατοκιβωτίων. Πρόκειται για µια δραµατική αύξηση, αφού πήγαµε από το
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ένα εκατοµµύριο κοντέινερ στα τριάµισι εκατοµµύρια κοντέινερ
τα οποία σήµερα διακινούνται από τον Πειραιά και που φιλοδοξούµε να φτάσουν τα έξι εκατοµµύρια κοντέινερ, καθιστώντας
τον Πειραιά πρώτο λιµάνι της Μεσογείου.
Τέταρτον: Άκουσα το θέµα της ναυτικής εργασίας. Η ναυτική
εργασία θα πρέπει να ορίζεται από το κράτος µέσα από την αποκλειστική υποχρέωση του Γραφείου Ναυτικής Εργασίας, το
οποίο θα επιβάλλει στον εργοδότη ποιον θα προσλάβει και µε
ποιους όρους, ποιος είναι ο προσφερόµενος. Αυτό περιγράψατε
πριν από λίγο.
Τέλος, ναυτική εκπαίδευση: Είπατε να σταµατήσει, βεβαίως,
να ανήκει στο Υπουργείο Ναυτιλίας, να πάει στο Υπουργείο Παιδείας, να ανήκει ως κλάδος αποκλειστικής και µόνης παροχής
εκπαιδευτικού έργου στις ΑΕΝ, κανένας άλλος δεν θα µπορεί να
ναυτολογηθεί, δεν θα αναγνωρίζεται κανένα δίπλωµα άλλης σηµαίας και βεβαίως αυτά τα διπλώµατα θα παρέχονται από το
Υπουργείο Παιδείας, διότι θα ανήκει, έτσι όπως περιεγράφηκε
πριν από λίγο, αποκλειστικά στη δηµόσια τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Με όλη αυτήν τη φιλοσοφία, προσωπικά, πολιτικά, αλλά πιστεύω και η πλειοψηφία των φορέων που ασχολούνται µε τη ναυτιλία, διαφωνώ. Είναι µια απόλυτη κρατικίστικη παρέµβαση
προστατευτισµού, η οποία το µόνο που θα κάνει είναι να οδηγήσει τις εναποµείνασες θέσεις εργασίας να περιοριστούν -σε ό,τι
αφορά την ποντοπόρο ναυτιλία, τουλάχιστον, αυτό είναι βέβαιοκαι τα πλοία της ελληνικής σηµαίας να περιοριστούν δραµατικά.
Εγώ αδυνατώ να καταλάβω πώς θα ξεπεράσετε τα όποια προβλήµατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λειτουργήσετε τα
ναυπηγεία µε τον τρόπο µε τον οποίο φαντάζεστε -αυτό, όµως,
ας αποτελέσει αντικείµενο άλλης επερώτησής σας-, εφόσον θέλετε σαν κόµµα να παραµείνετε µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διότι τουλάχιστον το ΚΚΕ έχει την ειλικρίνεια να λέει: «Εµείς δεν
θέλουµε Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουµε να φύγουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να σπάσουµε τα δεσµά, να µην έχουµε τον
έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να µην ισχύουν οι κανόνες
του ανταγωνισµού, να ασχολούµαστε µε την εσωτερική µας
αγορά και να τελειώνουµε.». Πώς, όµως, θα το ξεπεράσετε αυτό
το πρόβληµα, δεν µας έχετε πει.
Βέβαια, η απόλυτα κατευθυνόµενη, µε κρατικό έλεγχο εργασία
θα είναι µία παγκόσµια πρωτοτυπία. Τουλάχιστον θα είναι πρωτοτυπία και για την ελληνική αγορά, αφού σε κανέναν άλλο
κλάδο της οικονοµίας δεν προβλέπονται τέτοιες ρυθµίσεις. Δεν
έχετε την αντίστοιχη πρόταση στην αγορά σε ό,τι αφορά τους
ανέργους εγγεγραµµένους του ΟΑΕΔ, όπου να λέτε ότι σώνει
και καλά είναι υποχρεωµένοι οι εγγεγραµµένοι του ΟΑΕΔ να προτιµώνται έναντι άλλων εργαζοµένων στην εσωτερική αγορά εργασίας. Όµως, το λέτε στους ναυτικούς.
