ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6790
2. Αναφορά στην ηµέρα µνήµης Ελλήνων Εβραίων του
Ολοκαυτώµατος και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη
τους, σελ. 6616
3. Έκφραση συλλυπητηρίων για την απώλεια του πρώην
βουλευτή και υπουργού Σήφη Βαλυράκη, σελ. 6628, 6668,
6676, 6690, 6692, 6707
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 6617, 6618, 6620, 6624,
6625, 6630, 6631, 6639, 6640, 6641, 6642, 6644, 6647, 6648,
6651, 6652, 6654, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665,
6666, 6668, 6669, 6671, 6672, 6673, 6674, 6676, 6677, 6679,
6680, 6681, 6684, 6685, 6687, 6688, 6689, 6691, 6692, 6695,
6697, 6701, 6702, 6703, 6704, 6706, 6707, 6711, 6758
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 6674
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 1219 έως 1305,
σελ. 6567 – 6592
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
6593 - 6615
3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Σωρεία
προσλήψεων µε επίκληση την πανδηµία και µε διαδικασίες
εκτός ΑΣΕΠ στην Περιφέρεια Αττικής», σελ. 6617
β) Προς τον Υπουργό Εξωτερικών µε θέµα: «Ατύχηµα στο
πυρηνικό εργοστάσιο του Ακούγιου της Τουρκίας», σελ. 6619
i. µε θέµα: «Ανέγερση νέου σύγχρονου κτηρίου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών», σελ. 6621
ii. προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης του Τµήµατος Μουσειολογίας στον Πύργο», σελ. 6622
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
H Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση α) της από 11-12-2020 Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την
επωνυµία «Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S.
Latsis Public Benefit Foundation)» και του N.Π.Δ.Δ. µε την
επωνυµία «Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών ''Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ''»
και β) της από 9.12.2020 Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης,
του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της κ. Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του
Υπουργείου Υγείας», σελ. 6617
2. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ολοκληρωµένη θαλάσσια
πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συµµόρφωση µε
υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθµιση Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ειδικές ρυθµίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη µετά COVID
εποχή», σελ. 6625 – 6707, 6758 - 6771
3. Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των

άρθρων 22, 25 και 30 και επί των υπουργικών τροπολογιών
717/17 και 718/18 του σχεδίου νόµου από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σελ. 6707 - 6710
4. Ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί των άρθρων
22, 25, 30 και επί των υπουργικών τροπολογιών 717/17 και
718/18 του σχεδίου νόµου, σελ. 6711 – 6757
5. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 6711
6. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού, Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Εσωτερικών,
καθώς και ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κατέθεσαν στις 26-1-2021 σχέδιο νόµου: «Διενέργεια Γενικών
Απογραφών του έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή, επείγουσες ρυθµίσεις για τον εντοπισµό των επιπτώσεων της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες
δηµοσιονοµικές και φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις», σελ. 6626
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ Α.,
σελ. 6701 - 6790
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ.,
σελ. 6684 - 6701
ΒΙΤΣΑΣ Δ.,
σελ. 6640 - 6647
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν.,
σελ. 6567 - 6624
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.,
σελ. 6625 - 6640
ΜΠΟΥΡΑΣ Α.,
σελ. 6668 - 6684
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ.,
σελ. 6647 - 6668
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της αναφοράς στην ηµέρα µνήµης Ελλήνων
Εβραίων του Ολοκαυτώµατος:
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 6619
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 6634
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 6661
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Χ. ,
σελ. 6698
ΓΚΟΚΑΣ Χ. ,
σελ. 6692
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 6688
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 6617
ΙΑΤΡΙΔΗ Τ. ,
σελ. 6699
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 6616
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Δ. ,
σελ. 6695
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 6676
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Ό. ,
σελ. 6689
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 6690
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 6668
ΛΟΓΙΑΔΗΣ Γ. ,
σελ. 6633
ΜΑΚΡΗ Ζ. ,
σελ. 6621
ΜΠΟΥΜΠΑΣ Κ. ,
σελ. 6663
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ,
σελ. 6695

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. ,

σελ. 6693

Β. Επί της έκφρασης συλλυπητηρίων για την απώλεια
του πρώην βουλευτή και υπουργού Σήφη Βαλυράκη:
ΓΚΟΚΑΣ Χ. ,
σελ. 6692
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 6676
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 6690
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 6668
ΜΠΙΑΓΚΗΣ Δ. ,
σελ. 6628
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 6707
Γ. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 6701, 6702, 6703, 6704,
6706, 6707, 6711, 6758
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 6685, 6687, 6688, 6689,
6691, 6692, 6695, 6697
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 6640, 6641, 6642, 6644
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 6674
ΖΕΜΠΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 6701
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 6617, 6618, 6620, 6624
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ Κ. ,
σελ. 6673, 6674
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Χ. ,
σελ. 6666
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 6691
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 6625, 6630, 6631, 6639
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.
σελ. 6701
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 6668, 6669, 6671, 6672,
6673, 6674, 6676, 6677,
6679, 6680, 6681, 6684
ΠΑΠΠΑΣ Ι. ,
σελ. 6665
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 6647, 6648, 6651, 6652,
6654, 6659, 6660, 6661,
6662, 6663, 6664, 6665,
6666
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 6652, 6659, 6662, 6663,
6673, 6674, 6704
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 6652, 6660, 6661
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 6665, 6666
Δ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 6674
Ε. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 6619, 6620
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 6617, 6618
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 6617, 6618
ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μ. ,
σελ. 6623, 6624
ΜΑΚΡΗ Ζ. ,
σελ. 6621, 6622
ΣΥΡΙΓΟΣ Ά. ,
σελ. 6623, 6624
ΤΖΑΚΡΗ Θ. ,
σελ. 6621, 6622
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ,
σελ. 6619, 6620
ΣΤ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής:
ΑΚΤΥΠΗΣ Δ. ,
σελ. 6639
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Τ. ,
σελ. 6670, 6671
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 6646
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 6696
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Α. ,
σελ. 6702, 6703
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 6634, 6638
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 6631
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 6642
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 6661, 6662, 6663
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Χ. ,
σελ. 6698
ΓΚΙΚΑΣ Σ. ,
σελ. 6625, 6679, 6706
ΓΚΟΚΑΣ Χ. ,
σελ. 6692

ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ Α. ,
ΔΟΥΝΙΑ Π. ,
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,

σελ. 6691
σελ. 6697
σελ. 6651, 6672, 6673, 6674,
6688, 6689
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 6683
ΖΕΜΠΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 6701
ΙΑΤΡΙΔΗ Τ. ,
σελ. 6699
ΚΑΒΒΑΔΑΣ Α. ,
σελ. 6659
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Δ. ,
σελ. 6695
ΚΑΠΠΑΤΟΣ Π. ,
σελ. 6677
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 6681
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ Κ. ,
σελ. 6671, 6672, 6673, 6674
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Χ. ,
σελ. 6665, 6666
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 6676, 6677
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Ό. ,
σελ. 6689
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ Μ. ,
σελ. 6675
ΚΟΝΣΟΛΑΣ Ε. ,
σελ. 6646, 6647
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 6690, 6691
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 6668
ΛΙΟΥΠΗΣ Α. ,
σελ. 6684
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Ι. ,
σελ. 6667, 6668
ΛΟΓΙΑΔΗΣ Γ. ,
σελ. 6633, 6704
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Ν. ,
σελ. 6684
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 6630, 6674, 6705
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Κ. ,
σελ. 6687
ΜΑΡΙΝΟΣ Γ. ,
σελ. 6648
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 6666, 6669, 6670
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α. ,
σελ. 6626, 6670
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 6643
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ Φ. ,
σελ. 6680
ΜΠΙΑΓΚΗΣ Δ. ,
σελ. 6628, 6705
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 6679, 6680
ΜΠΟΥΜΠΑΣ Κ. ,
σελ. 6663, 6664, 6668
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ Ι. ,
σελ. 6704
ΠΑΝΑΣ Α. ,
σελ. 6700
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Γ. ,
σελ. 6694, 6695
ΠΑΠΠΑΣ Ι. ,
σελ. 6664, 6665
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 6649, 6651, 6654, 6679,
6695, 6707
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 6678, 6679
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 6651, 6652, 6659, 6662,
6663, 6672, 6673, 6674,
6706
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 6674
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ,
σελ. 6695
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 6644
ΣΠΑΝΑΚΗΣ Β. ,
σελ. 6686
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 6660, 6661, 6662
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 6693
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 6640, 6641
ΦΟΡΤΩΜΑΣ Φ. ,
σελ. 6644
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. , σελ. 6685
ΧΕΙΜΑΡΑΣ Θ. ,
σελ. 6703
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 6666, 6705
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,

σελ. 6620, 6624
σελ. 6638

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Αθήνα, σήµερα στις 27 Ιανουαρίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 9.22’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του A’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Μαρία - Αλεξάνδρα Κεφάλα, Βουλευτή Ιωαννίνων, τα ακόλουθα:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα είναι Ηµέρα Μνήµης Ελλήνων Εβραίων του Ολοκαυτώµατος. Κάθε χρόνο τέτοια µέρα από αυτή τη θέση τιµούµε τη
µνήµη των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων που έχασαν τη ζωή τους
στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και συνάµα θυµόµαστε
µε υπερηφάνεια την αυταπάρνηση των Ελλήνων Χριστιανών που
µε κίνδυνο της ζωής τους έσωσαν πολλούς Εβραίους αδελφούς
τους από βέβαιο θάνατο.
Μια από τις πιο οδυνηρές σελίδες της παγκόσµιας ιστορίας
έµελλε την ίδια στιγµή να γράψει έναν ύµνο αλληλεγγύης και
αδελφοσύνης µεταξύ Χριστιανών και Εβραίων. Σε κάθε γωνιά της
Ελλάδος από τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία µέχρι την Κρήτη, τα Επτάνησα και τα Δωδεκάνησα οι
Εβραίοι µε τους Χριστιανούς συγκρότησαν από κοινού ένα ζωντανό κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονοµικό ιστό. Οι στενοί δεσµοί
τους δοκιµάστηκαν και σφραγίστηκαν µέσα στον χρόνο και µάλιστα µέσα από κοινούς αγώνες σε ιστορικά κρίσιµες εποχές,
όπως κατά τη µικρασιατική εκστρατεία και αργότερα κατά τον
ελληνοϊταλικό πόλεµο.
Οι Έλληνες Εβραίοι στάθηκαν δίπλα στους Χριστιανούς αδερφούς τους µε ηρωισµό και αυτοθυσία. Η τραγική ειρωνεία είναι
ότι τα επόµενα χρόνια έγιναν εκείνοι που θα αναζητούσαν τη
βοήθεια των αδελφών τους στις δικές τους στιγµές µαρτυρίου,
σε µια ιστορία ασύλληπτης φρίκης, µε µαζικά πογκρόµ, µε εκτοπισµούς, µε καταστροφές και αρπάγες περιουσιών, µε σύληση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νεκροταφείων και βανδαλισµούς ιστορικών µνηµείων, µε εκβιασµούς, εξευτελισµούς και τροµοκρατία και τελικά µε την κορύφωση της θηριωδίας στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Πολωνίας.
Έτσι η πατρίδα θρήνησε την απώλεια σχεδόν του 90% του
εβραϊκού πληθυσµού της, την απώλεια ενός σηµαντικού κοµµατιού της ιστορίας της. Στους ατελείωτους καταλόγους των θυµάτων συµπεριλαµβάνονται και τριάντα Έλληνες Βουλευτές, των
οποίων τα ονόµατα έχουν λάβει τιµητική θέση στο Περιστύλιο
της Βουλής. Προσωπικότητες όπως ο Δανιήλ Αλαλούφ, ο Λεών
Γκατένιο, ο Αλβέρτος Τσένιο, ο Ζακ Βεντούρα, ο Μισέλ Καζές, ο
Δαυίδ Σουλάµ, ο Μιντές Μπεσαντζί, ο Ισαάκ Σιακή και τόσοι
άλλοι.
Τιµώντας, λοιπόν, για άλλη µια χρονιά τη µνήµη τους, αλλά και
τη µνήµη όλων των Εβραίων ηρώων και µαρτύρων, θα ήθελα να
δώσουµε µια υπόσχεση, ότι θα εξακολουθήσουµε µε πείσµα και
µε πίστη να δουλεύουµε για µια περήφανη πατρίδα, φτιαγµένη
από ανθρωπιά και αλληλεγγύη, γιατί τέτοιες αξίες δεν γνωρίζουν
σύνορα παρά µόνο ρίζες βαθιές στις καρδιές του ελληνικού
λαού.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κρατήσουµε ενός λεπτού
σιγή.
(Στο σηµείο αυτό όρθιοι οι Βουλευτές κρατούν ενός λεπτού
σιγή)
Ευχαριστώ πολύ. Αιωνία η µνήµη!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Προτού ξεκινήσουµε τη συζήτηση, επιτρέψτε µου µερικές ανακοινώσεις.
Ανακοινώνω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Υγείας «Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύµβασης
Δωρεάς µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, του Κοινωφελούς
Ιδρύµατος µε την επωνυµία «Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του N.Π.Δ.Δ.
µε την επωνυµία «Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών ''Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ''» και β) της από 9.12.2020 Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του
Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της κ.
Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω επίσης την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι µε έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα ότι
θα συζητηθούν τέσσερις ερωτήσεις. Δεν θα συζητηθεί, λόγω κωλύµατος της Βουλευτού, η τρίτη µε αριθµό 328/19-1-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών του
ΜέΡΑ25 κ. Αγγελικής Αδαµοπούλου προς τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, µε θέµα: «Σοβαρές καταγγελίες της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας».
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 333/22-1-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Κωνσταντίνου Ζαχαριάδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Σωρεία προσλήψεων µε επίκληση την πανδηµία και µε διαδικασίες εκτός
ΑΣΕΠ στην Περιφέρεια Αττικής».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο παρευρισκόµενος
Υπουργός Εσωτερικών κ. Μαυρουδής Βορίδης.
Κύριε Ζαχαριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Αν µου επιτρέπετε και εµένα, θα κάνω µια πολύ σύντοµη αναφορά στη σηµερινή Ηµέρα Μνήµης των Ελλήνων Εβραίων µαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώµατος. Πρέπει να αναλογιζόµαστε τέτοιες µέρες και τέτοιες ώρες τι σηµαίνει µνήµη και για
εµάς µνήµη είναι µια διαρκής καθηµερινή µάχη απέναντι στη µισαλλοδοξία, τον σκοταδισµό, τον ρατσισµό. Και για να µπορεί
αυτή η µνήµη να µην είναι µόνο αναφορά, µπορεί και πρέπει να
είναι και συγκεκριµένες πολιτικές, πολιτικές συνοχής και αλληλεγγύης, ώστε στη χώρα µας και στην Ευρώπη και τον κόσµο να
µην έχουµε ποτέ πια ναζισµό, ποτέ πια φασισµό, ποτέ πια πόλεµο. Είναι ένας διαρκής και καθηµερινός αγώνας της µνήµης
και της αλήθειας ενάντια στη λήθη.
Δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό των Εσωτερικών που αποδέχεται τον κοινοβουλευτικό διάλογο και είναι σήµερα παρών -δεν συµβαίνει αυτό µε όλα τα Υπουργεία-, για να
µπορέσουµε να συζητήσουµε µια σειρά θεµάτων.
Κύριε Υπουργέ, είχαµε συναντηθεί σ’ αυτή εδώ την Αίθουσα
πριν από περίπου δέκα µέρες, όταν η Βουλή των Ελλήνων νοµοθετούσε το νοµοσχέδιο για το ΑΣΕΠ. Και εσείς στην πρώτη σας
οµιλία σαν Υπουργός των Εσωτερικών κάνατε πολλές και συγκεκριµένες αναφορές στην ανάγκη να υπάρξει αξιοκρατία, να υπάρξει πλαίσιο, να υπάρξει ρύθµιση, να υπάρξει προγραµµατισµός, να γυρίσει η χώρα σελίδα σε σχέση µε όλο αυτό το απίστευτο µπάχαλο και το απίστευτο αλαλούµ των εκτός ΑΣΕΠ
προσλήψεων.
Σας είχα πει, λοιπόν, τότε ότι ένας από τους λόγους που δεν
ψηφίζουµε αυτόν τον νόµο -πέρα από τις επιµέρους διαφωνίες
µας στα ποσοστά µε τα µεταπτυχιακά, µε τα διπλώµατα, µε το
ένα, µε το άλλο που κάναµε συγκεκριµένες προτάσεις, κάποια
τα αποδεχτήκατε, κάποια τα απορρίψατε- είναι διότι θα είστε οι
πρώτοι που πριν καν στεγνώσει το µελάνι της εκτύπωσης από το
ΦΕΚ θα το παραβιάσετε.
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Και έτσι κάνατε. Πριν καν κλείσει η εβδοµάδα, η Περιφέρεια
Αττικής εξέδωσε µια ανακοίνωση πρόσληψης τετρακοσίων έξι
ατόµων εκτός ΑΣΕΠ. Μα, θα µου πείτε: «Έχουµε COVID. Τι να
κάνουµε, πώς να προχωρήσουµε;» Οι θέσεις οι οποίες θα µπορούσαν να σχετιστούν µε τον COVID είναι εξήντα πέντε, όλες οι
υπόλοιπες δεν έχουν καµµία σχέση µε τον COVID.
Άρα, λοιπόν, πάµε σε µια διαδικασία στην Περιφέρεια Αττικής
χωρίς µετρήσιµα κριτήρια από επιτροπή που θα διορίσει ο ίδιος
ο Περιφερειάρχης, µε µια ανάρτηση η οποία έγινε στο διαδίκτυο
σε µια σελίδα η οποία είναι κρυµµένη από τις 17 Ιανουαρίου και
για µιάµιση ηµέρα µέχρι τις 19 Ιανουαρίου στις δώδεκα το µεσηµέρι, σε µια διαδικασία που είναι άνευ προηγουµένου και έξω
από αυτά τα οποία λέγατε.
Και σας ρωτάω, κύριε Βορίδη: Τι λέει το Υπουργείο Εσωτερικών; Πώς θα παρέµβει το Υπουργείο Εσωτερικών; Μπορούν να
προχωράνε τέτοιες διαδικασίες και ο κόσµος να βλέπει ότι από
τη µια ψηφίζουµε ΑΣΕΠ και την επόµενη µέρα γίνονται προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ;
Και να σας ρωτήσω και κάτι ακόµα, αν έχω πολύ λίγο χρόνο.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάνατε τις αλλαγές από τα Δηµοτικά και Περιφερειακά Συµβούλια στην Οικονοµική Επιτροπή
και τώρα θέλετε να αλλάξετε και τον εκλογικό νόµο;
Δεν θέλετε κάποιοι λίγοι δήµαρχοι ή περιφερειάρχες να ελέγχονται είτε από το Δηµοτικό Συµβούλιο είτε από τη λαϊκή κοινωνική λογοδοσία και θέλετε να κάνετε ένα πάρτι προσλήψεων,
παρά τα όσα διακηρυκτικά λέτε;
Διότι, κύριε Βορίδη, προσπαθώ να διαβάσω τη συνέντευξη που
δώσατε προχθές σε γνωστή εφηµερίδα και να διαβάσω πίσω από
τις γραµµές. Γιατί αλλάζετε τον εκλογικό νόµο και κόβετε τη δεύτερη Κυριακή στο 40% ή στο 43%; Φοβάστε τη συσπείρωση των
προοδευτικών δυνάµεων στον δεύτερο γύρο; Ξέρετε ότι η συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα ως ρεύµα είναι πάντα συµπαγές, αλλά και πάντα µειοψηφικό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν πιστεύετε στην ανεξαρτησία του θεσµού της τοπικής αυτοδιοίκησης και προσπαθείτε να την προσαρµόσετε ως µικρογραφία της κεντρικής αντιπαράθεσης; Δεν πιστεύετε στον ευρωπαϊκό τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση; Δεν
θέλετε να υπάρχει έλεγχος; Θέλετε να κάνετε προσλήψεις εκτός
ΑΣΕΠ; Εξηγήστε µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Ζαχαριάδη,
βλέπετε το ρολόι, έτσι δεν είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Παρασύρθηκα και σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αρχίσω µε ορισµένα βασικά. Το «είστε» και το «κάνετε»
πρέπει να αρχίσει να διαφοροποιείται στο µυαλό σας. Εγώ δεν
είµαι η Περιφέρεια Αττικής. Εγώ είµαι η ελληνική Κυβέρνηση, ο
Υπουργός Εσωτερικών. Πρέπει, λοιπόν, σε αυτή τη συζήτηση να
ξεκαθαρίσουµε επιµέρους τις ευθύνες.