Τέλος, ήταν και αποκαλυπτική –το έθεσε και ο συνάδελφος κ.
Τριαντάφυλλος, αλλά συνεχίσατε κιόλας- η διάθεσή σας απέναντι στην κρουαζιέρα. Σας προσκαλώ και σας προκαλώ να συζητήσετε µε τους τοπικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα, στην
Ηλεία, στη Μεσσηνία, στη Λακωνία, στην Αργολίδα, που φιλοδοξούν να έρχονται περισσότερα κρουαζιερόπλοια στις πόλεις
τους. Να µιλήσετε µε τους φορείς του βορείου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, που ζητάνε να ανοίξουν περισσότερα σηµεία εισόδου για
κρουαζιερόπλοια. Υπάρχει και το αίτηµα των αρχών του Μούδρου να γίνει και εκεί πύλη εισόδου, για να κατεβαίνουν τουρίστες απ’ τα κρουαζιερόπλοια.
Να µιλήσετε, λοιπόν, σε όλους αυτούς τη στιγµή που από τη
µία προσπαθούνε να ανοίξουνε πύλες εισόδου, από την άλλη
προσπαθούνε να πάρουνε κονδύλια όλες οι τοπικές κοινωνίες
από το ΕΣΠΑ, για να αναβαθµίσουν τις λιµενικές τους υποδοµές.
Προσπαθούν και κάνουν φιλότιµες προσπάθειες οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, οι περιφέρειες, τα λιµάνια,
οι διοικήσεις των λιµανιών, να προσελκύσουν τα κρουαζιερόπλοια. Να πείτε σε όλους αυτούς: «Όχι, εµείς το καµποτάζ θα το
επαναφέρουµε. Θα σταµατήσουµε τη ροή των ξένων κρουαζιεροπλοίων στη χώρα, διότι έχουν χαθεί κάποιες θέσεις εργασίας
Ελλήνων ναυτικών.». Να το πείτε. Να είστε ειλικρινείς. Εγώ δεν
διαφωνώ να είστε ειλικρινείς. Διαφωνώ κάθετα µε την πρόταση.
Πιστεύω ότι είναι αντιαναπτυξιακή και ότι είναι πολλαπλά τα
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οφέλη, τα οποία φέρνει η αύξηση του τουριστικού ρεύµατος διά
µέσου της κρουαζιέρας.
Άλλωστε, έχουµε κάνει µία γενναία προσπάθεια, για να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για home porting στην Ελλάδα.
Έχουµε αύξηση του home porting την τελευταία χρονιά, η οποία
µπορεί να φτάσει και σε στοιχεία διπλασιασµού, δηλαδή οριστική
άφιξη και αναχώρηση από την Ελλάδα, πράγµα το οποίο φέρνει
πολλαπλά τουριστικά έσοδα ενισχύοντας όλη την απασχόληση
και όλες τις αγορές. Είναι σίγουρο ότι µε τις αγκυλώσεις που είχαµε µέχρι προχθές διώχνοντας τα κρουαζιερόπλοια, παρουσιάζοντας την εικόνα των κλειστών λιµανιών, τον διωγµό των
τουριστών, το κυνηγητό και τις εικόνες που είχαµε στο παρελθόν,
δεν έχουµε καταφέρει να φέρουµε τα οφέλη στην εθνική οικονοµία από την κρουαζιέρα έτσι όπως πρέπει. Δεν θα σταµατήσουµε να προσπαθούµε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Τέλος, θέλω να πω δύο πράγµατα για την ακτοπλοΐα, γιατί
είναι κρίσιµα τα πράγµατα σε ό,τι αφορά το βόρειο Αιγαίο, γιατί
το θεωρώ ένα κρίσιµο κοµµάτι, ίσως το µοναδικό κοµµάτι της
αλυσίδας της ακτοπλοΐας που πραγµατικά στενάζει και υποφέρει
από την ασυνέπεια και το κακό επίπεδο εξυπηρέτησης, από τις
µακροχρόνιες συµβάσεις τις οποίες εξυπηρετούν συγκεκριµένες
εταιρίες. Είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο έχει κινήσει τόσο
έντονα τη διαδικασία που µπορεί να οδηγήσει στην έκπτωση των
συγκεκριµένων εταιρειών, οι οποίες αθετούν συστηµατικά τις
υποχρεώσεις τους. Είµαστε σε διαρκή επικοινωνία και µε την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και µε τους τοπικούς φορείς και
τους νυν δηµοτικούς άρχοντες και αυτούς που θα αναλάβουν καθήκοντα από την 1η Σεπτεµβρίου, γιατί θεωρούµε ότι πρέπει
µέσα στο περιορισµένο δηµοσιονοµικό πλαίσιο –γιατί δεν υπάρχουν πολύ περισσότερα χρήµατα για επιδοτήσεις- να δούµε από
πού θα αξιοποιήσουµε χρήµατα, τι θα εξορθολογήσουµε για να
δώσουµε ανάσα σε ορισµένα νησιά, όπως είναι το νησί της
Σάµου και της Ικαρίας και η σύνδεσή τους µε τη βόρεια Ελλάδα
και όπως είναι το πολύπαθο ακτοπλοϊκά νησί της Λήµνου.
Να ξέρετε ότι εγώ θεωρώ πως είναι τεράστια επιτυχία, όταν ο
συνολικός τζίρος της ακτοπλοΐας το 2013 ήταν ο µισός του 2009
και το συνολικό ύψος των επιδοτήσεων του 2013 ήταν το µισό
σε σχέση µε το 2009, ότι διατηρήθηκε ο βασικός κορµός και οι
βασικές ανάγκες του ακτοπλοϊκού δικτύου.
Αυτό που πρέπει να δούµε είναι πώς αυτά τα χρήµατα που ξοδεύει ο ελληνικός λαός, τα περίπου 70 εκατοµµύρια, θα πιάνουν
πραγµατικά τόπο σε συγκοινωνιακές ανάγκες, που θα λύσουν
µακροπρόθεσµα τα προβλήµατα των νησιών.
Είναι γεγονός ότι πολλές από τις δικαστικές αποφάσεις που
σήµερα προστατεύουν τις εταιρείες που δεν εξυπηρετούν καλά
τα νησιά έχουν εκδοθεί και µε τη στήριξη των ναυτεργατικών σωµατείων, τα οποία ζητούσαν πάντοτε διατήρηση των θέσεων εργασίας ως κυρίαρχο και όχι την εξυπηρέτηση ή όχι των
νησιωτών.
Δεν βάζω καµµία λογική κοινωνικού αυτοµατισµού. Σέβοµαι
σαφέστατα και απόλυτα το δικαίωµα των εργαζοµένων να παρίστανται –και πρέπει να παρίστανται- στα δικαστήρια για να εκφράζουν την άποψή τους, αλλά σας λέω πώς βάρυνε η γνώµη
των δικαστών.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τους απλήρωτους ναυτικούς, υπάρχουν
συγκεκριµένες διατάξεις, τις οποίες σε κάθε καταγγελία το κάθε
λιµεναρχείο είναι υποχρεωµένο να εφαρµόζει και τις εφαρµόζει.
Στην ακτοπλοΐα έχουν γίνει στη διάρκεια του χειµώνα ορισµένες
επισχέσεις εργασίας, οι οποίες λύθηκαν µετά την καταβολή οφειλοµένων από τους πλοικτήτες προς τους ναυτικούς.