Ερώτηση πρώτη και βασική: Στις προσλήψεις που αναφέρετε
έχει υπάρξει κάτι παράνοµο από την πλευρά της Περιφέρειας
Αττικής; Απάντηση: Η Περιφέρεια Αττικής αξιοποίησε τη δυνατότητα που έχει δώσει το άρθρο 74 του ν.4745/2020, το οποίο
λέει ότι επιτρέπεται µε τη διαδικασία που προβλέπεται εκεί να γίνονται προσλήψεις στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού στις περιπτώσεις
άµεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων
για λόγους σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας.
Είναι αυτό µία παρέκκλιση από τη διαδικασία προσλήψεων του
ΑΣΕΠ, κύριε Ζαχαριάδη; Είναι. Είναι µία παρέκκλιση την οποία
ψήφισε το ελληνικό Κοινοβούλιο; Μάλιστα. Έχει λογική ότι ψήφισε το ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή την παρέκκλιση; Ναι, διότι
οφείλετε να παραδεχθείτε ότι βρισκόµαστε σε έκτακτες συνθήκες. Όταν πρέπει να αντιµετωπίσουµε τον κορωνοϊό και υπάρχουν ανά εβδοµάδα µέτρα πρόσθετου ελέγχου και εποπτείας, η
τήρηση ελέγχου πολλών εκ των οποίων µεταφέρεται στις αυτοδιοικήσεις, προφανώς και δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν αυτές
οι αυτοδιοικήσεις µε τον ίδιο αριθµό προσωπικού.
Άρα, λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής: Η θέση σας είναι
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ότι εν µέσω COVID οι προσλήψεις αυτές πρέπει να γίνονται µε
την τακτική διαδικασία του ΑΣΕΠ; Η τακτική διαδικασία του
ΑΣΕΠ, ενηµερώνω τη Βουλή, κράτησε την τελευταία φορά τέσσερα χρόνια. Κι αν δεν είναι τέσσερα χρόνια, είναι δύο. Θα προσλάβουµε προσωπικό για τις ανάγκες του COVID χρησιµοποιώντας αυτή τη διαδικασία, δηλαδή όταν θα έχει τελειώσει ο
COVID; Και µιλώ ξανά για τις νοµοθετικές δυνατότητες. Όµως,
υποθέτω ότι στη Βουλή συζητήσαµε γι’ αυτό.
Τώρα, µε ρωτάτε για το αν αυτές οι συγκεκριµένες προσλήψεις που έκανε η Περιφέρεια Αττικής, αξιοποιώντας αυτή τη νοµοθετική δυνατότητα, συνδέονται µε τον COVID. Η απάντηση
εδώ είναι διπλή. Εάν µε ρωτάτε αν εγώ έχω αρµοδιότητα ελέγχου, σας λέω ότι δεν έχω αρµοδιότητα προληπτικού ελέγχου.
Εάν µε ρωτάτε αν έχει αρµοδιότητα ελέγχου άλλος φορέας, σας
απαντώ ναι, έχει το ΑΣΕΠ, το οποίο µπορεί -µε βάση τις κλασικές
διατάξεις του ν.2190/94- να ελέγξει τις προσλήψεις και την αναγκαιότητά τους µε αυτή τη διαδικασία.
Και σας λέω και ένα τρίτο. Αυτό µπορεί, επίσης, να το ελέγξει
το Περιφερειακό Συµβούλιο. Έχετε παράταξη στο Περιφερειακό
Συµβούλιο, υποθέτω ότι µπορεί να ρωτήσει και να λάβει απαντήσεις για τον αριθµό, τα πρόσωπα και την αναγκαιότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Άρα, λοιπόν, δεν ξέρω τι περισσότερο πρέπει να πούµε εδώ
για έναν νόµο που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και άρα, όταν
ήταν να συζητηθεί, συζητήθηκε και, δεύτερον, για µία ενέργεια
η οποία αφορά την αυτοδιοίκηση, η οποία, επειδή είναι αυτοδιοίκηση, αποφασίζει σύµφωνα µε τις δικές της ανάγκες και ελέγχεται µε τη δική της διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Ζαχαριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ,
χαίροµαι διότι παίρνετε τις αποστάσεις σας -και καλά κάνετεαπό αυτό το οποίο κάνει ο κ. Πατούλης στην Περιφέρεια Αττικής,
είτε δηλώνοντας ότι άλλο η Περιφέρεια και άλλο ο θεσµός του
Υπουργείου Εσωτερικών -αυτό είναι απολύτως προφανές- είτε
διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις και πίσω από τις γραµµές, αναφορικά µε τη συγκεκριµένη πρακτική.
Σχετικά µε το αν υπάρχει κάτι παράνοµο, προφανώς δεν υπάρχει κάτι παράνοµο. Όµως, νοµίζω ότι εδώ και πολλά χρόνια σε
αυτή τη χώρα έχουµε συµφωνήσει, όλο το πολιτικό σύστηµα,
πως ό,τι είναι νόµιµο δεν είναι και ηθικό.
Εγώ, λοιπόν, δεν σας καταγγέλλω για παρανοµία. Εγώ σας καταγγέλλω γιατί αυτό που κάνετε είναι ανήθικο και προσβλητικό
απέναντι στον ελληνικό λαό, τη µία µέρα το ίδιο κόµµα να νοµοθετεί σ’ αυτή εδώ την Αίθουσα δήθεν την αξιοκρατία, τα τεστ και
τη διαφάνεια και λίγα χιλιόµετρα µακριά το ίδιο κόµµα, άλλο πρόσωπο βεβαίως, να προαναγγέλλει τετρακόσιες έξι προσλήψεις.
Είναι παρέκκλιση; Εσείς το είπατε και προς τιµήν σας. Βεβαίως
είναι παρέκκλιση. Έχει λογική; Όχι, βέβαια. Δεν έχει λογική. Θα
µπορούσαν να έχουν λογική οι εξήντα πέντε από τις τετρακόσιες
έξι θέσεις, που σχετίζονται µε τον COVID. Η γραµµατειακή υποστήριξη, για παράδειγµα, είναι στελέχωση η οποία είναι άµεσης
ανάγκης; Έχετε διαβάσει µία προς µία τις τετρακόσιες έξι θέσεις
οι οποίες προκηρύχθηκαν; Μόνο οι εξήντα πέντε έχουν σχέση µε
τον COVID.
Και να σας πω και κάτι άλλο; Εγώ δεν σας λέω να πάµε σε διαγωνισµό και, ενώ έχουµε COVID, να βγουν τα αποτελέσµατα
µετά από δύο χρόνια. Προτείνετε στον κ. Πατούλη να ζητήσει
από το ΑΣΕΠ να του βγάλει πίνακες, να του βγάλει µόρια, να του
βγάλει προσοντολόγιο, να πάµε σε κατεπείγουσες διαδικασίες
µε κριτήρια, µε αξιοκρατία. Εσείς δεν είστε το κόµµα της αριστείας;
Ποια είναι, λοιπόν, κύριε Βορίδη, η αριστεία που δείχνει ο κ.
Πατούλης στην Περιφέρεια Αττικής; Μία προκήρυξη µιάµισης
µέρας µε µία επιτροπή ορισµένη από τον ίδιο, χωρίς δικαίωµα
ενστάσεων. Αν αυτό εν έτει 2021 και µε πρόσχηµα την πανδηµία
δεν είναι ο ορισµός της «κοµµατοκρατίας», της «πελατοκρατίας»,
της φαυλότητας και της αναξιοκρατίας, τότε πραγµατικά ποιος
είναι, κύριε Υπουργέ;
Και σας έθεσα και το συµπληρωµατικό ερώτηµα για τον εκλο-
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γικό νόµο, διότι καταλαβαίνετε ότι τέτοια πράγµατα δεν θα µπορούσαν να ισχύουν σε µία χώρα όπου το πολιτικό σύστηµα στην
τοπική αυτοδιοίκηση θα επέβαλλε τη συναίνεση και τη συνεννόηση. Πόσο πήρε ο κ. Πατούλης στον πρώτο γύρο; Πήρε 30%.
Αν ήταν υποχρεωµένος να συναινέσει, να συνεννοηθεί και να συνυπογράψει τέτοιου είδους προσλήψεις µε άλλες παρατάξεις
της αντιπολίτευσης, θα τολµούσε ποτέ κανείς να προχωρήσει σε
µια τέτοια διαδικασία; Όχι!
Κύριε Βορίδη, έστω και σήµερα, το 2021, δείτε πώς λειτουργεί
η αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη. Μη χρησιµοποιείτε τον Α’ και Β’
βαθµό της αυτοδιοίκησης ως κοµµατικό µοχλοβραχίονα για αδιαφανείς σχέσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ας ξεκινήσω από το τελευταίο. Απλή αναλογική δεν έχουµε αυτή τη
στιγµή;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Με ρωτάτε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Απλή αναλογική δεν έχουµε, κύριε Πρόεδρε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Την ανατρέψατε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Αν θυµάµαι καλά, ο κ. Πατούλης στον πρώτο γύρο -κοιτούσα λίγο τα αποτελέσµατα τώρα, κύριε Ζαχαριάδη- πήρε 38%. Δεν έχει πλειοψηφία στο Περιφερειακό Συµβούλιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Έχει στην Οικονοµική Επιτροπή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Άρα τι τον
απέτρεψε; Δεν τον απέτρεψε τίποτα.
Όµως, πάµε τώρα στο µείζον, γιατί προφανώς αυτό το οποίο
συζητάµε «παίζει» στην πραγµατικότητα µε τη σύγχυση των θεσµών και των ορίων και κάνετε κάτι που είναι εξαιρετικά κακό.
Η αυτοδιοίκηση, κύριε Ζαχαριάδη, είναι αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση βεβαίως και δέχεται κριτική, όπως όλοι οι πολιτικοί
θεσµοί, για τις επιλογές τις οποίες κάνει κάθε φορά.
Το να µέµφεστε, όµως, τον Υπουργό Εσωτερικών για επιλογές
τις οποίες έχει κάνει ένας αυτοδιοικητικός φορέας είναι βαθιά
επικίνδυνο, διότι στην πραγµατικότητα τι εννοείτε πίσω απ’ αυτό;
Ότι θα έπρεπε ο αυτοδιοικητικός φορέας να µην έχει δικαίωµα
να αυτοδιοικηθεί και να πάρει αποφάσεις και να κριθεί για τις
αποφάσεις του αυτές, αλλά στην πραγµατικότητα να του το
αφαιρέσουµε, για να το γυρίσουµε σε ένα κεντρικό συγκεντρωτικό κράτος.
Την ξέρω τη φιλοσοφία της Αριστεράς -δεν µε εκπλήσσει- ότι
όλα πρέπει να γυρίσουν στο κράτος και ότι η αυτοδιοίκηση δεν
πρέπει να έχει καµµία αρµοδιότητα. Τα ξέρω αυτά. Είναι µέσα
στην κεντρική σας λογική. Όµως, δεν είναι η δική µας. Εµείς θα
συνεχίσουµε να εµπιστευόµαστε την αυτοδιοίκηση.
Σας παρακινώ, αντί να απασχολείτε το ελληνικό Κοινοβούλιο
µε τις επιλογές που έχει κάνει ένας αυτοδιοικητικός οργανισµός,
να πείτε στην παράταξή σας -εξελέγη η κ. Δούρου, δεν εξελέγη,
εξελέγη-, να πείτε στην κ. Δούρου να πάει να ασκήσει έλεγχο, αν
κάτι δεν της αρέσει στην πολιτική προσλήψεων που έχει ο κ. Πατούλης.
Το να έρχεστε στο Κοινοβούλιο και να µου λέτε ότι πρέπει ο
Υπουργός Εσωτερικών και το ελληνικό Κοινοβούλιο να ασχολούνται µε το τι έκανε η Περιφέρεια Αττικής, τι έκανε ο άλφα
δήµος, τι έκανε ο βήτα δήµος, τι έκανε ο οποιοσδήποτε αυτοδιοικητικός οργανισµός, δείχνει ότι έχετε σύγχυση των ορίων.
Εδώ το µόνο που θα µπορούσαµε να συζητήσουµε είναι το
εξής, το αν είναι σωστή η διάταξη. Και σας ρωτώ ευθέως: Η διάταξη είναι σωστή ή λάθος; Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εξαιρετικών προσλήψεων για την αντιµετώπιση του COVID; Ναι ή όχι;
Αν µου λέτε «όχι», να πάρετε και την ευθύνη αυτού του «όχι».
«Όχι» σηµαίνει ότι θα χρειαζόµαστε προσλήψεις υγειονοµικών
και δεν θα µπορούµε να τις κάνουµε. «Όχι» σηµαίνει ότι θα χρειαζόµαστε προσλήψεις διοικητικών -γιατί το COVID δεν είναι µόνο
υγειονοµικό ζήτηµα, έχει εποπτικό µηχανισµό, έχει πράγµατα τα
οποία πρέπει να παρακολουθούµε- και δεν θα µπορούµε να τις
κάνουµε.
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Τότε, βέβαια, κύριε Ζαχαριάδη, κατά τον κλασικό τρόπο του
ΣΥΡΙΖΑ, θα βγαίνετε να µας καταγγέλλετε γιατί δεν έχουµε κάνει
προσλήψεις για να αντεπεξέλθουµε στον COVID. Όλα και τα ανάποδα µαζί! Και προσλήψεις να κάνουµε, αλλά και να µην τις κάνουµε. Και όταν διευκολύνουµε την πρόσληψη, «αυτό είναι
ρουσφετολογικό».
Το µόνο, λοιπόν, που µπορούµε να συζητήσουµε στη Βουλή
είναι αυτό, της σκοπιµότητας της ρυθµίσεως. Σε ό,τι δε αφορά
τον έλεγχο, σας ξαναλέω ότι τον έλεγχο τον έχει το ΑΣΕΠ.
Τελειώνω, λέγοντάς σας το εξής. Γιατί βλέπω ότι βγάζετε ανακοινώσεις, κάνατε τώρα τοποθέτηση. Γιατί αγχώνεστε; Θα µιλήσουµε για το εκλογικό σύστηµα στην αυτοδιοίκηση. Θα τους
ακούσετε όλους, θα ακούσετε εµάς και την άποψή µας. Θα ακούσετε την ΚΕΔΕ και την άποψή της. Θα ακούσετε την Ένωση Περιφερειών. Θα σας πουν την εµπειρία από το νοµοθέτηµά σας.
Θα σας πουν οι δήµαρχοι τι περνάνε, θα σας πουν οι περιφερειάρχες τι περνάνε. Θα συζητήσουµε εδώ. Θα έρθει στη Βουλή και
θα έχουµε χρόνο να τοποθετηθούµε. Δεν προτρέχουµε.
Τη θέση σας την ξέρω, έχει εκφραστεί µε τη νοµοθετική σας
τοποθέτηση, µε τον νόµο που ψηφίσατε, έναν νόµο καταστροφικό για τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε στην
επόµενη επίκαιρη ερώτηση. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης.
Είναι η δεύτερη µε αριθµό 343/25-1-2021 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του
ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη, µε θέµα: «Ατύχηµα στο πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου της Τουρκίας».
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα πάρω κι εγώ λίγο χρόνο για την Ηµέρα Μνήµης για το Ολοκαύτωµα.
Επειδή κατάγοµαι από τη Θεσσαλονίκη, είναι η πόλη που είχε
τον µεγαλύτερο πληθυσµό Εβραίων που χάθηκαν στο Ολοκαύτωµα. Οι πρώτοι συνδικαλιστές στο λιµάνι ήταν Εβραίοι και ο µεγαλύτερος πληθυσµός της πόλης για ένα χρονικό διάστηµα.
Αυτό που µας ανησυχεί σήµερα, αυτή τη µέρα µνήµης, είναι
ότι βλέπουµε τα σύννεφα της µισαλλοδοξίας και του αυταρχισµού να συγκεντρώνονται πάλι πάνω από την Ευρώπη και τη
χώρα µας.
Αυτές οι απαγορεύσεις, τόσο των συναθροίσεων όσο και της
ελευθερίας των φωτορεπόρτερ, ο έλεγχος του Τύπου και της
πληροφόρησης, που πλέον πρόσκειται σχεδόν όλος σε έναν πολιτικό χώρο, και τόσα πολλά άλλα, αυτά, ξέρετε, πριν από λίγα
χρόνια δεν θα ήταν αποδεκτά.
Οπότε, φοβόµαστε ότι αυτές οι καθηµερινές αυταρχικές αποφάσεις της Κυβέρνησης, στην ουσία θέτουν εν αµφιβόλω το κεκτηµένο το δηµοκρατικό, που ήρθε ως επιµύθιο του µεγάλου
εγκλήµατος του Ολοκαυτώµατος.
Στο Ακούγιου, κύριε Υπουργέ, έχουµε ένα έγκληµα εν εξελίξει.
Ήδη, το 2010 και το 2011 είχα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Ευρωβουλευτής τότε να σταµατήσει αυτό το εργοστάσιο και είχαµε περάσει και σε σχετικές αναφορές σε εκθέσεις
του Κοινοβουλίου, που αφορούσαν τα πυρηνικά.
Βλέπουµε, όµως, πλέον ότι το θέµα έχει ξεφύγει. Είχαµε τις
πρώτες εκρήξεις στο υπό κατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο στο
Ακούγιου. Οπότε, το αίτηµά µου είναι καθαρά προς εσάς, επειδή,
όπως ξέρετε, ναι µεν, η απόσταση από την Κύπρο είναι µηδαµινή,
αλλά από τα Δωδεκάνησα και συνολικά την Ελλάδα είναι αµελητέα, αν σκεφτεί κανείς ποιες ήταν οι επιπτώσεις του Τσέρνοµπιλ,
που ήταν τόσο µακριά.
Οπότε, αυτό που σας ζητάµε είναι να διεθνοποιήσετε το ζήτηµα, να ζητήσετε έλεγχο της ασφάλειας του εργοστασίου, το
λιγότερο, αν δεν µπορούµε να καταφέρουµε να σταµατήσει αυτό
το εργοστάσιο. Το λιγότερο, να ελέγξουµε την ασφάλειά του από
Ευρωπαίους και διεθνείς εµπειρογνώµονες και, προφανώς, να
µπει στην ατζέντα των Ευρωτουρκικών διαφορών αυτό το ζήτηµα, το ζήτηµα της ασφάλειας του πυρηνικού εργοστασίου στο
Ακούγιου, που είναι µέσα σε µια ισχυρά σεισµική περιοχή. Πάρα
πολύ επικίνδυνο!
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Φραγκογιάννη,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, κύριε Αρσένη, κατ’ αρχάς, θα
ήθελα να σας µεταφέρω ότι βρίσκω λίγο ατυχή τη σύγκριση ανάµεσα στην προσωρινή απαγόρευση των συναθροίσεων για πάνω
από εκατό άτοµα για λόγους καθαρά COVID µε τη µνήµη του
Ολοκαυτώµατος και των Εβραίων.