Πάντως, επειδή κατηγορήθηκε το Υπουργείο µας ως Υπουργείο εξυπηρέτησης εφοπλιστών και έτσι όπως το εννοούσαν κάποιοι συνάδελφοι ήταν εφοπλιστών της ακτοπλοΐας, σε καµµία
περίπτωση καταγγελία ναυτικού δεν έχει µείνει αδιερεύνητη, είτε
αφορά την ασφάλεια του πλοίου και τις συνθήκες ενδιαίτησης
είτε ακόµα και τη µη καταβολή των δεδουλευµένων. Αντιθέτως,
πάγια -και από εµένα τουλάχιστον σαφέστατη- εντολή είναι ότι
στο πλαίσιο της ισχύουσας νοµοθεσίας θα εξαντλείται η αυστηρότητα όλων των λιµενικών αρχών σε περιπτώσεις απλήρωτων
ναυτικών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Ευχαριστώ το Προεδρείο για την ανοχή και ευχαριστώ για την
ευκαιρία που µας δώσατε να συζητήσουµε για αυτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Είπατε ότι η υπεράσπιση των θέσεων
εργασίας φταίει για το ότι δεν έχουµε καλή ακτοπλοΐα και ότι βάρυνε στο δικαστήριο τις αποφάσεις;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Όχι! Σας είπα συγκεκριµένο παράδειγµα και είπα ότι σε
καµµία περίπτωση –και µακριά από µένα- δεν µπαίνω σε οποιαδήποτε λογική κοινωνικού αυτοµατισµού µεταξύ νησιωτών και
ναυτικών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Οι απλήρωτοι ναυτεργάτες
φταίνε!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Παρέθεσα στοιχεία σε σχέση µε συγκεκριµένη εταιρεία,
σε πλοία της οποίας είχε γίνει δύο φορές επίσχεση εργασίας
φέτος τον χειµώνα για απλήρωτους ναυτικούς και η οποία είναι
συστηµατικά αυτή που δεν εξυπηρετεί µε επάρκεια και πληρότητα τα νησιά του βορείου Αιγαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Βουλευτής κ. Σαλµάς ζητεί ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό. Το Τµήµα
εγκρίνει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Τµήµα ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Δρίτσας για τη δευτερολογία του για έξι λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεκατέσσερα επιπλέον λεπτά οµιλίας του κυρίου Υπουργού,
ούτε µία λέξη για το αν θα φροντίσει και µε ποιον τρόπο ένας
από τους άνεργους Έλληνες ναυτικούς να βρει δουλειά. Καµµία
σχέση µε το αντικείµενο. Ανέπαφος ο κύριος Υπουργός. Η µπάλα
στην εξέδρα. Έκανε καρικατούρα το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ για
τον δηµόσιο φορέα, για το ένα, για το άλλο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διαστρέβλωση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτό λέω. Καρικατούρα έκανε το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ, διαστρεβλώνοντας ό,τι πραγµατικά λέµε –
αν θέλετε ένα φροντιστήριο ευχαρίστως, κύριε Υπουργέ.
Εµείς απευθυνόµαστε στον ελληνικό λαό και εκθέτουµε και το
πρόγραµµά µας για τον δηµόσιο φορέα ακτοπλοΐας. Δεν υπάρχει
χώρα στην Ευρώπη και στον κόσµο που να µην έχει δηµόσιο
φορέα ακτοπλοΐας. Είναι ελληνική πρωτοτυπία αυτή η ασυδοσία.
Το δεύτερο είναι, πραγµατικά, για τον δηµόσιο φορέα ανασυγκρότησης της ναυπηγικής βιοµηχανίας. Αν θέλετε σας αναλύουµε ότι µέσα στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον µόνο ένα
τέτοιο σχέδιο µπορεί να είναι βιώσιµο, αλλά αυτά είναι για εσάς
ξένα πράγµατα.
Δεν θα µείνω σε αυτήν την προσπάθεια αποπροσανατολισµού.
Θέλω να σας πω, όµως, ότι στην πρωτοµιλία σας επικαλεστήκατε
ότι η ΠΝΟ έχει συλλογική σύµβαση µε τους πλοιοκτήτες και
ισχύει για τα έτη 2011-2014. Ισχύει αυτό, µόνο που οι καταγγελίες για τις συνεχείς παραβιάσεις της εφαρµογής αυτής της συλλογικής σύµβασης είναι διαρκείς, διότι πλέον τίποτα δεν
αναγνωρίζεται, ούτε στην προθεσµία καταβολής των αποδοχών
ούτε στα επιδόµατα ούτε στις υπερωρίες ούτε στα έξτρα ούτε
σε τίποτα. Κοντός ψαλµός αλληλούια. Τελειώνει ο χρόνος και κανείς από τον εφοπλιστικό κόσµο, αλλά και από την Κυβέρνηση,
δεν φαίνεται διατεθειµένος να ενισχύσει την επανυπογραφή µιας
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.