Σε ό,τι αφορά την ερώτηση την οποία κάνετε, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν συµφωνεί µε τη χρήση πυρηνικής ενέργειας. Είναι κάτι που το έχουµε δηλώσει στο παρελθόν. Δεν συµφωνούµε µε την πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Πρόκειται για µια πάγια ελληνική θέση, στη βάση της οποίας
η χώρα έχει επανειληµµένα και προς πάσα κατεύθυνση εκφράσει
την έντονη ανησυχία της για την πτυχή της ασφάλειας και για τις
άµεσες ή έµµεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη χρήση της
πυρηνικής ενέργειας. Αυτό είναι γνωστό χρόνια τώρα.
Ιδιαίτερη ευαισθησία, επίσης, επιδεικνύεται από την ελληνική
πλευρά για τη χρήση ενέργειας και την κατασκευή πυρηνικών
εργοστασίων, ιδιαίτερα σε σεισµογενείς περιοχές, όπως αυτή
του Ακούγιου, που εγκυµονεί επιπλέον κινδύνους.
Η χώρα µας, κύριε Αρσένη, παρακολουθεί τα ζητήµατα που
αφορούν τον υπό κατασκευή πυρηνικό σταθµό της Τουρκίας
µέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και µέσω
της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, η οποία υπάγεται
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και εγείρονται διαρκώς τα προβλήµατα ασφαλείας που προκύπτουν από την κατασκευή του.
Μάλιστα, η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας συµµετέχει
στην οµάδα των Ευρωπαίων Ρυθµιστών Πυρηνικής Ασφάλειας,
όπως αποκαλείται, το European Nuclear Safety Regulators Group
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω της οποίας η ελληνική πλευρά
παρακολουθεί στενά το ζήτηµα και τοποθετείται αναλόγως.
Πέραν αυτού, η Ελλάδα είναι ενεργά παρούσα στη δηµόσια
συζήτηση επί του θέµατος, στο πλαίσιο τόσο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου όσο και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του
Συµβουλίου της Ευρώπης, όργανα που έχουν υιοθετήσει σχετικές αποφάσεις και ψηφίσµατα. Μεταξύ άλλων, έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019 προτρέπει την τουρκική πλευρά
να διαβουλευθεί µε την ελληνική πλευρά.
Το Υπουργείο Εξωτερικών από πλευράς του, σε πλήρη συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία και φορείς, παρακολουθεί
ανελλιπώς τις εξελίξεις σχετικά µε τον πυρηνικό σταθµό στο
Ακούγιου και συµβάλλει στη διαµόρφωση και προβολή των εθνικών θέσεων, παρεµβαίνοντας όπου και όποτε κρίνεται αναγκαίο.
Βρισκόµαστε σε µία συνεχή επαφή µε χώρες που έχουν αυξηµένη ευαισθησία για το θέµα, στη βάση κοινών αρχών καθώς και
κινδύνων από τη γειτνίαση µε πυρηνικούς σταθµούς.
Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της άτυπης τηλεδιάσκεψης των
Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28 Απριλίου
2020 η ελληνική πλευρά ήγειρε το ζήτηµα της ασφάλειας που
απορρέει από την κατασκευή του εν λόγω πυρηνικού σταθµού,
καθώς τα τσιµεντένια θεµέλια του πρώτου αντιδραστήρα από
τους τέσσερις έχουν εµφανίσει κατ’ επανάληψη ρωγµές.
Εξάλλου, ζητήµατα ασφαλείας του συγκεκριµένου σταθµού
προβάλλονται µε κάθε ευκαιρία στον δηµόσιο διάλογο, όπως ζητήσατε, εντός και εκτός της χώρας από τον Υπουργό Εξωτερικών. Σας παραπέµπω, εν προκειµένω, σε δηµόσιες τοποθετήσεις
του Υπουργού µου στην Ελληνική Ραδιοφωνία στις 20 Μαΐου και
στον «ΣΚΑΪ» στις 10 Ιουνίου, γιατί η Ελλάδα θεωρεί ότι σε περιφερειακό επίπεδο υπάρχουν θέµατα ανάληψης ευθυνών σε περίπτωση ατυχήµατος ασφάλειας και πολιτικής προστασίας.
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό ακόµη, σας παρακαλώ.
Με τον ίδιο συστηµατικό τρόπο η χώρα µας συµµετέχει και στη
σχετική συζήτηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θέτει
τακτικά µετ’ επιτάσεως σε διάφορα επίπεδα στα αρµόδια όργανα
της Ένωσης το ζήτηµα του Πυρηνικού Σταθµού Ακούγιου, ήδη
από τη λήψη της απόφασης κατασκευής του το 2010.
Επισηµαίνω ότι το συγκεκριµένο ζήτηµα και οι παράµετροι
ασφαλείας του έχουν συµπεριληφθεί µε συνέπεια στις εκθέσεις
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προόδου για την Τουρκία. Ενδεικτικά θα αναφέρω συµπεράσµατα από τρεις εκθέσεις 2018, 2019 και 2020 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Τα λέω µε χρονολογική σειρά.
Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε: «Preparations for the
Akkuyu nuclear plant continued. In June 2017, the Energy Market
Regulatory Authority granted the Akkuyu nuclear company a 49year power generation license and detailed site investigation studies are underway for the Sinop nuclear power plant. Turkey’s
existing legislation is only partially aligned with the Euratom acquits, specifically the Nuclear Safety Directive and the Spent Fuel
and Radioactive Waste Directive».
Το 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε: «Turkey has declared
its intention to issue a national report on the stress tests as its first
nuclear power plant at Akkuyu to allow for the preparation of a
pending peer review. During the 2018 EU-Turkey technical energy
dialogue, the EU invited Turkey to participate in similar peer reviews».
Και τέλος, το 2020 -δύο γραµµές µόνο- δήλωσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή: «Turkey should cooperate in the organization of a
transparent peer review of the national stress test report of the
Akkuyu nuclear power plant with the Commission and the European Nuclear Safety Regulators Group».
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, σηµειώνω ότι αµέσως µετά το ατύχηµα
της 19ης Ιανουαρίου το θέµα ήγειρε για ακόµη µία φορά ο κύριος
Υπουργός κατά τη συνάντησή του µε τον Τζοζέφ Μπορέλ στις
25 Ιανουαρίου, ζητώντας τις άµεσες κατάλληλες ενέργειες από
πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Αρσένη, να πω δυο πράγµατα. Tο ένα θα συνεισφέρει στη
συζήτηση και από την πλευρά του κ. Αρσένη και του κυρίου Υφυπουργού και µία παρατήρηση-παράκληση προς τον κ. Φραγκογιάννη.
Η ιστορία του Ακούγιου πρωτοξεκίνησε την πενταετία 1994 1999. Ήµουν τότε Ευρωβουλευτής. Συζητείτο στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή η τελωνειακή ένωση Τουρκίας Ελλάδος. Ξεκίνησα µόνος µου τότε έναν αγώνα. Υπήρχαν έξι
ερωτήσεις τότε προς το Κοινοβούλιο. Έγινε το θαύµα και µαζευτήκαµε Ευρωβουλευτές απ’ όλες τις πολιτικές οµάδες, φέραµε
ψήφισµα στο Κοινοβούλιο, το οποίο όµως κατέληγε στο ότι το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα ψήφιζε ποτέ υπέρ της τελωνειακής ένωσης της Τουρκίας µε την Ευρώπη εάν δεν σταµατούσε
το εργοστάσιο στο Ακούγιου, που τότε είχε αναλάβει να το κάνει
γαλλοκαναδικό κονσόρτσιουµ.
Η επιχειρηµατολογία µας βασιζόταν ακριβώς σε αυτό που είπατε κι εσείς και ο κύριος Υφυπουργός, ότι βάσει µελετών από
τα διεθνή σεισµολογικά ινστιτούτα η περιοχή που γινόταν ήταν
εξαιρετικά σεισµογενής και άρα εξαιρετικά επικίνδυνη. Νοµίζω,
λοιπόν, ότι πρέπει να τεθεί σε τέτοια βάση, που να έχει σχέση µε
την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη, εάν θέλουµε να είµαστε
αποτελεσµατικοί.
Δεύτερον, κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω
να κάνετε ακριβή µετάφραση των εκτενών αγγλικών κειµένων
που αναγνώσατε, γιατί οι πρακτικογράφοι δεν µπορούν να τα
αποτυπώσουν αυτά. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να έρχονται
στη Βουλή µεταφρασµένα τα κείµενα, όχι στην αγγλική.
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε,
και συγχαρητήρια για τις δικές σας ενέργειες.
Κύριε Υφυπουργέ, κατ’ αρχάς, µοιραία πρέπει να απαντήσω
και στο σχόλιό σας για τις δηλώσεις για το Ολοκαύτωµα. Ξέρετε,
εγώ αντιθέτως βρίσκω πάρα πολύ συµβατό αυτόν τον αυταρχισµό που βγαίνει από τις κυβερνητικές αποφάσεις, από µια Κυβέρνηση η οποία έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν αρνηθεί το
Ολοκαύτωµα, τουλάχιστον στο παρελθόν, έχουν διαφηµίσει βιβλία που αρνούνται το Ολοκαύτωµα και είναι αντισηµιτικά και
ούτω καθεξής. Οπότε, αντιθέτως, βρίσκω τις δικές σας πολιτικές
πολύ συµβατές µε το παρελθόν σας.
Τώρα, τα ψηφίσµατα που αναφέρατε τα κάνει κι ένας Ευρωβουλευτής. Τα είχα κάνει κι εγώ. Τα έκανε και ο Πρόεδρος, ο κ.
Κακλαµάνης. Οι δηλώσεις που αναφέρατε από την επιτροπή για
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τους ελέγχους είναι προφανώς πολύ χλιαρές. Από την Κυβέρνηση περιµένουµε να έχει µια αποτελεσµατική στρατηγική. Οι
Βουλευτές µπορούν να φέρουν τα ψηφίσµατα, να βοηθήσουν
αυτή τη στρατηγική, αλλά αν η Κυβέρνηση δεν πάει να θέσει το
θέµα επιτακτικά ως ύψιστης σηµασίας για την ίδια, θα έχουµε τις
δηλώσεις που µας διαβάζετε, οι οποίες δεν τιµούν το επιχείρηµά
σας ότι προσπαθείτε. Δεν το τιµούνε, γιατί είναι δηλώσεις ευχολογίων και παραινέσεων. Δεν είχαν καµµία υποχρεωτικότητα τα
κείµενα που διαβιβάσατε. Δεν είχαν καµµία συνέπεια σε περίπτωση που η Τουρκία δεν συµµορφωνόταν. Όπως ξέρετε, τέτοια
κείµενα στο Διεθνές Δίκαιο είναι κείµενα ανύπαρκτα. Δεν
ισχύουν. Δεν έχουν κάποια επίπτωση.
Οπότε, σας καλώ να σχεδιάσετε -γιατί είναι προφανές ότι δεν
έχετε- µια αποτελεσµατική στρατηγική για το πώς θα σταµατήσει
αυτό το εργοστάσιο, πώς θα σταµατήσει αυτός ο κίνδυνος -που,
όπως κι εσείς είπατε και το έχουν και όλοι οι πολίτες, έχουµε ήδη
ατυχήµατα, ήδη ρωγµές σ’ αυτή τη σεισµογενή περιοχή- και πώς
πραγµατικά θα διασφαλίσουµε το µέλλον και την υγεία των πολιτών µας από ένα πιθανό ατύχηµα σ’ αυτό το εργοστάσιο, που
δεν θα έπρεπε να κατασκευαστεί. Κανένας νοήµων άνθρωπος
δεν θα το έβαζε σ’ εκείνο το σηµείο του κόσµου, προφανώς πέρα
από το πόσο αρνητικό είναι εν γένει να έχεις ένα εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας. Είναι ένα εργοστάσιο πυρηνική βόµβα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ξέρετε, η στρατηγική µας είναι ξεκάθαρη και απαρτίζεται
από τρεις πτυχές. Η πρώτη πτυχή είναι να παρακολουθούµε τα
γεγονότα, να έχουµε µια καλή αντίληψη του τι συµβαίνει. Τόσο
εµείς, µέσα από τις δικές µας επιτροπές, όσο και µέσα από τις
αντίστοιχες επιτροπές ατοµικής ενέργειας παρακολούθησης των
γεγονότων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το πρώτο είναι να
έχουµε µια καλή αντίληψη του τι πραγµατικά συµβαίνει.
Δεν θα ήθελα να µπω σε λεπτοµέρειες, αλλά γνωρίζουµε πολύ
καλά την τεχνογνωσία την οποία χρησιµοποιούν, το έργο το
οποίο γίνεται, τις φάσεις στις οποίες βρίσκεται ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος αντιδραστήρας του συγκεκριµένου εργοστασίου. Άρα να έχουµε γνώση τού τι συµβαίνει. Να
έχουµε γνώση όχι για να γνωρίζουµε µόνο, αλλά για να µπορούµε να παίρνουµε και αποφάσεις οι οποίες κατευθύνονται
στον δρόµο τον οποίο είπατε κι εσείς προηγουµένως, δηλαδή τι
µπορούµε να κάνουµε, προκειµένου να διασφαλίσουµε ότι δεν
θα υπάρξει κάποιο ατύχηµα, το οποίο θα είναι φυσικά δραµατικό
για την περιοχή µας.
Το δεύτερο κοµµάτι της στρατηγικής µας είναι να έχουµε µία
συναντίληψη µε όλη τη γειτονιά µας αναφορικά µε τους κινδύνους. Δεν είναι µόνο η Ελλάδα. Είναι και η ίδια η Τουρκία, είναι η
Κύπρος, είναι όλη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που θα
µπορούσε δυνητικά να κινδυνεύσει από ένα ατύχηµα, είτε πρόκειται για ένα πυρηνικό ατύχηµα είτε πρόκειται για έναν σεισµό,
ο οποίος θα µπορούσε να οδηγήσει σε κάποιο ατύχηµα που θα
είχε τέτοιου είδους επιπτώσεις.
Ο τρίτος δρόµος, που ξέρετε, είναι αυτός που έχεις στη διπλωµατία, όταν δεν αναφέρεσαι στο σπίτι σου, αναφέρεσαι στην
ευρύτερη γειτονιά σου, είναι να διασφαλίσεις µέσα από συναινετικούς δρόµους, µέσα από συµβιβαστικούς δρόµους, µέσα
από διπλωµατικούς δρόµους, µέσα από την ίδια την Ευρωπαϊκή
Ένωση ότι η δουλειά είτε θα σταµατήσει είτε θα γίνει σωστά είτε
θα ελέγχεται µε τον κατάλληλο τρόπο.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε κάθε επίπεδο, από τα υψηλότερα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι και τα διµερή
επίπεδα, ασκούµε αυτή την πίεση, προκειµένου να διασφαλίσουµε ότι είτε δεν θα λειτουργήσει είτε, αν λειτουργήσει, θα διέπεται από όλους τους κανόνες που πρέπει να διέπουν τη
λειτουργία ενός πυρηνικού εργοστασίου.
Συµµεριζόµαστε την αγωνία σας και κάνουµε ό,τι µπορούµε
στην κατεύθυνση του να διασφαλίσουµε ότι το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου δεν θα αποτελέσει απειλή για τη γειτονιά
µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε µε δύο
ερωτήσεις του Υπουργείου Παιδείας. Στην πρώτη θα απαντήσει
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η νέα Υφυπουργός κ. Ζέττα Μακρή και στη δεύτερη ο νέος, επίσης, Υφυπουργός κ. Ευάγγελος Συρίγος.
Θα συζητήσουµε, λοιπόν, την πρώτη µε αριθµό 350/25-1-2021
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Πέλλας του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεοδώρας Τζάκρη προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Ανέγερση νέου
σύγχρονου κτηρίου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών».
Κυρία Τζάκρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, αρχικά, να
κάνω κι εγώ ένα σχόλιο εξ αφορµής της σηµερινής Ηµέρας Μνήµης του Ολοκαυτώµατος των Εβραίων και να παρατηρήσω ότι
τα ολοκαυτώµατα και γενικά η Γενοκτονία των Εβραίων δεν ήταν
µία σπίθα στην ιστορία. Ήταν µία πυρκαγιά που κατέκαψε τις ανθρώπινες αξίες και είναι ορατή ακόµα και σήµερα από κάθε
γωνιά του πλανήτη και δείχνει πού µπορεί να φτάσει ένα κράτος
ή µια οµάδα προσώπων -να το πω κατ’ αυτή την έννοια- προκειµένου να διατηρήσει την εξουσία εις βάρος του λαού.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, νοµίζω ότι η ιστορία δικαιώνει αυτούς που υπερασπίζονται τις ανθρώπινες αξίες.
Στην επίκαιρη ερώτηση, τώρα.
Κυρία Υφυπουργέ, το Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών, που είναι
γυµνάσιο και λύκειο, συνεστήθη για πρώτη φορά το 1996 και στα
είκοσι τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του έχει συµβάλει καθοριστικά, θα έλεγα, στην προαγωγή της µουσικής παιδείας των
µαθητών της περιοχής. Είναι ένα αρκετά δηµοφιλές σχολείο, ελκυστικό, όπως φαίνεται και από τον διαρκώς αυξανόµενο αριθµό
των µαθητών που φοιτούν σε αυτό, γιατί συνδυάζει τη µουσική
µε τη γενική παιδεία.
Από το 1996 που συνεστήθη, µε µία µικρή εξαίρεση τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας του, όπου συστεγάστηκε µε το 2ο Γυµνάσιο
Γιαννιτσών, στεγάζεται αποκλειστικά σε λυόµενες κατασκευές
µε πάνελ αλουµινίου στον προαύλιο χώρο του 2ου Γυµνάσιου
Γιαννιτσών. Νοµίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλο σχολείο πανελληνίως που να στεγάζεται σήµερα σε πάνελ αλουµινίου. Η
λύση αυτή προκρίθηκε τότε προσωρινά, όπως γίνεται πάντα αλλά, όπως αντιλαµβάνεστε, ουδέν µονιµότερο του προσωρινού, για να εξυπηρετηθεί ο µικρός τότε µαθητικός πληθυσµός του
Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών, ώστε να συνεχίσουν οι µαθητές
να παρακολουθούν απρόσκοπτα τα µαθήµατα και να µην παρεµβαίνει, θα έλεγα, καταλυτικά το ένα σχολείο στη λειτουργία του
άλλου.
Από το 1996 και, δυστυχώς, µέχρι σήµερα συνεχίζει να λειτουργεί σε λυόµενες κατασκευές, σε αίθουσες από πάνελ αλουµινίου, όπως είπα, µε εντελώς ακατάλληλες υποδοµές, όπως
µπορούµε να φανταστούµε, που διόλου δεν καλύπτουν τις ανάγκες των µαθητών που φοιτούν εκεί, µε αίθουσες οι οποίες δεν
έχουν καµµία ηχοµόνωση, που θερµαίνονται µε κλιµατιστικά, µε
οτιδήποτε µπορεί να σηµαίνει αυτό. Και, βεβαίως, κανένας λόγος
δεν γίνεται για τα απαιτούµενα από τον ίδιο τον κανονισµό λειτουργίας των µουσικών σχολείων, όπως είναι οι αίθουσες συναθροίσεων, εκδηλώσεων ή, εν πάση περιπτώσει, οι αίθουσες σίτισης.
Όπως αντιλαµβάνεστε, κυρία Υφυπουργέ, ο αριθµός των εκατόν πενήντα µαθητών του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών -που
να επισηµάνω εδώ ότι δεν είναι µόνο από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, αλλά και από όµορες περιφερειακές ενότητες, από
την Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας, από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς και από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,
γιατί το σχολείο αυτό είναι µοναδικό στην περιοχή- καθώς και τα
είκοσι τέσσερα χρόνια λειτουργίας του καθιστούν αναγκαία τη
δηµιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου για τη στέγαση του
Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών χθες, κυρία Υφυπουργέ.
Και το λέω αυτό, γιατί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε εκπεφρασµένη πολιτική βούληση -είχε επισκεφθεί το σχολείο ο οµόλογός σας τότε Υφυπουργός- να ενταχθεί το Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών σε µια δέσµη σχολείων
που θα κατασκευάζονταν µέσω ΣΔΙΤ. Πλην, όµως, όπως καταλαβαίνετε, για να γίνει ένα σχολείο πρέπει πρώτα απ’ όλα να υπάρχει οικόπεδο και κατά δεύτερον το οικόπεδο αυτό να είναι «καθαρό».
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Ο δήµος, βέβαια, καθυστερούσε από τότε τραγικά -για τέσσερα χρόνια περίπου- την ολοκλήρωση του ρυµοτοµικού σχεδίου
-χρειαζόταν µια τροποποίηση για να περιληφθεί αυτή η χρήση-,
µε αποτέλεσµα µέχρι τις εκλογές του Ιουλίου του 2019 αυτή η
τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου να µην έχει ολοκληρωθεί.
Πληροφορούµαι, όµως, ότι πέρυσι τον Μάιο ο δήµος εξέδωσε
ανακοίνωση, σύµφωνα µε την οποία ολοκληρώθηκαν και η τροποποίηση του ρυµοτοµικού αλλά και οι σχετικές εγκρίσεις. Μάλιστα, αυτό συµπεριελήφθη στο κτηριολογικό πρόγραµµα του
Υπουργείου Παιδείας. Από τότε αναµένονται εξελίξεις, κυρία
Υφυπουργέ, αν θα προχωρήσουµε, δηλαδή, στην προκήρυξη του
έργου και στην ένταξή του σε χρηµατοδοτικό εργαλείο.
Θέλω, εποµένως, να ρωτήσω ποια είναι η πολιτική βούληση,
πρώτα απ’ όλα, του Υπουργείου, µε την παρούσα πολιτική ηγεσία, όσον αφορά στην ανέγερση νέου διδακτηρίου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών, ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα που έχετε εκπονήσει στο Υπουργείο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Τζάκρη, σας
παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, θα ήθελα να µου πείτε σε ποιο χρηµατοδοτικό εργαλείο έχετε σκοπό να το εντάξετε, αν θα το εντάξετε στο ΕΣΠΑ ή
στις ΣΔΙΤ, όπως είχε η προηγούµενη κυβέρνηση προγραµµατίσει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η κυρία Υφυπουργός
έχει τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω και εγώ συµβάλλοντας στην Ηµέρα Μνήµης του
Ολοκαυτώµατος και θα σας διαβάσω ένα πολύ µικρό απόσπασµα
από τη σηµερινή δήλωση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, της κ. Νίκης Κεραµέως.
«Στους εξήντα χιλιάδες Έλληνες Εβραίους, αλλά και στα εκατοµµύρια των ανθρώπων που εξοντώθηκαν συνολικά από το ναζιστικό καθεστώς, οφείλουµε όλες οι επόµενες γενεές να αποτίουµε φόρο τιµής, µε όπλο µας τη γνώση, διασφαλίζοντας την
ιστορική µνήµη και την ενδελεχή µελέτη και διδασκαλία των γεγονότων. Έτσι δεν θα µείνει ποτέ ξανά καµµιά χαραµάδα ανοιχτή, που θα επιτρέψει την αναβίωση του φασισµού, του ναζισµού, του αντισηµιτισµού, της µισαλλοδοξίας.».
Στην ερώτηση, τώρα, την οποία υπέβαλε η κ. Τζάκρη, στην
πρωτολογία µου, κυρία συνάδελφε, θα σας αναφέρω το πλαίσιο
αρµοδιοτήτων που έχει το Υπουργείο Παιδείας και στη δευτερολογία θα σας εξηγήσω και θα σας ενηµερώσω για την έρευνα
που έκαναν οι υπηρεσίες µας για την πορεία αυτού του, πραγµατικά, απαραίτητου νέου κτηρίου που θα στεγάσει το Μουσικό
Σχολείο Γιαννιτσών.
Επειδή ακριβώς και το Υπουργείο µας το θεώρησε απαραίτητο, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, η κ. Κεραµέως,
υπέγραψε την υπ’ αριθµόν 198642/Α2/13-12-2019 απόφαση, µε
την οποία ενέκρινε το κτηριολογικό πρόγραµµα για το Μουσικό
Σχολείο Γιαννιτσών, µε δυναµικότητα διακοσίων µαθητών και µαθητριών γυµνασίου και εκατό µαθητών και µαθητριών λυκείου.
Στην ερώτησή σας έχετε αναφέρει -το είπατε και σήµερα στην
τοποθέτησή σας- ότι συνολικά φοιτούν εκατόν πενήντα µαθητές
και υπάρχει εκτίµηση αύξησης για το επόµενο σχολικό έτος.
Αυτός ήταν και ο λόγος που στο κτηριολογικό πρόγραµµα, στην
έγκρισή του, που συνοδεύει αυτή την απόφαση, υπάρχει πρόβλεψη δυναµικότητας τριακοσίων µαθητών και µαθητριών. Μάλιστα, στο κτηριολογικό πρόγραµµα υπάρχουν τα ελάχιστα όρια,
που σηµαίνει ότι, κατά την εκπόνηση της µελέτης αυτού του σχολικού κτηρίου, επιτρέπεται η αύξηση της συνολικής µεικτής επιφάνειας µέχρι 10% για τη βελτιστοποίηση των χώρων. Όµως, το
αναθεωρηµένο αυτό κτηριολογικό πρόγραµµα υπόκειται και
αυτό στην έγκριση του Υπουργείου.
Αν διαβάσει κανείς το περιεχόµενο του προγράµµατος, η µελέτη περιλαµβάνει αίθουσες διδασκαλίας τύπου 1 και 2, εργαστήρια φυσικών επιστηµών, παρασκευαστήριο, αίθουσα Καλλιτεχνικών, Αισθητικής, Πληροφορικής, χώρους άθλησης, βοηθη-
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τικούς χώρους, χώρους διοίκησης και κοινωνικούς χώρους.
Θα σας πω, ολοκληρώνοντας την πρωτολογία µου, ότι ο ρόλος
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη σχολική
στέγη είναι επιτελικός. Καθορίζει τις προδιαγραφές των χώρων
ως προς το είδος, τον αριθµό, το µέγεθός τους και αυτά περιλαµβάνονται στο κτηριολογικό πρόγραµµα.
Για την ανέγερση των σχολικών κτηρίων, την επισκευή τους,
τη συντήρηση και τη βελτίωση των υποδοµών των σχολικών µονάδων, η αρµοδιότητα εµπίπτει στους δήµους, σύµφωνα µε τα
άρθρα 75 παράγραφος 1 τοµέα ΣΤ’ του ν.3463/2006 και 94 παράγραφος 4 του ν.3852/2010.
Άρα, λοιπόν, τα χρηµατοδοτικά εργαλεία ανέγερσης και η ένταξή τους σε χρηµατοδότηση είναι στην αρµοδιότητα του δήµου.
Στη δευτερολογία θα σας δώσω και πρόσθετες πληροφορίες,
για να µην κάνω κατάχρηση του χρόνου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Τζάκρη, έχετε
τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Όπως είπατε και εσείς, κυρία Υφυπουργέ, το Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών -όπως και όλα τα µουσικά σχολεία, βέβαια- είναι ελκυστικά σχολεία, γιατί συνδυάζουν
τη µουσική µε τη γενική παιδεία.
Σε κάθε περίπτωση, για να επιτευχθεί αυτός ο συνδυασµός,
όπως αντιλαµβανόµαστε όλοι, πρέπει να υπάρχει και ο κατάλληλος εξοπλισµός, αλλά και ένα κατάλληλο εκπαιδευτήριο που να
στεγάσει το Μουσικό Σχολείο, ώστε τα µαθήµατα να γίνονται
όπως πρέπει να γίνονται, όπως εσείς µας είπατε. Απαιτούνται µικρές αίθουσες µε ηχοµόνωση, ώστε να γίνεται η ατοµική διδασκαλία των µαθηµάτων και να µην εµπλέκονται οι ήχοι από τα
διαφορετικά µουσικά όργανα, απαιτείται να υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων για την παρουσίαση της δουλειάς των µαθητών, απαιτείται να υπάρχει αίθουσα σίτισης, γιατί τα ωράρια, όπως
αντιλαµβάνεστε, είναι διευρυµένα και γενικά απαιτούνται ειδικές
προδιαγραφές.
Από τις 13-12-2019, όπως µας είπατε και εσείς, κυρία Υφυπουργέ, εγκρίθηκε το κτηριολογικό πρόγραµµα από το Υπουργείο Παιδείας, πλην, όµως, το Υπουργείο Παιδείας -όπως πολύ
σωστά µας είπατε- συµπράττει ως προς την πολιτική βούληση
για την ένταξη των σχολείων αυτών σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. Αν πρόκειται για το ΕΣΠΑ, πρέπει να συνεργαστεί µε την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αν πρόκειται, εν πάση περιπτώσει, για ΣΔΙΤ, θα πρέπει να συµπράξει µε το Υπουργείο Υποδοµών ή µπορεί να αναλάβει φορέας διαχείρισης ο αντικαταστάτης του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων, ο καινούργιος οργανισµός, ή, εν πάση περιπτώσει, να γίνει µέσα από τις υπηρεσίες
του Υπουργείου Υποδοµών.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, το Υπουργείο Παιδείας, κυρία Υφυπουργέ, είναι επισπεύδον Υπουργείο και είναι αυτό που έχει την
πολιτική βούληση. Το ίδιο γίνεται και µε τα δικαστήρια, το ίδιο γίνεται µε όλους. Και, βεβαίως, και µε τη Γενική Γραµµατεία ΣΔΙΤ.
Ο δήµος τον Δεκέµβριο του 2019 εξέδωσε ένα δελτίο Τύπου.
Ανακοινώθηκε από τον Δήµο Πέλλας ότι εγκρίθηκε, πραγµατικά,
όπως είπατε και εσείς, το κτηριολογικό πρόγραµµα για το Μουσικό Σχολείο. Τον Μάιο του 2020 ο δήµος ανακοίνωσε ότι το έργο
επρόκειτο να δροµολογηθεί προς κατασκευή για τον περασµένο
Ιούνιο, ενώ, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς των αρµοδίων, την
άνοιξη του 2021 αναµένεται να υποβληθούν δεσµευτικές προσφορές για την προκήρυξη.
Εν συνεχεία, από το επόµενο καλοκαίρι θα αναδειχθεί ανάδοχος και το φθινόπωρο του 2021 θα υπογραφούν συµβάσεις, µε
στόχο η κατασκευή της σχολικής µονάδας να αρχίσει στις αρχές
του 2022.
Όπως αντιλαµβάνεστε -σας είπα και προηγουµένως και θα
κλείσω µε αυτό- το Υπουργείο Παιδείας, αν έχει συµβεί οτιδήποτε από όλα αυτά, θα ήταν ενήµερο για οποιαδήποτε εξέλιξη
που θα ακολουθούσε µετά την έγκριση του κτηριολογικού προγράµµατος.
Οπότε, σε κάθε περίπτωση, κυρία Υπουργέ, ο Δήµος Γιαννιτσών δεν έχει τη δυνατότητα από µόνος του να προχωρήσει στην
υλοποίηση ενός τέτοιου έργου. Το ξαναλέω, αυτό θα γίνει ή µέσω του ΕΣΠΑ -µέσω του προϋπολογισµού του εννοώ, αυτό είναι
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το χρηµατοδοτικό εργαλείο- ή µέσω των ΣΔΙΤ, όπου το Υπουργείο Παιδείας είναι το επισπεύδον Υπουργείο, το οποίο εκφράζοντας την πολιτική βούληση -αν θέλετε- δίνει και το εναρκτήριο
λάκτισµα στις υπόλοιπες υπηρεσίες -που σας είπα ποιες µπορεί
να είναι και δεν θέλω να επαναλάβω, είτε το Υπουργείο Υποδοµών είτε ο παλιός Οργανισµός Σχολικών Κτηρίων, ο παλιός ΟΣΚ,
όπως λέγεται σήµερα- να προχωρήσουν, εν πάση περιπτώσει,
στην υλοποίηση του έργου σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία ΣΔΙΤ, αν επιλεγεί το χρηµατοδοτικό εργαλείο των ΣΔΙΤ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία Μακρή,
έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως σας είπα, λοιπόν, και στην πρωτολογία µου, κυρία συνάδελφε, όσον αφορά τη δικιά µας ευθύνη, το Τµήµα Α’ Μελετών
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο εκπονεί και
εγκρίνει κτηριολογικά προγράµµατα για τις ανάγκες στέγασης
όλων των σχολικών µονάδων -ΑΕΙ και ΤΕΙ-, για στεγαστικές ανάγκες των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, για
τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και τις δηµόσιες βιβλιοθήκες.
Θα επαναλάβω, όπως είπα και στην πρωτολογία, ότι το Υπουργείο έχει επιτελικό ρόλο, εκπονεί και εγκρίνει κτηριολογικά προγράµµατα, καθορίζει τις προδιαγραφές των χώρων ως προς το
είδος, τον αριθµό και το µέγεθός τους.
Θα συµφωνήσω µαζί σας ότι πρέπει, αλλά και υπάρχει ενδιαφέρον για τις σχολικές αίθουσες, καίτοι η ανέγερσή τους δεν
είναι δική µας ευθύνη, γι’ αυτό κάναµε έρευνα, για να έχουµε
πλήρη απάντηση στην ερώτησή σας. Από την έρευνα των υπηρεσιών προέκυψε ότι ο Δήµος Πέλλας έχει καταθέσει τεχνικό
δελτίο µε τίτλο «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών» στο
πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», έχει υποβάλει όλες τις σχετικές
άδειες, κτηριολογικό πρόγραµµα, εγκεκριµένο τοπικό ρυµοτοµικό για την προτεινόµενη θέση ανέγερσής του. Η πρόταση αυτή
δεν εντάχθηκε στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» και υποβλήθηκε
εκ νέου από τον δήµο στο πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και
συγκεκριµένα στη δράση µε τίτλο «Αξιοποίηση του κτηριακού
αποθέµατος των δήµων», η οποία δράση έχει καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων την 31η Μαρτίου 2021.
Θα σας ενηµερώσω, επίσης, ότι σε ό,τι αφορά τον σχεδιασµό,
την κατασκευή και τη χρηµατοδότηση, τη συντήρηση και τη λειτουργία δεκαεπτά σχολικών µονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πρόγραµµα ΣΔΙΤ, που ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ στις 16-1-2021, µε αναθέτουσα αρχή
την εταιρεία «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», αυτή η Διυπουργική
Επιτροπή «κληρονόµησε», εντός εισαγωγικών, αλλά υλοποίησε
τις αποφάσεις των ετών 2017 και 2018 του τότε Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη, οι οποίες δεν περιελάµβαναν το Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών. Το κάναµε αυτό, γιατί
η δηµόσια διοίκηση έχει συνέχεια.
Και θέλω, όµως, να σας πω -για επιπλέον ενηµέρωσή σας και
για την πληρότητα της απάντησης- ότι η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας έχει συµπεριλάβει στη δική της εισήγηση -έχει µια
θετική εισήγηση για την κατασκευή δεκαεπτά διδακτηρίων µε τη
διαδικασία ΣΔΙΤ, βάσει της αναγκαιότητας των περιφερειακών
ενοτήτων της- και το Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών. Είναι αυτή η
δεύτερη πρόταση που θα υποβληθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή
ΣΔΙΤ. Έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τον
Δήµο Πέλλας και αναµένεται στο επόµενο διάστηµα να υποβληθεί προς τελική έγκριση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Προχωρούµε στην τελευταία ερώτηση, στη δεύτερη µε αριθµό
341/25-1-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή
Ηλείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Επιτακτική η
ανάγκη ενίσχυσης του Τµήµατος Μουσειολογίας στον Πύργο».
Θα απαντήσει, όπως είπα, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Συρίγος.
Ορίστε, κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε, το Τµήµα Μουσειολογίας του
Πανεπιστηµίου Πατρών, µε έδρα στον Πύργο, είναι το µοναδικό
προπτυχιακό τµήµα µε αντικείµενο τις µουσειακές σπουδές.
Και κάνω ερώτηση για αυτό, γιατί εµείς στην Ηλεία έχουµε δικαιολογηµένα πολλά παράπονα διαχρονικά από τη στάση των
κυβερνήσεων σε σχέση µε την ένταξη της Ηλείας στον χάρτη της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Και µιλάµε για έναν νοµό που έχει
την τιµή να φιλοξενεί τον κάλλιστον της Ελλάδος τόπον, την Αρχαία Ολυµπία. Παρ’ όλα αυτά, έχει παραµεληθεί διαχρονικά και
αυτή τη στιγµή έχουµε τµήµατα που, ενώ έχουν ιδρυθεί, είναι σε
αναστολή και τµήµατα τα οποία, ενώ λειτουργούν, στην πράξη
δεν στηρίζονται και από πρυτανικές αρχές, αλλά και από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Και µιλάω συγκεκριµένα για το Τµήµα Μουσειολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. Πεντακόσιοι ενεργοί φοιτητές σε δύο χρόνια λειτουργίας, έχει, όµως, επιφορτιστεί και µε την επιστηµονική
ευθύνη χιλίων εκατό φοιτητών του Τµήµατος ΤΕΙ που καταργήθηκε, Διοίκησης, Οικονοµίας, Πολιτισµικών και Τουριστικών Μονάδων, µέχρι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, τουλάχιστον
για δύο ακόµα έτη.
Η έλλειψη διδασκόντων έχει απτά οδυνηρά αποτελέσµατα. Το
50% των µαθηµάτων του χειµερινού εξαµήνου των φοιτητών της
Μουσειολογίας δεν διδάχθηκε και το 70% των χειµερινών µαθηµάτων του τµήµατος που καταργήθηκε επίσης δεν διδάχτηκε,
ενώ υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι, ενώ έχουν περατώσει το πρόγραµµα σπουδών από το προηγούµενο τµήµα, δεν µπορούν να
ολοκληρώσουν, γιατί δεν παίρνουν πτυχιακή λόγω έλλειψης διδασκόντων.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Πατρών µαζί µε τους καθηγητές την 1η Δεκέµβριου έστειλε στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας -δεν ήσασταν τότε εσείς- µία αγωνιώδη επιστολή, ζητώντας
ειδική γραµµή στήριξης για την εύρυθµη αλλά και αυτοδύναµη
συνάµα λειτουργία του τµήµατος.
Την επιστολή αυτή, κύριε Πρόεδρε -και το λέω γιατί ξέρω ότι
έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό-, την έχουν συνυπογράψει
όλοι οι Βουλευτές του Νοµού Ηλείας, η κ. Αυγερινοπούλου, ο κ.
Τζαβάρας, ο κ. Νικολακόπουλος, ο κ. Καλαµατιανός και ο οµιλών,
δείχνοντας µία πρωτοφανή συστράτευση των αιρετών εκπροσώπων της Ηλείας στο Κοινοβούλιο σε έναν στόχο, ο οποίος θεωρούµε ότι είναι και δίκαιος.