Αναφερθήκατε και στη Διεθνή Σύµβαση Εργασίας και αυτό
είναι πολύ χαρακτηριστικό. Η Διεθνής Σύµβαση Ναυτικής Εργασίας υπογράφηκε µετά από πολύ καιρό και πολλή συζήτηση σε
όλον τον κόσµο για έναν λόγο: για να γλιτώσει τους ναυτικούς
χωρών εξαθλιωµένων από τη δουλεµπορία. Και είναι µία κατάκτηση. Γι’ αυτό και έβαλε ελάχιστα όρια αµοιβής και ορίων εργασίας. Αυτό θα επικαλεστείτε τώρα για τους Έλληνες
ναυτικούς, δηλαδή όσα προβλέπει η Διεθνής Σύµβαση Ναυτικής
Εργασίας; Είναι δυνατόν; Ήταν άκρως αποκαλυπτικό των προθέσεών σας και της λογικής σας αυτό που είπατε.
Είπατε, επίσης, ότι τα πλοία µε ελληνική σηµαία ναι µεν µειώθηκαν, αλλά το τονάζ αυξήθηκε. Για πείτε µου, κύριε Υπουργέ,
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τα ελληνόκτητα πλοία που δεν έχουν ελληνική σηµαία µειώθηκαν; Εκεί και το τονάζ αυξήθηκε και ο αριθµός των πλοίων αυξήθηκε. Πώς το συγκρίνετε, λοιπόν; Τι επιλεκτική σχέση; Πώς
µπορείτε να προσέλθετε σ’ αυτά τα κρίσιµα ζητήµατα µε τόσο
µεροληπτική και επιλεκτική µνήµη, σχέση, γνώση των ζητηµάτων;
Εσείς είστε Υπουργός, εµείς είµαστε Αντιπολίτευση και δεν κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας. Φροντίζουµε να µαθαίνουµε
όσο µπορούµε περισσότερο και µε πληρότητα και τη µία πλευρά
και την άλλη. Και δεν κάνουµε επιλεκτικές προσεγγίσεις. Γιατί τις
κάνετε εσείς; Τι λόγους υπηρετείτε για να τις κάνετε; Δεν καταλαβαίνω.
Έρχοµαι στην κρουαζιέρα και το καµποτάζ. Τι σχέση έχουν
αυτά που είπατε; Βεβαίως και είµαστε υπέρ της κρουαζιέρας.
Υπάρχουν πολλά προβλήµατα, το all inclusive κ.λπ.. Αλλά αποδεικνύεται ότι η κρουαζιέρα θέλει δηµόσιες επενδύσεις. Ο ΟΛΠ
απευθύνθηκε στις µεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας για να φτιάξουν την εξωτερική προβλήτα. Καµµία δεν ήταν διατεθειµένη να
το κάνει, να επενδύσει σε αυτό.
Δηµόσιες επενδύσεις, κύριε Υπουργέ. Ποιος θα κάνει τις δηµόσιες επενδύσεις και µε τι όρους, ώστε να µην είναι τόσο µεροληπτική η κερδοφορία όλων αυτών των επιχειρήσεων και τόσο
λίγα τα οφέλη για την προστιθέµενη αξία για την ελληνική αγορά
και την ελληνική οικονοµία; Αυτά είναι τα κρίσιµα ζητήµατα. Ευχαριστώ πολύ!
Ο δε Πειραιάς, όπως σας το είχαµε πει, εκατό φορές να καταργήσετε το καµποτάζ, αν δεν υπάρξουν άλλου είδους παρεµβάσεις, δεν µπορεί να γίνει λιµάνι home porting. Κάπως λίγο έγινε
το Κατάκολο, λίγο το Ηράκλειο, αλλά δεν είναι home porting ούτε
το ένα ούτε το άλλο. Περαστικές είναι. Άρα το καµποτάζ δεν επηρέαζε. Η αύξηση της κρουαζιέρας στο Ηράκλειο ή στο Κατάκολο
δεν εξαρτήθηκε από την κατάργηση του καµποτάζ. Μην καµώνεστε για ψεύτικα πράγµατα.
Τελειώνω, αφού κάνω ένα σχόλιο για τη Χρυσή Αυγή. Είπε,
είπε, είπε ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, αλλά για τους εφοπλιστές κουβέντα για µια ακόµα φορά.
Τελειώνω.
Ο Νίκος Συρµαλένιος ο εισηγητής και όλοι οι σύντροφοι Βουλευτές εξέθεσαν, ο καθένας σε αντικείµενο που είχε να παρουσιάσει, προγραµµατικές κατευθύνσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα τις
επαναλάβω.