Και επειδή επίκειται αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και αυτή η αξιολόγηση, κύριε Υπουργέ, θα γίνει
σε ένα τµήµα το οποίο δεν στηρίχθηκε από την προηγούµενη
πρυτανική αρχή -χαρακτηριστικά θα σας πω ότι τριάντα οκτώ θέσεις µελών ΔΕΠ έδωσε το 2019 - 2020 το Υπουργείο Παιδείας
στο Πανεπιστήµιο Πατρών, ούτε µία δεν πήγε στο Τµήµα Μουσειολογίας-, άρα δεν µπόρεσε αυτό το τµήµα στον ενάµιση χρόνο λειτουργίας να αναπτύξει και όλες τις δράσεις και δυνατότητές του.
Με όλα αυτά τα δεδοµένα, ερωτώ δύο συγκεκριµένα πράγµατα: πρώτον, αν προτίθεστε να στελεχώσετε µε ακαδηµαϊκό µόνιµο προσωπικό το τµήµα µέσω της ενίσχυσης του Πανεπιστηµίου Πατρών ή µε διδάσκοντες, όπως είναι αυτοί του π.δ.407 αυτή τη στιγµή αυτή η δυνατότητα υπάρχει-, τουλάχιστον τέσσερις σε κάθε εξάµηνο, ώστε να µπορέσουν να διδαχθούν και τα
µαθήµατα που δεν έγιναν το χειµερινό εξάµηνο και, δεύτερον,
αν θα ολοκληρωθούν επιτέλους οι µετατάξεις δύο θέσεων ΕΔΙΠ
που εκκρεµούν από τον Ιούλιο -δεν ξέρω αν είναι στο Υπουργείο
Παιδείας, αν είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών-, αλλά θα δώσουν
δυνατότητα αύξησης των διδασκόντων στο τµήµα και αν θα ενισχύσετε µε δύο θέσεις τουλάχιστον ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού το τµήµα, που είναι όρος επιβίωσης και εύρυθµης
λειτουργίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Συρίγο,
έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θίξατε ένα πολύ σηµαντικό θέµα. Στην Ελλάδα έχουµε θησαυρούς που πολλές φορές δεν ξέρουµε πώς
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να τους χειριστούµε, πώς να τους αντιµετωπίσουµε. Αναφερθήκατε στο παράδειγµα του Νοµού Ηλείας και της Αρχαίας Ολυµπίας και εµείς, αντί να εκµεταλλευθούµε την παγκόσµια απήχηση
που έχει το όνοµα «Ολυµπία», καθόµαστε και παίζουµε, όπως κάναµε το 2019 µε τον ν.4610, όπου φτιάξαµε Τµήµα Μουσειολογίας µε δύο µέλη ΔΕΠ.
Καλούµαστε, λοιπόν, τώρα να χειριστούµε µία κατάσταση,
στην οποία ένα τµήµα ενός παλαιού ΤΕΙ, µε όλους τους αριθµούς
που ορθώς αναφέρατε, προσπαθεί να επιβιώσει µε δύο µέλη
ΔΕΠ.
Σε αυτό το πλαίσιο, όµως, και επειδή το κράτος πραγµατικά
έχει συνέχεια και είµαστε υποχρεωµένοι να αναλάβουµε και τα
λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν -ασχέτως αν έχουν γίνει από
προηγούµενη κυβέρνηση-, µπορούµε να πούµε αυτά που θα σας
πω παρακάτω.
Έχουµε διαθέσει στο Πανεπιστήµιο Πατρών τριάντα πέντε θέσεις µελών ΔΕΠ. Με απόφαση της Συγκλήτου δόθηκαν δύο θέσεις µελών ΔΕΠ, µε βάση το π.δ.409/1980, για την κάλυψη των
αναγκών του εαρινού εξαµήνου και έχουν διατεθεί πέντε θέσεις
εκπαιδευτικού προσωπικού για το ακαδηµαϊκό έτος 2020 – 2021,
στο πλαίσιο της αποκτήσεως ακαδηµαϊκής εµπειρίας. Αυτοί είναι
νέοι διδάκτορες, οι οποίοι κάνουν συµβάσεις ανά εξάµηνο ή ανά
έτος, για να µπορέσουν να αποκτήσουν ακαδηµαϊκή εµπειρία.
Στη Γραµµατεία έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν τρεις διοικητικοί υπάλληλοι και παράλληλα εκκρεµούν διαδικασίες διορισµού διοικητικού προσωπικού του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
µε έδρα τον Πύργο σε τρία ακόµη άτοµα.
Ως προς τις µετατάξεις ΕΔΙΠ, πράγµατι υπάρχουν δύο αιτήσεις εκπαιδευτικών για µετάταξη σε θέσεις εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί ο απαιτούµενος έλεγχος
νοµιµότητας και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειµένου
να διοριστούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατρίνης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί
είστε ακριβής σε αυτά που λέτε, συνοπτικός, λακωνικός, αλλά
ουσιαστικός. Πρέπει, όµως, να επαναφέρουµε τα πράγµατα στην
ορθή διάσταση. Δηλαδή, αυτή τη στιγµή υπηρετούν δύο µέλη
ΔΕΠ όντως στο Τµήµα Μουσειολογίας. Αυτό δεν συνέβη τυχαία.
Με τον νόµο που αναφέρατε, της προηγούµενης κυβέρνησης,
δόθηκε η δυνατότητα σε υπηρετούντα µέλη ΔΕΠ να κάνουν αίτηση και να µεταταγούν σε άλλα τµήµατα του ίδιου πανεπιστηµίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τρεις καθηγητές που ήταν στον
Πύργο να φύγουν και να πάνε στην Πάτρα. Άρα αποψιλώθηκε η
λειτουργία του τµήµατος και γι’ αυτό ζητούµε την παρέµβαση
και αρωγή της πολιτείας σε ένα αίτηµα που, επαναλαµβάνω, το
προσυπογράφουν και συνυπογράφουν όλοι οι Βουλευτές και οι
αυτοδιοικητικοί της περιοχής. Και νοµίζω ότι και εσείς καταλαβαίνετε ότι έχει στοιχεία ορθότητας και βιωσιµότητας και πρέπει
να επανέλθουµε στην προηγούµενη κατάσταση.
Όντως, το Πανεπιστήµιο Πατρών έχει δεσµευθεί -και το κάνει
µέσω της επιστολής ο κ. Μπούρας, αλλά το έχει πει και σε συζητήσεις- ότι, αν και εφόσον ενισχυθεί, θα κατανείµει µε δικαιοσύνη
αυτό που αναλογεί στο Τµήµα Μουσειολογίας στον Πύργο.
Όµως, υπάρχουν προβλήµατα που απαιτούν άµεση στελέχωση. Δηλαδή, πέρα από αυτές τις θέσεις που έχουν εγκριθεί,
θα πρέπει αυτή τη στιγµή να δοθεί και µία προτεραιότητα πολιτική, δηµοσιονοµική, εκπαιδευτική, πολιτισµική -δεν ξέρω- στο
Τµήµα Μουσειολογίας στον Πύργο και να στελεχωθεί αυτή τη
στιγµή. Τουλάχιστον να έχει οκτώ µέλη ΔΕΠ, τουλάχιστον µία ή
δύο θέσεις ΕΤΕΠ -δεν µου απαντήσατε και περιµένω τη δευτερολογία αν έχετε κάτι να µου πείτε-, δύο άτοµα διοικητικό προσωπικό και να ολοκληρωθούν και αυτές οι δύο θέσεις ΕΔΙΠ, που
θα δώσουν µία σηµαντική ανάσα στο πρόβληµα διδασκαλίας που
αντιµετωπίζει αυτή τη στιγµή όχι το τµήµα, κύριε Υπουργέ, αλλά
οι εκατοντάδες φοιτητές, οι οποίοι δεν διδάσκονται τα µαθήµατα
και θα απορούν οι γονείς τους τι κάνει το ελληνικό κράτος για τα
παιδιά τους που φοιτούν σε µια άλλη πόλη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Τώρα δεν θα αναφερθώ στην εγγύτητα µε την Αρχαία Ολυµπία, το Κάστρο Χλεµούτσι, τον Επικούριο Απόλλωνα και όλους
τους πολιτισµικούς θησαυρούς παγκόσµιας ακτινοβολίας, όπως
είπατε και εσείς πολύ σωστά, που εδρεύουν στην Ηλεία. Όµως
είναι ένα τµήµα το οποίο πραγµατικά παρέχει εφόδια επιστηµονικά και επαγγελµατικά στους φοιτητές του.
Θέλω να σας πω, επειδή ξέρω ότι έχετε ευαισθησία σε αυτό και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- ότι το πρόγραµµα σπουδών και
το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος Μουσειολογίας διδάσκεται σε πάρα πολλά πανεπιστήµια του εξωτερικού. Ενδεικτικά θα
σας αναφέρω το Rochester Institute, το University of Lemmy στον
Καναδά, το University of British Columbia επίσης στον Καναδά,
το University of Iowa. Στο Reading στην Αγγλία και στο Bailor
έχουν προπτυχιακό αντικείµενο τις µουσειακές σπουδές. Άρα
αυτό το αντικείµενο, που είναι µοναδικό στην Ελλάδα στο Τµήµα
Μουσειολογίας, δεν είναι εφεύρεση ελληνική, υπάρχει παντού.
Και αλίµονο αν δεν υποστηριχθεί για να συνεχίσει να υπάρχει και
στην Ελλάδα! Υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας οι οποίες είναι
σε πολύ καλό επίπεδο και βεβαίως χρειάζεται ενίσχυση εξοπλισµού.
Επειδή φέρνετε και ένα νοµοσχέδιο που έχει σχέση µε το
εύρος της βαθµολογίας που, κατά την άποψή σας, συνιστά κριτήριο για τη βιωσιµότητα, θέλω να σας πω ότι σε ενάµιση χρόνο
λειτουργίας, µε όλα αυτά τα προβλήµατα που περιέγραψα, το
τµήµα βρίσκεται στον µέσο όρο του εύρους βαθµολογίας των
πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Όµως, είναι ένα τµήµα το οποίο δεν
στηρίχθηκε από την προηγούµενη πρυτανική αρχή και πρέπει
τώρα να στηριχθεί από την Κυβέρνηση και τη νέα πρυτανική
αρχή, που η επιστολή της, που σας κατέθεσα την 1η Δεκεµβρίου,
συνιστά την πιο απτή απόδειξη ότι όντως πιστεύει στη βιωσιµότητα του τµήµατος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Κατρίνη, είπατε την κρίσιµη φράση:
«Δεν στηρίχθηκε από την προηγούµενη πρυτανική αρχή». Γιατί
το λέω αυτό; Διότι βλέπω, κοιτάζοντας από τον κατάλογο του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργείου Παιδείας, ότι για το ακαδηµαϊκό έτος 2019 - 2020
εγκρίθηκαν πεντακόσιες θέσεις διδακτικού προσωπικού, δηλαδή
µελών ΔΕΠ, σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τριάντα οκτώ
αποδόθηκαν στο Πανεπιστήµιο Πάτρας. Στις 16 Ιουλίου δόθηκαν
διακόσιες ακόµη θέσεις µελών ΔΕΠ και κατανεµήθηκαν δώδεκα
θέσεις στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας. Στις 30 Σεπτεµβρίου του
2020 δόθηκαν τριακόσιες πενήντα θέσεις, εκ των οποίων είκοσι
τρεις στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας.
Επίσης, δόθηκε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό για το φετινό
ακαδηµαϊκό έτος διακόσιες ογδόντα τέσσερις θέσεις, εκ των
οποίων είκοσι τρεις πάλι στο Πανεπιστήµιο Πάτρας.
Τέλος, για τα ΕΤΕΠ, που έχετε ρωτήσει ειδικώς στην ερώτηση
που καταθέσατε, έχουν κατανεµηθεί στο Πανεπιστήµιο Πατρών
τρεις θέσεις ΕΤΕΠ.
Τα λέω όλα αυτά, διότι η επιµέρους κατανοµή όλων των ως
άνω θέσεων ανά τµήµα γίνεται µε αποφάσεις της Συγκλήτου του
πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν.4485/2007. Εποµένως είναι το πανεπιστήµιο εκείνο το οποίο αποφασίζει. Το Υπουργείο διαθέτει τις θέσεις στο πανεπιστήµιο και αυτό αποφασίζει πού θα τις διαθέσει.
Θεωρήστε αυτονόητο ότι θα µιλήσουµε και µε τον Πρύτανη
του Πανεπιστηµίου Πατρών, για να δούµε πώς µπορεί να βοηθηθεί το τµήµα. Όµως, η τελική απόφαση εναπόκειται στη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Πατρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ενενήντα έξι άτοµα
µέτρησα πάντως, ακούγοντας, ότι έχει πάρει το Πανεπιστήµιο
Πατρών.
Σας ζηλεύουν Μιχάλη οι Πατρινοί, γι’ αυτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ούτε εκατό, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
Θα διακόψουµε για λίγο τη συνεδρίαση και θα επανέλθουµε
στις 11.00’ ακριβώς. Παρακαλώ τις Γραµµατείες των Κοινοβουλευτικών Οµάδων να ενηµερώσουν εκπροσώπους και εισηγητές
να είναι στις 11.00’ εδώ, σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
Ευχαριστώ.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συµµόρφωση µε υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθµιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές
ρυθµίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη µετά-COVID εποχή».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση στις
21 Ιανουαρίου 2021 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση, ενιαία, επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Ειδικότερα, ως προς την οργάνωση της συζήτησης, προτείνονται, εκτός από τους εισηγητές, τους ειδικούς αγορητές, τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, καθώς και τους Υπουργούς και
τρεις κύκλοι οµιλητών, που θα συµµετάσχουν στη συζήτηση µε
φυσική παρουσία. Κάθε κύκλος θα αποτελείται από δώδεκα οµιλητές µε την εξής αναλογία: πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις
από τον ΣΥΡΙΖΑ, ένας από το Κίνηµα Αλλαγής, ένας από το ΚΚΕ,
ένας από την Ελληνική Λύση και ένας από το ΜέΡΑ25. Επίσης, θα
προστεθούν και δύο κύκλοι οµιλητών που θα συµµετάσχουν στη
συζήτηση αυτή µε τηλεδιάσκεψη µέσω της πλατφόρµας
«WEBEX», καθώς ο κύκλος θα αποτελείται από δώδεκα οµιλητές
µε την ίδια αναλογία. Τα ονόµατα των οµιλητών έχουν ήδη οριστεί
από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές επιστολές.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το Σώµα
συνεφώνησε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ για τα άρθρα 22, 25, 30 και επί των τροπολογιών µε γενικούς αριθµούς 717 και 718. Εάν κάποιο κόµµα θέλει
να καταθέσει αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, να το κάνει γνωστό τώρα, ώστε να ετοιµασθούν οι διαδικασίες.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Στέφανος
Γκίκας για δεκαπέντε λεπτά.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα διακόσια
και πλέον κατοικηµένα νησιά της Ελλάδας διαµένει πάνω από το
15% του πληθυσµού της χώρας, µε τις κύριες δραστηριότητές
του να σχετίζονται µε τον τουρισµό, τη θάλασσα και τη ναυτιλία.
Σε αντίθεση, όµως, µε την ηπειρωτική οικονοµία, η νησιωτική οικονοµία καλείται να αντιµετωπίσει γνωστούς επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως είναι το αυξηµένο κόστος µεταφορών, η ασυνέχεια του χώρου και οι αυξηµένες απαιτήσεις σε υποδοµές και
εξοπλισµούς. Ωστόσο, έως σήµερα απουσίαζε από το νοµικό
οπλοστάσιο της χώρας µία ολοκληρωµένη πολιτική για τη στήριξη και την ενίσχυση των νησιωτικών µας περιοχών, ώστε να ξεπεραστούν προβλήµατα που στέκονται εµπόδιο στις αναπτυξιακές προοπτικές και στην αξιοποίηση των νησιών µας.
Η συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία καλύπτει αυτό το σοβαρό κενό, θεσµοθετώντας για πρώτη φορά µια νησιωτική πολιτική µέσα από την υποχρέωση κατάρτισης της εθνικής στρατηγικής για την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιώτικο
χώρο. Η νέα νησιωτική πολιτική αποτελεί µέρος του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων «ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» και έχει στον
πυρήνα της την κεντρική πολιτική επιλογή αυτής της Κυβέρνησης
για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών των νησιών µας
και την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή του νησιωτικού
χώρου, αλλά πάντα στο πλαίσιο της θαλάσσιας οικονοµίας.
Η νέα νησιωτική πολιτική διασφαλίζει τη διακριτή αντιµετώπιση
των µικρών και πολύ µικρών νησιών µε την υιοθέτηση ειδικών
προγραµµάτων. Ασκεί ειδική αναπτυξιακή πολιτική για τα νησιά
και υιοθετεί ειδικά προγράµµατα µε τοµεακές πολιτικές στον νη-
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σιωτικό χώρο.
Η εθνική στρατηγική είναι ένα ενιαίο κείµενο πολιτικής που
συντάσσεται κάθε πέντε χρόνια και θέτει ειδικούς αναπτυξιακούς
στόχους στους τοµείς της δηµόσιας πολιτικής, που σχετίζονται
µε τη λιµενική πολιτική και τις ναυτιλιακές υποδοµές, τις θαλάσσιες ενδοµεταφορές, τη νησιωτική ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα, τη θαλάσσια επιτήρηση και τη στρατηγική ασφαλείας στη θάλασσα, τα γαλάζια επαγγέλµατα και τις επενδύσεις
στη γαλάζια οικονοµία, την ψηφιακή διακυβέρνηση και βεβαίως
στο τρίπτυχο «υγεία - πρόνοια - εκπαίδευση».
Διατυπώνει κεντρικές επιδιώξεις, στρατηγικούς και ειδικούς
αναπτυξιακούς στόχους, ειδικά σχέδια δράσης και, όπως είπαµε,
δράσεις για τα µικρά και αποµακρυσµένα νησιά. Επιπλέον, περιλαµβάνει µηχανισµό παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησής της.
Κατά τη διαδικασία κατάρτισης της εθνικής στρατηγικής λαµβάνεται υπ’ όψιν και η αρχή της µη διάκρισης, όπως, επί παραδείγµατι, λόγω αναπηρίας, ενώ διασφαλίζεται η προσβασιµότητα
σε άτοµα µε αναπηρία.
Η υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής δεν παρακάµπτει τις
κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Προβλέπεται η υποχρεωτική σύνταξη της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης και αποτίµησης των αποτελεσµάτων και των συνεπειών των πολιτικών που εφαρµόστηκαν
στον νησιωτικό χώρο από το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής,
η οποία παρουσιάζεται και αναλύεται στην αρµόδια επιτροπή της
Βουλής.
Επειδή ένα κείµενο πολιτικής από µόνο του δεν είναι αρκετό,
θεσµοθετούνται εργαλεία και κυρίως χρηµατοδοτικά προγράµµατα, τα οποία θα συµβάλουν καταλυτικά στην προώθηση της
εθνικής στρατηγικής.
Καταρτίζεται, λοιπόν, το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ» για τη χρηµατοδότηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα στους τοµείς λιµενικών
υποδοµών και εγκαταστάσεων, διαχείρισης ενέργειας, θαλασσίων ενδοµεταφορών για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, υποδοµών και δικτύων διαχείρισης,
µεταφοράς και διανοµής ύδατος, ιδίως στα µικρά και πολύ µικρά
νησιά.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος, φορείς της γενικής κυβέρνησης θα συνάπτουν επενδυτικά δάνεια µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων
έργων. Η εξυπηρέτηση των δανείων γίνεται από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και ιδίως από το συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος του.