Όµως, είναι επείγοντα θέµατα: Τα επιδόµατα, η εξίσωση και η
γενίκευσή τους, η γνήσια καταγραφή των ανέργων µε το Μητρώο
Ανέργων και η αναδιοργάνωση του ΓΕΝΕ σύµφωνα µε τις προτάσεις της ΠΝΟ, οι συλλογικές συµβάσεις και η υπεράσπισή
τους, η επανεξέταση και επαναδιατύπωση ή και κατάργηση του
όρου 8 του άρθρου 13 του νοµοθετικού διατάγµατος του ’53, του
2687, διότι πλέον εκεί γίνεται η µεγάλη καταστρατήγηση. Με
πρόσχηµα ότι εισάγουν συνάλλαγµα, ακόµα και τους νόµους που
ορίζουν οργανικές συνθέσεις τούς καταστρατηγούν οι πλοιοκτήτες και είναι µεγάλης σηµασίας ζήτηµα.
Επίσης, χρειάζεται κατάργηση του νόµου Μουσουρούλη ή
πλήρης επανεξέτασή του. Έφερε 40% αύξηση της ανεργίας η
εφαρµογή του νόµου Μουσουρούλη, του ν. 4150/2013.
Τέλος, είναι όλα αυτά µαζί και το θέµα της φορολογίας. Για τη
ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία πράγµατι δεν το βάλαµε,
αλλά προέκυψε από τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίσατε τα
πράγµατα ως επίκαιρο, συµβατό µε την όλη συζήτηση θέµα. Γι’
αυτό και αναφερθήκαµε σε αυτό. Αλλιώς, πράγµατι έχει την αυτοτέλειά του.
Παρ’ όλα αυτά, για τη φορολογία ήταν πολύ εύστοχη η παρέµβαση της Μαρίας Μπόλαρη σε σχέση µε τα επιδόµατα και όλα
αυτά. Τι γίνεται µε την έκτακτη εισφορά; Αυτά δεν είναι αρµοδιότητές σας και γι’ αυτό δεν θέλουµε να επιµείνουµε σε αυτά, αλλά
ρωτάµε: Τι γίνεται µε την έστω ειλικρινή εφαρµογή των διατάξεων για τις φοροαπαλλαγές; Γιατί ξέρουµε ότι µε πρόσχηµα τις
συνταγµατικά κατοχυρωµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις, τις πάρα
πολλές, τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, η εφαρµογή τους
φθάνει στην πλήρη υπέρβαση, στην πλήρη παρανοµία, που φοροαπαλλάσσονται ακόµη και οι οικοσκευές, ακόµα και οι προσωπικές δραστηριότητες. Είναι πράγµατα τα οποία το λιµάνι τα
ξέρει πολύ καλά και βοά. Δεν είναι η δική σας αρµοδιότητα τι
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έκανε ο κ. Στουρνάρας, τι θα κάνει τώρα ο νέος Υπουργός, αλλά
τι κάνει η Κυβέρνηση για όλα αυτά; Γιατί όλα αυτά είναι ένα ενιαίο πλέγµα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τριτοµιλία. Περιµένουµε µια πρόταση
για το τι θα κάνει το Υπουργείο Ναυτιλίας για τη µείωση της
ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, έχω δικαίωµα τριτολογίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως, έχετε και
εσείς δικαίωµα και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για να σας
απαντήσει. Εγώ, όµως, προτείνω να κλείσουµε εδώ τη συζήτηση.
Επερώτηση είναι, µπορείτε να επανέλθετε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Σε τέσσερα ερωτήµατα θέλω να απαντήσω και ζητώ τον
λόγο για δυο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Θέλω να απαντήσω σε τέσσερα πολύ συγκεκριµένα ερωτήµατα από αυτά που έθεσε ο συνάδελφος κ. Δρίτσας.
Πρώτον, συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Και µε τη δική µας
προτροπή, ιδιαίτερα στον κλάδο της ακτοπλοΐας, εγώ έχω επικυρώσει δυο συλλογικές συµβάσεις εργασίας, µια στα ρυµουλκά
και ναυαγοσωστικά και µια ακόµη, την οποία συζητούσαµε µάλιστα εν µέσω απεργίας εδώ στη Βουλή και ασκήθηκε πίεση στους
ακτοπλόους, για να ολοκληρώσουν τις διαπραγµατεύσεις, να καταρτίσουν και να υπογράψουν αυτήν τη σύµβαση η οποία ισχύει.
Άρα δεν αφιστάµεθα.
Δεύτερον, µην µπερδεύουµε δυο βασικά πράγµατα, τη MLC
µε την ITF. Η MLC αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, λειτουργίας,
ασφάλειας και υγιεινής πάνω στο πλοίο και η ITF είναι οι µισθοί
που αναγνωρίζονται παγκοσµίως ως η βάση -ανεξαρτήτως προελεύσεως- κατώτατων αµοιβών και την οποία έχει κυρώσει η
ΠΝΟ. Την MLC την κατοχυρώσαµε πέρυσι σχεδόν οµόφωνα
µέσα στο Κοινοβούλιο, την έχουµε κάνει νόµο του κράτους και
ισχύει.
Επενδύσεις στα λιµάνια: Πολύ σωστά το θέσατε και θα κριθεί
και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας είµαι πολύ ειλικρινής. Το λιµάνι του
Πειραιά όντως επεκτείνεται µε την εξωτερική προβλήτα µε ένα
έργο 110 εκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο σήµερα έχει εγκριθεί να
υπαχθεί στη χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ και να έχει 95% επιχορήγηση, ευρωπαϊκή επιδότηση, η οποία θα το συνοδεύει στο διηνεκές. Ελπίζω η καινούργια περιφερειάρχης να συνεχίσει τη
στήριξη σε αυτήν την επένδυση και να µην τη σταµατήσει.
Με αντίστοιχο όµως τρόπο γίνονται οι επενδύσεις στο Κατάκολο, στο Γύθειο, στο Ναύπλιο, στην Κέρκυρα και θα συνεχίσουµε να εντάσσουµε λιµάνια.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την έκτακτη εισφορά των εφοπλιστών,
αυτή έχει κατοχυρωθεί µε νόµο από πέρυσι τον Δεκέµβριο και
είναι νόµος του κράτους πλέον. Έχει ψηφιστεί, δεν είναι εθελοντική, είναι πλέον νοµοθετηµένη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Τα αποτελέσµατα δεν τα ξέρουµε όµως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Δρίτσα, θέλετε
τον λόγο;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι χτυπούµε στου κουφού την πόρτα και γι’ αυτό ταλαντεύοµαι για το αν πρέπει να τριτολογήσω. Κάναµε επίκαιρη
επερώτηση, δεν παίζουµε. Όπως προβλέπει ο Κανονισµός, όπως
προβλέπει η κοινοβουλευτική πρακτική, αναδεικνύουµε ένα
θέµα, καλούµε και τα άλλα κόµµατα -αυτό προβλέπει ο Κανονισµός- όχι για να κονταροχτυπηθούµε µε την Κυβέρνηση - είναι
κοινοβουλευτικός έλεγχος στο κορυφαίο επίπεδο-, αλλά για να
απαντήσει η Κυβέρνηση στο θέµα το οποίο θέτει η επερώτηση.
Δεν το θέτει απλώς ένα κόµµα, το θέτει ένα κόµµα εκπροσωπώντας την κοινωνία, όχι αποκλειστικά, αλλά κανείς δεν µπορεί
να αµφισβητήσει ότι η πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να ανταποκριθεί σε απαίτηση των Ελλήνων ναυτικών, σε απαίτηση των
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Ελλήνων νησιωτών, σε απαίτηση σηµαντικού τµήµατος της ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτούς πρέπει να απαντήσει η Κυβέρνηση!
Ας µην απαντήσει στον ΣΥΡΙΖΑ. Και φάγαµε όλη την ηµέρα λέγοντας, λέγοντας, λέγοντας και φεύγουµε χωρίς µία κυβερνητική
δέσµευση για το µέγα θέµα της ανεργίας. Αν είναι δυνατόν!
Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση της υπ’ αριθµόν 1/1/12-6-2014 επίκαιρης επερώτησης των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ανεργία των ναυτικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 13.52’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 και ώρα 18.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρυθµίσεις
Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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