Επιτρέψτε µου, για να γίνει πιο κατανοητό, να αναφέρω ένα
παράδειγµα που θα µπορούσε να λάβει χώρα στην Περιφερειακή
Ενότητα Κέρκυρας, που είναι η εκλογική µου περιφέρεια. Ο Οργανισµός Λιµένος Κέρκυρας, ΟΛΚΕ, µπορεί να συνάψει ένα δάνειο µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειµένου να
χρηµατοδοτήσει την επισκευή µιας µικρής λιµενικής υποδοµής
στους Οθωνούς, στα Διαπόντια ή στην Αστρακερή Καρουσάδων
στη βόρεια Κέρκυρα και να χρηµατοδοτήσει αυτή την επισκευή,
τις λιµενικές υποδοµές, χωρίς το κόστος του δανείου να επιβαρύνει τον Οργανισµό Λιµένος Κέρκυρας, διότι η εξυπηρέτησή
του θα γίνεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Άρα είναι πάρα πολύ σηµαντικό το συγκεκριµένο πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ».
Με τον ίδιο τρόπο µπορούν να χρηµατοδοτηθούν έργα αφαλάτωσης στα µικρά και πολύ µικρά νησιά ή -πάρα πολύ σηµαντικό- πολυετείς συµβάσεις που θα διασφαλίσουν την τακτική
συγκοινωνία σε άγονες γραµµές.
Επίσης, µε µια προσθήκη που έγινε, θα µπορούν να προσληφθούν και τεχνικοί σύµβουλοι, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα
να αξιοποιηθεί µια µελέτη, ένα έργο.
Άλλο εργαλείο πολύ σηµαντικό είναι το πρόγραµµα για τη χρηµατοδότηση της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας, που προβλέπει
την παροχή κάθε είδους χρηµατοδότησης σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς της θαλάσσιας οικονοµίας.
Τέλος, θεσπίζεται το Ταµείο Θαλάσσιας Γαλάζιας Οικονοµίας,
που στοχεύει στην αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών µέσων για

6626

την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της θαλάσσιας οικονοµίας και της γαλάζιας
ανάπτυξης και ειδικότερα της ναυτιλιακής τεχνολογίας, του ναυπηγικού εξοπλισµού και βεβαίως της τεχνολογίας στους δύο αυτούς τοµείς.
Τα τρία χρηµατοδοτικά προγράµµατα και ιδίως το «ΝΕΑΡΧΟΣ»
έχουν εκτός της πρακτικής και σαφή εθνική διάσταση. Ανοίγουν
τον δρόµο για σηµαντικές επενδύσεις στον νησιωτικό µας χώρο,
που µε τη σειρά τους φέρνουν ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας και άρα στηρίζουν την εθνική µας οικονοµία.
Το σχέδιο νόµου διασφαλίζει, όµως, και την αποτελεσµατική
και αποδοτική υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής, µέσω της θεσµοθέτησης δύο κρίσιµων επίσης εργαλείων. Το ένα είναι η σύσταση του Εθνικού Μητρώου Φορέων Θαλάσσιας Οικονοµίας,
ένα εργαλείο σύζευξης και συνεργασίας των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της εθνικής στρατηγικής, και το
άλλο η Πλατφόρµα Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης
στους τοµείς της εθνικής στρατηγικής, η οποία θα λειτουργεί ως
µηχανισµός παρακολούθησης και τεκµηρίωσης δεδοµένων,
όπου θα τηρούνται µελέτες, στοιχεία που συγκεντρώνονται σε
όλα τα πεδία της εθνικής στρατηγικής.
Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, πρέπει να τονισθεί ότι αυτή η
νοµοθετική πρωτοβουλία είναι ένα αποτέλεσµα διεξοδικού διαλόγου. Έγιναν πάνω από δεκατέσσερις περιφερειακές συσκέψεις και διασκέψεις, µε περισσότερους από τριακόσιους φορείς,
οι οποίοι υπέβαλαν προτάσεις, πολλές από τις οποίες έχουν ενσωµατωθεί στην παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία.
Έρχοµαι -γιατί ο χρόνος περνάει- στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου αυτού, που είναι επίσης σηµαντικό και διευθετεί µια
σειρά σηµαντικών ζητηµάτων, που αφορούν κυρίως τη ναυτική
εργασία, τη ναυτιλία, το Λιµενικό Σώµα και την ψηφιοποίηση των
διαδικασιών.
Στο πλαίσιο των οικονοµικών συνεπειών της κρίσης του κορωνοϊού, θεσπίζονται ρυθµίσεις για τη στήριξη των πληττόµενων
κλάδων. Παρατείνονται, επί παραδείγµατι, οι διατάξεις για την
αναστολή συµβάσεων ναυτολόγησης ναυτικών για τους µήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021, σε περίπτωση που τα πλοία
τους δεν δραστηριοποιούνται.
Επίσης, δίνεται για φέτος η δυνατότητα εξόφλησης των πλοηγικών δικαιωµάτων να πραγµατοποιείται εντός εξήντα αντί τριάντα ηµερών. Στηρίζονται επίσης τα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής, καθώς για τον θαλάσσιο τουρισµό η προηγούµενη χρονιά
ήταν µια πολύ κακή χρονιά. Παρατείνεται, συνεπώς, κατά τρεις
µήνες η προθεσµία καταβολής του ηλεκτρονικού παράβολου ελλειπουσών ηµερών ναύλωσης για την καταχώριση των συγκεκριµένων πλοίων στο ηλεκτρονικό µητρώο τουριστικών πλοίων, ενώ
ο ελάχιστος χρόνος ναύλωσης για όσα είναι ήδη καταχωρισµένα
ή πρόκειται να καταχωρισθούν στο ηλεκτρονικό µητρώο έως τις
31-12-2021 παρατείνεται κατά έναν χρόνο, έτσι ώστε να αποφευχθεί η απώλεια της επαγγελµατικής ιδιότητας.
Συµπληρώνονται οι διατάξεις του ν.2971/2001 για την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού παραλίας για επιχειρήσεις ναυπήγησης, επισκευής, συντήρησης, µετατροπής ξύλινων σκαφών µήκους έως σαράντα µέτρων, παραδοσιακή µας
τέχνη.
Στο νοµοσχέδιο αντιµετωπίζονται, επίσης, κρίσιµες ανάγκες
στελέχωσης του Λιµενικού Σώµατος, µε την κάλυψη των κενών
οργανικών θέσεων από επιλαχόντες των πινάκων των προκηρύξεων του 2019 των διαγωνισµών για δόκιµους σηµαιοφόρους Λιµενικού και λιµενοφυλάκων.
Παράλληλα, υπάρχουν ρυθµίσεις που αφορούν τα στελέχη
του Λιµενικού Σώµατος, όπως η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής εξόδων υπεράσπισης στα στελέχη που βρίσκονται αντιµέτωπα µε τη δικαιοσύνη εξαιτίας ενεργειών και παραλείψεων
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Αποκαθίσταται έτσι το τεκµήριο της αθωότητας και το κράτος αποδεικνύει έµπρακτα την εµπιστοσύνη και τον σεβασµό που τρέφει
στα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος.
Πολύ σηµαντική είναι επίσης η πρωτοβουλία του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να προχωρήσει στη σύσταση
Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρµας Λιµενικής Κοινότητας, που θα λει-
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τουργεί υπό την αποκλειστική ευθύνη και εποπτεία της Γενικής
Γραµµατείας Λιµένων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικής σηµασίας
έργο, ενταγµένο στη βίβλο ψηφιακού µετασχηµατισµού.
Η υποβολή δικαιολογητικών, τιµολογίων κ.λπ. που αφορούν τις
υπηρεσίες των λιµένων και την εφοδιαστική αλυσίδα θα πραγµατοποιείται πλέον ηλεκτρονικά από τους χρήστες και τους συναλλασσόµενους µε τους λιµένες. Μειώνεται συνεπώς δραστικά η
γραφειοκρατία, απλοποιούνται οι διαδικασίες και βεβαίως διασφαλίζεται περαιτέρω η διαφάνεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας τονίζω ότι σήµερα
θεσµοθετούµε για πρώτη φορά µια ολοκληρωµένη, σύγχρονη,
συνεκτική νησιωτική πολιτική, µε εργαλεία και χρηµατοδοτικά
προγράµµατα για τη στήριξη της νησιωτικής οικονοµίας και τη
βιώσιµη ανάπτυξη των νησιών µας. Πρόκειται για µια τοµή, για
µια δραστική στροφή επί τα βελτίω στον τρόπο που το κράτος
µέχρι τώρα αντιµετώπιζε τις νησιωτικές περιοχές.
Γι’ αυτό επιθυµώ, ως εισηγητής της Πλειοψηφίας και κυρίως
ως νησιώτης Βουλευτής, να ευχαριστήσω τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κ. Πλακιωτάκη, και τους συνεργάτες του γι’ αυτή την
πολύ σηµαντική νοµοθετική πρωτοβουλία.
Πλήρως εναρµονισµένο µε τις ευρωπαϊκές πρακτικές και προδιαγραφές, το νοµοσχέδιο δηµιουργεί το πλαίσιο, ώστε να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά προβλήµατα και ελλείψεις, να
αξιοποιηθεί πλήρως η αναπτυξιακή προοπτική του νησιωτικού
χώρου και της θαλάσσιας οικονοµίας και να εξυπηρετηθούν τα
τοπικά, περιφερειακά και, βεβαίως, τα εθνικά συµφέροντα.
Για όλους αυτούς τους λόγους, εισηγούµαι την υπερψήφισή
του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα:
Οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδοµών
και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού, Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Εσωτερικών, καθώς και ο Υφυπουργός Πολιτισµού
και Αθλητισµού κατέθεσαν στις 26-1-2021 σχέδιο νόµου: «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των
επιπτώσεων της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δηµοσιονοµικές και φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να
υπενθυµίσω στους συναδέλφους από το Βήµα της Βουλής ότι
σήµερα είναι Ηµέρα Μνήµης του Ολοκαυτώµατος και ότι σήµερα
τιµούµε τα εκατοµµύρια των ανθρώπων οι οποίοι εξοντώθηκαν
από τους ναζί µε βάση τα φυλετικά χαρακτηριστικά τους, τις πολιτικές πεποιθήσεις τους ή τις σεξουαλικές προτιµήσεις τους και
τη δέσµευσή µας ότι δεν θα επιτρέψουµε ποτέ πια στο µέλλον
τέτοιες φρικαλεότητες σε βάρος της ανθρωπότητας.
(Χειροκροτήµατα)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο της συζήτησης του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην αρµόδια επιτροπή, ο κύριος Υπουργός προσπάθησε
επανειληµµένα να υπερασπισθεί το νοµοσχέδιο που συζητάµε
ως µια ολιστική και συγκεκριµένη πολιτική σε θέµατα νησιωτικότητας, σε αντίθεση µε τις αποσπασµατικές, όπως δήλωσε, πολιτικές του παρελθόντος. Αναρωτιέµαι αν ο κύριος Υπουργός τα
πιστεύει όλα αυτά, τα οποία βέβαια απέχουν πολύ από την πραγµατικότητα.
Και θα γίνω πιο συγκεκριµένος. Η συνοχή, η προσεκτική επε-
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ξεργασία, η ολιστική προσέγγιση, η προτεραιοποίηση είναι µεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών που απουσιάζουν εµφατικά
από το νοµοσχέδιο και ειδικά από το πρώτο κεφάλαιο, που αφορά την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο.
Υπάρχουν σ’ αυτό οι ορισµοί της «γαλάζιας ανάπτυξης» και
της «θαλάσσιας οικονοµίας». Όµως, απουσιάζει µία έστω απόπειρα περιγραφής του βασικού όρου, αυτού της θαλάσσιας πολιτικής. Η δε αναφορά σε νησιωτικό χώρο είναι προσχηµατική,
αφού, όπως προκύπτει από τα άρθρα, η θαλάσσια πολιτική
αφορά το σύνολο του παράκτιου χώρου ή ακόµα και ολόκληρη
την επικράτεια της χώρας.
Αυτό το διευρυµένο πεδίο εφαρµογής µπορεί όντως να είναι
αναγκαίο στο πλαίσιο µιας θαλάσσιας πολιτικής, όµως µην το παρουσιάζετε ως νησιωτική πολιτική, κύριε Υπουργέ, για την οποία
άλλωστε η Κυβέρνηση δεν έχει πράξει κάτι το ουσιαστικό κατά
τον ενάµιση και πλέον χρόνο που κυβερνάτε.
Και δεν αναφέροµαι µόνο στην ίδια την κατάργηση της θέσης
του Υφυπουργού ή του Αναπληρωτή Υπουργού για θέµατα νησιωτικής πολιτικής, πράξη µε προφανή πολιτικό συµβολισµό.
Αναφέροµαι επίσης στην απουσία οποιασδήποτε πρωτοβουλίας
που θα ενίσχυε το θεσµικό πλαίσιο και θα εµπλούτιζε τα µέτρα
και τις δράσεις της νησιωτικής πολιτικής που εµείς ξεκινήσαµε.
Πώς στηρίξατε στην πράξη και πώς σκοπεύετε να συνεχίσετε,
για παράδειγµα, τα ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα για το βόρειο και το νότιο Αιγαίο; Και φυσικά τι στάση κρατήσατε απέναντι
στο µεταφορικό ισοδύναµο; Είναι πραγµατικά αξιοσηµείωτο ότι,
σε ένα νοµοσχέδιο που επαίρεται ότι αφορά τη νησιωτικότητα,
δεν υπάρχει ούτε µία ονοµαστική αναφορά στον πυρήνα της υφιστάµενης πολιτικής, στο µεταφορικό δηλαδή ισοδύναµο.
Βεβαίως, αυτό σχετίζεται, αφ’ ενός, µε την πολιτική σας αλλεργία για την αναπτυξιακή φιλοσοφία του µεταφορικού ισοδύναµου, η οποία αντίκειται στις πελατειακές ρυθµίσεις και τις
διευκολύνσεις σε λίγους, πολιτικές τις οποίες µε ευχέρεια εφαρµόζετε και, αφ’ ετέρου, σχετίζεται µε τις τεράστιες καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην καταβολή του αντισταθµίσµατος
των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων που πληρώνουν οι
νησιώτες καθώς και στις αντίστοιχες αποζηµιώσεις των νησιωτικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για απαράδεκτες πολύµηνες καθυστερήσεις, που η κοινωνία των πολιτών και πολλοί φορείς και
οργανώσεις έχουν καταγγείλει.
Όµως, ας επανέλθουµε στα του νοµοσχεδίου. Τι περιγράφετε
στο πρώτο κεφάλαιο; Αναφέρετε ότι θα εκπονηθεί µια εθνική
στρατηγική εντός του επόµενου εξαµήνου. Αυτονόητα το γεγονός ότι είναι βασικά το Υπουργείο που θα εκπονήσει τη στρατηγική ανησυχεί εντόνως, βάσει των πεπραγµένων του, αλλά και
της εν γένει νεοφιλελεύθερης αναπτυξιακής λογικής που χαρακτηρίζει την Κυβέρνηση, όπως αποτυπώνεται άλλωστε και στο
πρόσφατο σχέδιο ανάκαµψης και ανθεκτικότητας της Κυβέρνησης. Είναι ανησυχητικό, δηλαδή, ότι δεν προβλέπει ρητά µια διαδικασία ευρείας διαβούλευσης µε φορείς και ενδιαφερόµενα
µέρη για την κατάρτιση της εθνικής στρατηγικής.
Το δεύτερο βασικό που εισηγείται το πρώτο κεφάλαιο είναι η
θεσµοθέτηση τεσσάρων χρηµατοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση αυτής της ονοµαζόµενης «εθνικής στρατηγικής». Αυτό
από µόνο του δεν είναι αρνητικό, όµως υπάρχουν µια σειρά από
προβλήµατα για αυτά τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα και ταµεία, τα οποία σας επισηµάναµε όχι µόνο εµείς, αλλά και τα περισσότερα κόµµατα της Αντιπολίτευσης καθώς και σειρά φορέων.
Υπάρχει ένα πρόβληµα σχεδιασµού, καθώς µε πρωθύστερο
τρόπο δηµιουργούνται τα µέσα υλοποίησης µιας στρατηγικής,
προτού αυτή συζητηθεί και προσδιορισθεί επακριβώς. Σ’ αυτό
το πλαίσιο µπορεί κανείς να εντοπίσει διάφορες ελλείψεις στους
άξονες χρηµατοδότησης που περιγράφονται. Για παράδειγµα,
τα στοιχεία της κλιµατικής κρίσης και της πράσινης µετάβασης
καθώς και ειδικότερα της προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων και της βιώσιµης διαχείρισης των φυσικών πόρων είναι
αδύναµα ή δεν αποτυπώνονται ή απουσιάζουν εντελώς από το
πρώτο κεφάλαιο.
Όµως, το πρωταρχικό πρόβληµα µε αυτά τα χρηµατοδοτικά
εργαλεία είναι ότι δεν αναφέρουν καν ενδεικτικό προϋπολογισµό
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και ότι δεν συνδυάζονται µε πρόσθετους πόρους. Πρόκειται για
ευχολόγια µε περιβλήµατα οργανισµών, όπως εξαρχής τονίσαµε.
Η ίδια η απάντηση του κυρίου Υπουργού κατά τη συζήτηση
στην επιτροπή αναφορικά µε τους πόρους αυτών των εργαλείων
ήταν ότι «θα αυγατίσουν» τα χρήµατα από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου. Τόση σαφήνεια και τόσο γενναία η χρηµατοδότηση των περιβόητων τεσσάρων προγραµµάτων που συστήνετε! Πρόκειται στην ουσία για πολυδιαφηµισµένα «αδειανά πουκάµισα».
Με βάση όλα τα παραπάνω, νοµίζω ότι νοµιµοποιούµαστε να
πούµε ότι η ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό
χώρο αποτελεί ένα κενό περιεχοµένου εφεύρηµα, µια καλογραµµένη έκθεση ιδεών, ένα κακοδιατυπωµένο ευχολόγιο.
Ανάµεσα στις προβληµατικές διατάξεις του νοµοσχεδίου υπογραµµίζουµε την ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία για
πρώτη φορά κειµένων, όπως οι κώδικες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού, σε αγγλικό κείµενο, χωρίς να προβλέπεται
έστω και εκ των υστέρων η µετάφρασή τους, µε ό,τι πρόβληµα
µπορεί να δηµιουργήσει αυτό στους χρήστες τους.
Καταγράφουµε, επίσης, την έλλειψη πρωτοβουλιών για την
ενίσχυση της ελληνικής σηµαίας, πολιτική που έχετε εξαγγείλει,
κύριε Υπουργέ, χωρίς όµως να αποτυπώνεται στο νοµοσχέδιο
που συζητάµε.
Θεωρούµε τα µέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας απόλυτα
ανεπαρκή και ότι οδηγούν στην ουσία τους ναυτικούς σε απόλυτη ένδεια. Το ναυτικό επάγγελµα διαφέρει από τα υπόλοιπα
επαγγέλµατα ξηράς. Στην ουσία οι ναυτικοί είναι εποχιακά εργαζόµενοι. Η αναφερόµενη ενίσχυσή τους είναι στην ουσία προσχηµατική.
Όσον αφορά στη ναυτική εκπαίδευση, ακόµη αναµένουµε,
κύριε Υπουργέ, την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τις προσλήψεις των εβδοµήντα τριών καθηγητών που είχαµε προκηρύξει.
Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού της Χίου τα τελευταία δύο -και παραπάνω- χρόνια έχει γίνει
µία µόνιµη πρόσληψη καθηγητή.
Παρεµπιπτόντως, επιτρέψτε µου να αναφέρω ότι το αλαλούµ
που επικρατεί στις Ακαδηµίες είναι απίστευτο. Πραγµατοποιούνται αυτή τη στιγµή ναυτικά µαθήµατα από καθηγητές µε άσχετες
ειδικότητες. Τα πιστοποιητικά δε, κύριε Υπουργέ, επίσης παρεµπιπτόντως να σας πω, των ειδικών σχολείων, για παράδειγµα, τα
σωστικά που λήγουν, χρειάζονται και νέα παράταση, γιατί κάποιους ναυτικούς η λήξη αυτή θα τους βρει µεσοπέλαγα.
Τεράστιες οι καθυστερήσεις, επίσης, για την ολοκλήρωση ζητηµάτων εσωτερικών κανονισµών των σχολών, προµήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς -όπως µας αναφέρεται- και η
ασφάλιση των νέων σπουδαστών χωρίς θαλάσσια υπηρεσία.
Απαξιώνετε, κύριε Υπουργέ, την πλοηγική υπηρεσία, που, αντί
να προχωρήσετε άµεσα στη στελέχωσή της µε νέες προσλήψεις,
επιτρέπετε σε πλοιάρχους πρώτης και δεύτερης τάξης να έχουν
δικαίωµα πλοήγησης, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη ναυσιπλοΐα
στα λιµάνια, όπως σας έχει επισηµανθεί και στη διαβούλευση και
στην ακρόαση των φορέων.
Οι επαγγελµατίες πλοηγοί προσλαµβάνονται µετά από αξιολόγηση και εκπαιδεύονται κατάλληλα στο έργο τους, έτσι ώστε
να είναι ικανοί να πλοηγήσουν µε ασφάλεια τα πλοία. Η διαδικασία αυτή µάλιστα εκσυγχρονίστηκε κατά τη δική µας διακυβέρνηση. Αυτό το καθεστώς ανατρέπεται, ανοίγοντας τον δρόµο για
την ιδιωτικοποίηση της πλοήγησης. Δεν είναι τυχαίο ότι σήµερα
οι πλοηγοί απεργούν και σύρονται στα δικαστήρια, για να χαρακτηρισθεί η απεργία τους παράνοµη και καταχρηστική.
Η Εθνική Ενιαία Πλατφόρµα Λιµενικής Κοινότητας θα πρέπει
να λειτουργεί ως port based πλατφόρµα και όχι ως ενιαία και µοναδική για όλους τους λιµένες, διασφαλίζοντας παράλληλα την
ασφάλεια των δεδοµένων που αυτή θα περιέχει.
Η ανανέωση των συµβάσεων των λιµενικών υπηρεσιών για παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων συνδέεται προφανώς µε την
απαράδεκτη καθυστέρηση στην εφαρµογή του σχετικού ευρωπαϊκού κανονισµού. Η Κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη απαξία για
την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, αλλά και της δηµόσιας υγείας και σε αυτόν τον τοµέα.
Η εξαίρεση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων από τα έργα
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του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αποτελεί µια
σοβαρή πρόκληση στην περιβαλλοντική νοµοθεσία, απόλυτα αντισυνταγµατική και αντίθετη ακόµη και προς την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Στην ουσία, εδώ προσπαθείτε πάλι να καλύψετε απαράδεκτες καθυστερήσεις της Κυβέρνησης στην εγκατάσταση και
λειτουργία κρίσιµων συστηµάτων. Σας επισηµαίνουµε πως η παράκαµψη των περιβαλλοντικών όρων που επιχειρείτε ενέχει κινδύνους για την απένταξη πιθανώς έργων.
Εξαφανίσατε, επίσης, την πρόβλεψη που υπήρχε στην αρχική
διατύπωση του σχεδίου νόµου για την αύξηση των οργανικών θέσεων των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου, την οποία εµείς
προτείναµε σε σχετική τροπολογία και την επανακαταθέτουµε
βελτιωµένη. Απ’ ό,τι είδαµε και η Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής εκφράζει επιφυλάξεις για το συγκεκριµένο άρθρο.
Η ίδρυση Γραφείου Προµηθειών σε οργανικές µονάδες του
Υπουργείου, αν και απαραίτητη για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών, θα πρέπει να συνοδεύεται κατά τη γνώµη µας µε ανώτατο
οικονοµικό όριο, τόσο για τις αναθέσεις όσο και για τη διενέργεια
διαγωνισµών.
Ρωτάµε ακόµη, κύριε Υπουργέ, αν υπάρχει σύµφωνη γνώµη
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων για το
άρθρο, το οποίο προτείνετε στο νοµοσχέδιο.
Για το e-ναυλοσύµφωνο εκφράζουµε τις επιφυλάξεις µας για
την πολυπλοκότητα της χρήσης, κυρίως από αλλοδαπούς χρήστες ναυλωτές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε, άλλα δύο λεπτά.
Η τροπολογία 718/18, που αναφέρεται στη Δηµόσια Αρχή Λιµένων, είναι µια τροπολογία την οποία καταγγέλλουµε ως σκανδαλώδη, ως µια ωµή αποµείωση του κρατικού ελέγχου και της
προάσπισης ζωτικής σηµασίας συµφερόντων της χώρας, αφαιρώντας δεκατρείς από τις δεκαπέντε αρµοδιότητές της, καθιστώντας την έτσι ένα οργανισµό «φάντασµα».
Παραδίδετε τα δύο µεγάλα λιµάνια της χώρας, του Πειραιά
και της Θεσσαλονίκης, βορά στα ιδιωτικά συµφέροντα, χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Ευνουχίζετε µια ακόµα ανεξάρτητη
αρχή, προκειµένου να µην εποπτεύει την εφαρµογή των επενδυτικών υποχρεώσεων -για παράδειγµα, της «COSCO»- και την επιβολή της σχετικής ρήτρας που προβλέπεται από τη σύµβαση
παραχώρησης.
Με την τροπολογία 717/17, που αφορά τις κυρώσεις για την
παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας στους ναυτικούς, κάνετε
δωράκι στην ουσία σε συγκεκριµένους πλοιοκτήτες τεράστια
ποσά, µε το να µειώνετε τα πρόστιµα, τα οποία πλέον θα επιβάλλετε κατ’ αποκοπή και όχι σε όσες περιπτώσεις παραβιάζεται η
εργατική νοµοθεσία ανά εργαζόµενο. Ξηλώνετε, δηλαδή, εργασιακά δικαιώµατα στον χώρο της ναυτιλίας.
Απ’ όλα τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι το ψευδεπίγραφο
σχέδιο νόµου που φέρατε στη Βουλή αποτελεί ένα εφεύρηµα για
να κάνετε πράξη την πιο ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική σας,
ενώ παράλληλα προωθείτε απόλυτα ρουσφετολογικές διατάξεις
και ικανοποίηση απαιτήσεων µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων.
Παρά τις όποιες θετικές διατάξεις του, οφείλουµε να το καταψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο κ. Δηµήτριος Μπιάγκης, Βουλευτής του Κινήµατος
Αλλαγής, για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσω την
εισήγησή µου, θα ήθελα, εκπροσωπώντας το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής, να εκφράσω τα
θερµά µας συλλυπητήρια για τον αδόκητο χαµό του συντρόφου
µας και αγωνιστή της ελευθερίας και της δηµοκρατίας Σήφη Βαλυράκη.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, γνωρίζοντας την ευαισθησία και τη λεπτότητα µε την οποία έχετε αντιµετωπίσει το συµβάν µέχρι αυτή
τη στιγµή, θα ήθελα να εξασφαλίσετε και τη συνέχεια των ερευνών, προκειµένου να πέσει άπλετο φως και να δοθούν απαντή-
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σεις για αυτό το τραγικό συµβάν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τρέχουσα συγκυρία επιτάσσει
αλλαγές. Η κρίση της πανδηµίας του κορωνοϊού ήρθε ως καταπέλτης και διαµόρφωσε ένα νέο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον, στο οποίο καλούµαστε όλοι σήµερα να προσαρµοστούµε. Είναι καθήκον όλων µας να νοµοθετούµε προς το κοινό καλό.
Και µιας και συζητάµε σήµερα για τη θαλάσσια πολιτική, είναι
χρέος µας να στραφούµε σε πολιτικές που θα δίνουν λύσεις και
θα βγάζουν τη νησιωτική Ελλάδα από τα πολλαπλά αδιέξοδα στα
οποία έχει περιέλθει σήµερα, δίνοντάς τους µάλιστα και αναπτυξιακό πρόσηµο.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ελληνικά
νησιά αντιµετωπίζουν διαχρονικά δυσκολίες και προκλήσεις, που
αφορούν -µεταξύ άλλων- την αποµόνωση, τη δυσκολία προσβασιµότητας, την πληθυσµιακή αποµείωση και τον γηρασµό, που
παρουσιάζουν πια ανησυχητικά χαρακτηριστικά.
Δράττοµαι της ευκαιρίας, κύριε Υπουργέ, να σας καλέσω να
έρθετε µια επίσκεψη στα νησιά της δικής µου εκλογικής περιφέρειας, στα Διαπόντια Νησιά, στην Ερείκουσα, στους Οθωνούς,
στο Μαθράκι, για να αντιληφθείτε µε πραγµατικούς όρους και
αληθινές εικόνες τι πραγµατικά σηµαίνει απερήµωση και ραγδαία
πληθυσµιακή αποµείωση.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χρηµατοοικονοµική κρίση των τελευταίων ετών σε συνδυασµό µε την πρόσφατη πανδηµία ενέτειναν τα ήδη υφιστάµενα προβλήµατα στη
χώρα και ιδιαίτερα στα νησιά. Τα όποια έκτακτα µέτρα που ελήφθησαν από την Κυβέρνηση για την αντιµετώπισή τους ήταν στο
σύνολό τους αποσπασµατικά και οριζόντια, χωρίς καµµιά απολύτως µέριµνα για τα νησιά µας, που επλήγησαν δυσανάλογα
βαριά σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα.
Κύριε Υπουργέ, κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου στις
επιτροπές αναφέρατε, µεταξύ άλλων, ότι ξεκινήσατε από λευκό
χαρτί την εκπόνηση του εν λόγω νοµοσχεδίου, υπονοώντας προφανώς ότι δεν υπήρξε καµµιά πρωτοβουλία, κανένα ενδιαφέρον
από τους απερχόµενους Υπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και το είπατε αυτό, µετά από ενάµιση σχεδόν χρόνο που
βρίσκεται η Νέα Δηµοκρατία στην εξουσία και εσείς στη θέση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Δεν θέλουµε να µηδενίσουµε την όποια προσπάθεια κάνετε,
αλλά βεβαίως δεν µπορούµε να αποδεχθούµε λανθασµένες, επιπόλαιες ή και επισφαλείς προσεγγίσεις των προκλήσεων της νησιωτικότητας και των αντίστοιχων πολιτικών για τη συνοχή των
νησιών.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι όσον αφορά στο παρόν σχέδιο
νόµου απουσιάζει παντελώς η έννοια «νησιωτικότητα» από τον
τίτλο, αλλά και από το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου. Είναι ξεκάθαρο ότι µε το παρόν σχέδιο νόµου ούτε προσεγγίζεται έστω
κάποια τµηµατική ή αποσπασµατική επίλυση των πολύ µεγάλων
χρόνιων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι νησιώτες µας ούτε
καν συµπεριλαµβάνονται οι άµεσες ανάγκες τους. Χωρικά δε,
δεν επικεντρώνεται στον νησιωτικό χώρο, αλλά καλύπτει σχεδόν
το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου που αφορούν τη λεγόµενη «ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο» δηλώνουν
κάποιες θεωρητικά, θα έλεγα, καλές προθέσεις. Ωστόσο, είναι
ιδιαιτέρως περιορισµένες σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο αρχών για
την εκπόνηση της λεγόµενης «εθνικής στρατηγικής», χωρίς καµµιά απολύτως εξειδίκευση.
Να µην ξεχάσω δε να αναφέρω, κύριε Υπουργέ, ότι εσείς, ως
ένθερµος υποστηρικτής του περιβόητου νόµου περί επιτελικού
κράτους, δεν έχετε καν εκδώσει ως οφείλατε, σύµφωνα µε τον
δικό σας ν.4622/2019, το προαπαιτούµενο σχέδιο δράσης για το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Κύριε Υπουργέ, από το εν λόγω νοµοσχέδιο απουσιάζουν παντελώς πολιτικές για την ενίσχυση της εργασίας, της υγειονοµικής
και κοινωνικής περίθαλψης, του πολιτισµού, της διασυνδεσιµότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της χρήσης βιώσιµων και ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, της διαχείρισης των
αποβλήτων και των υδάτινων πόρων και εν γένει πολιτικές µε
εξειδικευµένα µέτρα για την κοινωνική, εδαφική και οικονοµική
συνοχή των νησιών µας.
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Επίσης, δεν προβλέπονται µέτρα που έχουν άµεση ανάγκη οι
νησιώτες µας, επιχειρηµατίες και µη, όπως, παραδείγµατος
χάριν, µέτρα για την ενίσχυση και την επανάκαµψη των ιδιαιτέρως πληγέντων νησιών από την πανδηµία, µέτρα άµεσα, συγκεκριµένα και στοχευµένα για τα νησιά, βάσει δηµογραφικών,
κοινωνικών, γεωγραφικών, οικονοµικών και γεωστρατηγικών κριτηρίων, µετουσιώνοντας στην ουσία τη ρήτρα νησιωτικότητας,
και µέτρα που θα εντείνονται στα µικρά αποµονωµένα νησιά,
όπως Μεγίστη, Διαπόντια Νησιά κ.λπ.. Τέτοια είναι η µηδενική
φορολόγηση, άµεση και έµµεση, η πλήρης ιατροφαρµακευτική
κάλυψη, η σχεδιασµένη τακτική ιατρική πρόληψης, η προτεραιότητα σε οποιοδήποτε πρόγραµµα ενίσχυσης της απασχόλησης
και της επιχειρηµατικότητας, η ελαστικοποίηση των προϋποθέσεων για τους δικαιούχους νησιώτες των επιδοµάτων ανεργίας,
η αύξηση του ποσοστού επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών.
Και αυτό, διότι το αντίστοιχο δηµοσιονοµικό κόστος είναι δυσανάλογα µικρό σε σχέση µε το αναµενόµενο αποτέλεσµα στη συνοχή και στα εθνικά µας συµφέροντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως προσηµείωσα και στις
προηγούµενες εισηγήσεις µου, το νοµοσχέδιο αυτό τουλάχιστον
στο πρώτο µέρος, που αφορά τη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, έχει έλλειµµα σαφήνειας και πληρότητας, βρίθει εξουσιοδοτικών διατάξεων και ο καθορισµός των περισσότερων από
τις ρυθµίσεις του γίνεται µε υπουργικές αποφάσεις.
Μιλήσατε για «λευκό χαρτί», κύριε Υπουργέ, αλλά µάλλον θα
έπρεπε να αναφερθείτε σε «λευκή επιταγή», που µας ζητάτε να
υπογράψουµε προκαταβολικά. Αυτό δεν ερµηνεύεται µόνο ως
κακή νοµοθέτηση, εξαιτίας της προφανούς απαξίωσης του ίδιου
του κοινοβουλευτικού έργου και της νοµοθετικής εξουσίας της
Βουλής από τους συντάκτες του εν λόγω νοµοσχεδίου, αλλά
µπορεί να ερµηνευθεί κυρίως µε δύο τρόπους: Είτε, στην καλύτερη περίπτωση, η Κυβέρνηση και το επισπεύδον Υπουργείο βιάστηκαν να παρουσιάσουν όψιµο έργο, όντας πραγµατικά ανέτοιµοι να το υποστηρίξετε µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις, είτε, στη
χειρότερη περίπτωση, επιθυµείτε να διαµορφώσετε κατά το δοκούν και εκτός κοινοβουλευτικής διαδικασίας τις όποιες ρυθµίσεις, επιδιώξεις και σκοπιµότητες επιθυµείτε.
Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο άρθρο 25, αναφορικά µε την
παροχή λιµενικών υπηρεσιών αποβλήτων πλοίων και κατάλοιπων
φορτίου. Παρά, λοιπόν, τις σοφές διευκρινίσεις αλλά και παραινέσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων για την απαρέγκλιτη και
ορθή εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του ισχύοντος και
επαρκούς υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου, παρά τις προειδοποιήσεις ότι η ρύθµιση που φέρατε δεν τεκµηριώνει την εξαίρεση
εφαρµογής της εθνικής νοµοθεσίας, ενώ παράλληλα παραβιάζει
το κοινοτικό κεκτηµένο, µε κίνδυνο να προσαχθεί η χώρα µας στο
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντούτοις επιµένετε σε µια
καταχρηστική ρύθµιση οιονεί περιορισµού των παρόχων των εν
λόγω υπηρεσιών, αλλά και εν γένει της οικονοµικής ελευθερίας
και των ατοµικών δικαιωµάτων.
Σπεύσατε, λοιπόν, άρον-άρον να καταθέσετε την τροπολογία
για τον ευνουχισµό των αρµοδιοτήτων και την ουσιαστική άρση
της ανεξαρτησίας της εν λόγω αρχής. Εκτίθεστε και εσείς και η
Κυβέρνησή σας. Δεν είναι η απαξίωση του ρόλου µιας ανεξάρτητης αρχής από εσάς αυτό που µας προκαλεί εντύπωση. Άλλωστε, παραδοσιακά, ως παράταξη, δεν είστε και οι πιο ένθερµοι
υποστηρικτές των ανεξάρτητων αρχών.
Εντύπωση µας προκαλεί η απροκάλυπτη και σκανδαλώδης µεθόδευση, κύριε Υπουργέ, για την κάλυψη της εξυπηρέτησης που
επιδιώκετε µε το άρθρο 25. Σας καλούµε να αποσύρετε τόσο το
άρθρο αυτό όσο βεβαίως και την εν λόγω απαράδεκτη τροπολογία.
Κύριε Υπουργέ, επιπλέον προβληµατισµό προκαλεί το γεγονός
ότι το νοµοσχέδιο προβλέπει εξαίρεση από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τεχνικά έργα ναυσιπλοΐας και
θαλάσσιας επιτήρησης και, µάλιστα, δηµόσιου χαρακτήρα, έργα
που µπορεί να εκτελεσθούν ακόµα και σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας, όπως οι περιοχές «NATURA»,
κατά την πρόθεσή σας. Είναι κάτι που σας είπαµε και εµείς και
τονίστηκε και από άλλους φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις, τόσο κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης όσο και κατά την

6629

επεξεργασία του νοµοσχεδίου στις επιτροπές.
Είναι απλώς ακατανόητη η περιφρόνηση και η απαξίωση που
δείχνετε στην προστασία του περιβάλλοντος, µε δικαιολογία τις
τυχόν καθυστερήσεις που µπορεί να επιφέρει η διαδικασία αδειοδότησης.
Σε ό,τι αφορά δε την προβλεπόµενη επέκταση των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, θέλουµε να πούµε ότι σε καµµιά περίπτωση δεν είναι αρκετή. Θεωρούµε ότι θα έπρεπε να έχει ακόµη πιο διευρυµένο
πλαίσιο αρµοδιοτήτων. Σας το είπαν και οι εργαζόµενοι, άλλωστε, της Γενικής Γραµµατείας, οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο
χέρι την απαξίωση και την αδιαφορία από την Κυβέρνησή σας.
Ο Πρωθυπουργός της Κυβέρνησης επέλεξε, µετά από ενάµιση
χρόνο διακυβέρνησης, σε µια προσπάθεια προφανώς να διατηρήσει τις όποιες εσωκοµµατικές ισορροπίες, να τοποθετήσει
Υφυπουργό και στο Υπουργείο σας και, µάλιστα, µε αποκλειστικά
καθήκοντα τις αρµοδιότητες του κλάδου ελέγχου πλοίων, µια τεχνικής, δηλαδή, υπηρεσίας Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, επιπέδου γενικής διεύθυνσης. Και δεν
σκέφτηκε καν µε τον διορισµό τη θεσµοθέτηση της ίδιας της νησιωτικότητας ως παράλληλο πεδίο πολιτικής στο Υπουργείο σας.
Εσείς πάλι, κατά παράβαση κάθε λογικής, αποφασίσατε εν µία
νυκτί να χρησιµοποιήσετε ένα σηµαντικό µέρος του κτηρίου που
στεγάζει τη Γενική Γραµµατεία Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη για τις ανάγκες στέγασης του Εφετείου, δηµιουργώντας
ταυτόχρονα προβλήµατα στη λειτουργία και των δύο, δυσκολεύοντας περαιτέρω το έργο των εργαζοµένων.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου είναι ένα τεχνικό κείµενο, µια συρραφή διατάξεων επί
διαφόρων θεµάτων, µια προσπάθεια διευθέτησης εκκρεµοτήτων,
που σε καµµία περίπτωση δεν αποτελούν µεταρρύθµιση.
Μέσα από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο επιχειρείτε να αντιµετωπίσετε κάποια από τα προβλήµατα του Λιµενικού Σώµατος,
όπως, παραδείγµατος χάριν, το πρόβληµα της υγειονοµικής κάλυψης και την πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα.
Δεν κατανοούµε, όµως, γιατί στη συγκεκριµένη διάταξη δεν
περιλαµβάνετε και το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων και των
υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ώστε να µην υπάρχει διακριτική µεταχείριση και πολιτικές
δύο µέτρων και δύο σταθµών.
Εντούτοις, θεωρούµε ότι δεν έχετε θεραπεύσει το σύνολο των
δίκαιων αιτηµάτων τόσο του πολιτικού όσο και του στρατιωτικού
προσωπικού, τα οποία σας συνιστούµε, κύριε Υπουργέ, να τα
επανεξετάσετε λίαν συντόµως και να τα διευθετήσετε σε επόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία, δεσµευόµενοι εµείς να συνεισφέρουµε σε αυτή την κατεύθυνση.
Ειδικότερα, για το ένστολο προσωπικό θεωρούµε ότι πρέπει
να εξετασθούν βασικά αιτήµατα που αφορούν µεταξύ άλλων το
ασφαλιστικό τους, τις αποζηµιώσεις και την υπερωριακή τους
απασχόληση, την επέκταση περιοχών για τις οποίες προβλέπεται
επίδοµα παραµεθορίου, καθώς και την άρση δυσµενών διακρίσεων στελεχών σε σχέση µε την αναγνώριση της µάχιµης προϋπηρεσίας.
Κλείνοντας, θα ήθελα µόνο να σας υπενθυµίσω ότι το σύνολο
των θεσµικών παρεµβάσεων που έχουν γίνει µέχρι σήµερα για
την ενίσχυση της συνοχής και ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών είναι σχεδόν όλο έργο των κυβερνήσεων της προοδευτικής
παράταξης. Είναι, κυρίως, των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.
Ενδεικτικά, θα σας αναφέρω: Η αναγνώριση ή και ενσωµάτωση ειδικών µέτρων πολιτικής υπέρ των νησιών από τα θεσµικά
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εφαρµογή µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ, την οποία δεν κατάφεραν τα δύο πρώτα µνηµόνια
να την καταργήσουν, κάτι το οποίο, δυστυχώς, πέτυχε το τρίτο
µνηµόνιο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η δηµιουργία νοσοκοµειακών δοµών πρωτοβάθµιας υγείας σχεδόν σε όλα τα
νησιά, η καθιέρωση της τηλεϊατρικής, η δηµιουργία υποδοµών
δηµοσίου συµφέροντος.
Η νησιωτικότητα για µας είναι η πυξίδα µας. Ο Έλληνας νησιώτης είναι η αφετηρία µας. Οφείλουµε όλοι µας να νοµοθετούµε µε κριτήριο την Ελλάδα µε τα νησιά µας και όχι για την
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Ελλάδα και τα νησιά µας.
Κύριε Υπουργέ, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διαφορές στη φιλοσοφία της νησιωτικότητας τις οποίες έχουµε και τις οποίες µε
λεπτοµέρειες σας έχουµε αναπτύξει όλο αυτό το διάστηµα,
όπως επίσης και τις τροπολογίες τις οποίες οψίµως καταθέσατε
και οι οποίες αφορούν στην αποψίλωση των αρµοδιοτήτων της
Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων -ουσιαστική κατάργηση της ανεξάρτητης αρχής- και την επίθεση στα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων στη ναυτική εργασία, δεν µπορούµε να ψηφίσουµε
το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Αν πραγµατικά επιθυµείτε συγκερασµό απόψεων και ουσιαστικό διάλογο για ένα τόσο πολύ σηµαντικό θέµα, δεν έχετε
παρά να το αποδείξετε εµπράκτως, αποσύροντας άµεσα τις δύο
προαναφερόµενες τροπολογίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν και το
εν λόγω νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστούµε και για την τήρηση του χρόνου, κύριε Μπιάγκη.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Διαµάντω Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Χαιρετίζουµε την προειδοποιητική
σαρανταοκτάωρη πανελλαδική απεργία από το προσωπικό της
Πλοηγικής Υπηρεσίας. Ξεκίνησε σήµερα το πρωί, µε αίτηµα να
αποσυρθεί το απαράδεκτο άρθρο 22, που εξαιρεί πλοία από την
πλοήγηση σε λιµάνια. Είναι επικίνδυνο για πρόκληση ναυτικών
ατυχηµάτων και περιβαλλοντικής θαλάσσιας ρύπανσης, προκειµένου να µειώσετε ή να απαλλάξετε τις ναυτιλιακές εταιρείες
από το σχετικό οικονοµικό βάρος. Σύρονται τώρα οι απεργοί και
το σωµατείο στα δικαστήρια, για να κηρυχθεί παράνοµη η απεργία. Δεν θα τα καταφέρετε.
Σας καλούµε να αποσύρετε αυτό το επικίνδυνο άρθρο. Σας θυµίζουµε ότι τον περασµένο Οκτώβριο εµπορικό πλοίο µε σηµαία
Πορτογαλίας που µετέφερε κοντέινερ και είχε ξεκινήσει από την
Ψυττάλεια για το Τσανάκαλε, έπεσε πάνω στο «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» του
Πολεµικού Ναυτικού, που εκείνη την ώρα έβγαινε από τον ναύσταθµο και του κατέστρεψε την πρύµνη.
Το ίδιο έγινε και στην Καλντέρα της Σαντορίνης το 2007 µε το
«SEA DIAMOND». Δεν είχε πλοηγό. Παραµένει τοξική βόµβα
στον βυθό και απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστηµα των νησιών µας.
Βέβαια, εξόφληση οφειλών της πλοιοκτήτριας και ανέλκυση του
ναυαγίου δεν έγιναν ποτέ, ούτε επί Νέας Δηµοκρατίας ούτε επί
ΣΥΡΙΖΑ, ούτε επί ΠΑΣΟΚ. Είχατε σύµπνοια.
Η συρρίκνωση της δηµόσιας Πλοηγικής Υπηρεσίας είναι
µορφή ιδιωτικοποίησης. Οι δεκατρείς πλοηγικοί σταθµοί πανελλαδικά, µε εκατόν τριάντα οκτώ εργαζόµενους, πραγµατοποιούν
έσοδα από πλοηγικές υπηρεσίες, καλύπτοντας τις δαπάνες τους.
Συνεπώς τώρα θα έχουµε µείωση όγκου δουλειάς και εσόδων,
που θα οδηγήσει στη µείωση προσωπικού, δηλαδή σε ανεργία
και σε αύξηση ναυτικού ατυχήµατος, µε πιθανές ανθρώπινες
απώλειες και περιβαλλοντικές καταστροφές. Όµως, τίθεται και
θέµα εθνικής ασφάλειας.
Αυτά είναι αποτελέσµατα της δικής σας πολιτικής, γιατί πάνω
από όλα ενδιαφέρεστε να έχουν κέρδη οι επιχειρηµατικοί όµιλοι
και, κυρίως, οι εφοπλιστές. Αυτό κάνετε και µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Στο άρθρο 16 «Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας» προωθείτε
την αναστολή της σύµβασης ναυτολόγησης των ναυτεργατών
και το παρατείνετε µέχρι τις 31 Μάη, αφού µέσα στο κατακαλόκαιρο καταργήσατε συλλογικές συµβάσεις εργασίας σε εκατόν
είκοσι χιλιάδες ναυτεργάτες στην ποντοπόρο ναυτιλία, ικανοποιώντας έτσι µια πολύχρονη, στρατηγικής σηµασίας αξίωση των
εφοπλιστών, παραβιάζοντας ωµά και υπονοµεύοντας αρµοδιότητες των σωµατείων να διαπραγµατεύονται συλλογικές συµβάσεις µε την εργοδοσία.
Τα αντεργατικά µέτρα που προωθείτε έχουν τεράστιες απώλειες σε εισόδηµα και ασφαλιστικά ταµεία των ναυτεργατών, µε
οδυνηρές συνέπειες σε επαγγελµατικές ασθένειες και θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα, εξασφαλίζοντας έτσι αµύθητα κέρδη,
που συσσωρεύονται στα θησαυροφυλάκια εφοπλιστών και άλλων µεγάλων εταιρειών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πάνω από δεκατρείς φορές έχουν µειωθεί οι οργανικές θέσεις
σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Δεκατέσσερις ώρες δουλειάς,
που υπερβαίνουν τις δεκαέξι µε δεκαοκτώ ώρες την ηµέρα στη
διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης των φορτηγών πλοίων και ακτοπλοϊκών την τουριστική περίοδο. Εικοσιτετράωρη ετοιµότητα
ναυτεργατών στα καράβια, µε αύξηση επαγγελµατικών ασθενειών και εργατικών ατυχηµάτων από την εντατικοποίηση στο
έπακρον.
Με την τροπολογία σας µειώνετε την επιβολή της χρηµατικής
ποινής στον πλοιοκτήτη, διαχειριστή και άλλους για την παραβίαση της σχετικής νοµοθεσίας από 500 ευρώ το άτοµο σε 1.000
ευρώ το πλοίο. Ντροπή! Με αυτόν τον τρόπο λέτε ξεδιάντροπα:
«Ξεζουµίστε τους εργαζόµενους! Σας εξασφαλίζουµε πρόστιµαψίχουλα». Είναι για γέλια.
Μάλιστα, είναι απαράδεκτο ότι βάζετε τον πλοίαρχο συνυπεύθυνο, τη στιγµή που τον υποχρεώνετε να εργάζεται σε καράβια
µε µειωµένες οργανικές συνθέσεις και σκληρές συνθήκες στους
ωκεανούς. Αυτές είναι οι απαιτήσεις των εφοπλιστών του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και εσείς τις υλοποιείτε.
Σας καλούµε τώρα να µας δώσετε στοιχεία σε πόσα πλοία το
Υπουργείο επέβαλε κυρώσεις για την παραβίαση του ορίου χρόνου εργασίας και ανάπαυσης ναυτεργατών και τι ποσά συνολικά
καταβλήθηκαν, να δούµε ποιον κοροϊδεύετε! Διότι πίσω από τα
κυβερνητικά επιχειρήµατα περί τόνωσης ναυτοσύνης και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου κρύβονται οι απαιτήσεις του εφοπλιστικού κεφαλαίου, που και εν µέσω πανδηµίας
σπάει το ένα ρεκόρ κερδοφορίας µετά το άλλο, θωρακισµένο βεβαίως από όλες τις κυβερνήσεις µε προκλητικά προνόµια, φοροαπαλλαγές και συνταγµατική, µάλιστα, κατοχύρωση.
Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Μας φέρνετε προκλητικά, µε απαράδεκτο τρόπο, µετά τη δεύτερη ανάγνωση, τροπολογία «ξεδοντιάσµατος» της ΡΑΛ. Είναι ένοχος και ο τρόπος που ακολουθήσατε, ώστε να µην έχει την ευκαιρία εκπρόσωπος της ΡΑΛ να εκφράσει γνώµη, να ενηµερώσει, αφού ήταν καλεσµένη στους φορείς.
Τι κάνετε, λοιπόν; Κατ’ αρχάς, επιβεβαιώνεται η θέση του ΚΚΕ
για δήθεν ανεξάρτητες ρυθµιστικές αρχές στα λιµάνια, ενέργεια
κ.λπ.. Όταν πάνε να υλοποιήσουν τις αρµοδιότητές τους και δεν
αρέσουν στην Κυβέρνηση, τότε τους αφαιρείτε τις αρµοδιότητες.
Αυτό κάνατε και µε την άλλη «ντροπολογία». Αποδυναµώσατε
από τις περισσότερες αρµοδιότητές της τη ΡΑΛ σε δικαίωµα
έρευνας, αλλά και επιβολής κυρώσεων, ώστε η ασυδοσία των
µονοπωλίων, όπως το κινέζικο στον Πειραιά, που καταπατάει
συµφωνίες παρανόµως, να εξυπηρετείται. Το ίδιο γίνεται και σε
άλλους επιχειρηµατίες, παραδείγµατος χάριν των στερεών και
υγρών αποβλήτων, ώστε να µη βρίσκουν κανένα εµπόδιο.
Υπάρχει πλήρης ασυδοσία, µε δραµατικές συνέπειες σε εργαζόµενους, κατοίκους, περιβάλλον της περιοχής, όπως στη Δραπετσώνα, το Πέραµα και αλλού, όπου οι επίσηµες µετρήσεις του
ερευνητικού ιδρύµατος «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και του Αστεροσκοπείου τεκµηριωµένα αναδεικνύουν την καρκινογόνα, ρυπογόνα
δράση τους. Και όµως, παραµένουν στο απυρόβλητο, γιατί όλες
οι κυβερνήσεις τα κέρδη των ρυπογόνων προστατεύουν και µετά
παριστάνουν τους οικολόγους! Αυτή είναι η υποκρισία σας! Αυτό
κάνετε και στο άρθρο 30. Διαγράφετε απαίτηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και άδειας.
Ακόµα και το ανώτατο όριο προστίµου για µη χορήγηση πληροφοριών, σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου,
φτάνει τώρα τις 15.000 ευρώ, αντί του 1% επί του κύκλου εργασιών. Δηλαδή, πενταροδεκάρες είναι τα πρόστιµα.
Η συγχώνευση των αρµοδιοτήτων της ΡΑΛ τής αφαιρεί την αρµοδιότητα για την εφαρµογή του γνωστού ευρωκανονισµού
352/2017, που τη µεταφέρετε στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Δηλαδή,
καταργείτε ουσιαστικά τη ΡΑΛ, που υποτίθεται ότι θα έλεγχε την
εφαρµογή του παραπάνω κανονισµού, δηλαδή το άνοιγµα του
ελεύθερου ανταγωνισµού και σε άλλους επιχειρηµατίες και αναλαµβάνει την αρµοδιότητα αυτή η εκτελεστική εξουσία, το Υπουργείο Ναυτιλίας. Δηλαδή, «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει»!
Επίσης, σε συνέχεια αυτού του νοµοθετικού δώρου καταργεί-
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ται και το παλιό άρθρο 113Α, που προέβλεπε κυρώσεις για παραβάσεις του ίδιου ευρωκανονισµού. Δεν είναι καθόλου τυχαίο
ότι σήµερα το πρωί ήταν να απολογηθεί ο ΟΛΠ, δηλαδή η
«COSCO», ενώπιον της ΡΑΛ, µετά από καταγγελίες από άλλο επιχειρηµατία για παραβίαση του συγκεκριµένου ευρωκανονισµού.
Εποµένως δεν υπάρχει καµµιά ανησυχία για τους παρανοµούντες. Μπορούν να συνεχίσουν να παραβιάζουν κατάφωρα. Αυτό
µάς λέτε σε αυτή τη σκανδαλώδη τροπολογία! Έτσι είναι. Κάποιοι νοµοθετούν µε τόση άνεση, όση εκβιάζουν τους εργαζοµένους τους. Η νοοτροπία σας είναι του Λουδοβίκου του ΙΔ’.
Καταργείτε, λοιπόν, κανονιστικές, ρυθµιστικές και εποπτικές
αρµοδιότητες της αρχής, ερήµην της, χωρίς να υπάρχει καµµία
έγκαιρη και ουσιαστική ενηµέρωσή της. Μάλιστα και η ΡΑΛ,
όπως µας ενηµερώνει επίσηµα και αναλυτικά, για όλα αυτά τα
παραπάνω, σήµερα υπήρχε και αυτή η ακρόαση του ΟΛΠ, δηλαδή της «COSCO». Και τελικά, µε θράσος ο απολογούµενος,
δηλαδή η «COSCO», πάει το Σωµατείο στα δικαστήρια, ότι παρανοµούν µε τις δικές σας πλάτες. Εχθρεύεστε τους εργαζόµενους και τα δικαιώµατά τους! Αυτή είναι η πολιτική σας!
Τελικά, µε το νοµοσχέδιο και τις τροπολογίες ισοπεδώνετε ό,τι
εµπόδια έχουν αποµείνει σε επιχειρηµατικούς οµίλους. Ταυτόχρονα, δηµιουργείτε όλα τα αναγκαία χρηµατοδοτικά εργαλεία,
ώστε τα 70 δισεκατοµµύρια που έχουν προγραµµατιστεί από την
Κυβέρνηση µέχρι το 2026 να µοιραστούν κατά κύριο λόγο στους
διάφορους κλάδους του κεφαλαίου, δηλαδή µεγαλοεπιχειρηµατίες. Έτσι ενδιαφέρεστε να είστε έτοιµοι, ως Υπουργείο Ναυτιλίας, µε όλα εκείνα τα εργαλεία για να γευτούν, να ξεκοκκαλίσουν τα δισεκατοµµύρια λεφτά των λαών τα σαγόνια του εφοπλιστικού, του τουριστικού, του ναυτιλιακού, των µεταφορών,
του ενεργειακού κεφαλαίου και όχι µόνο.
Τι περιλαµβάνει; Περιλαµβάνει νέα προνόµια για το κεφάλαιο
συνολικά, ένταση της εκµετάλλευσης των εργαζοµένων, κρατική
και κοινοτική χρηµατοδότηση, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της ναυτιλίας, δηλαδή της κερδοφορίας των εφοπλιστών και των
επιχειρηµατικών οµίλων που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες
µεταφορές, τα λιµάνια, τα ναυπηγεία, την ναυπηγοεπισκευή, τον
παράκτιο τουρισµό, την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες, την εξόρυξη και µεταφορά ενέργειας πετρελαίου, φυσικού αερίου, σε
υποδοµές επίσης αποθήκευσης και διανοµής µέσω των αγωγών
από τα λιµάνια της χώρας. Τους τα δίνετε όλα.
Προωθείτε όλες τις αναγκαίες υποδοµές για την εξυπηρέτησή
τους µέσα από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Έργων και όχι βέβαια
για τις σύγχρονες ανάγκες των λαϊκών στρωµάτων και ειδικά των
νησιωτών. Το ειδικό πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ» που περιγράφετε
και χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων,
το ΕΣΠΑ ή το Πρόγραµµα Ανάπτυξης, είναι πρόγραµµα µε κριτήριο πάντα την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων, µε φωτογραφικές διατάξεις και όχι τις πραγµατικές και σύγχρονες
ανάγκες των ανθρώπων του µόχθου στα νησιά.
Στη Σάµο, παραδείγµατος χάριν, χτες είχαν µαζευτεί και τι έλεγαν; Υπάρχουν παιδιά που δεν πάνε ακόµα στο σχολείο λόγω ζηµιών που προκάλεσε ο φονικός σεισµός, γιατί δεν έχουν σταλεί
οι αναγκαίες προκατασκευασµένες αίθουσες. Δεν έχουν εξασφαλιστεί επαρκείς κατάλληλες αίθουσες για την προσωρινή µετεγκατάσταση, αλλά και συγκοινωνίες για τη µετακίνηση όλων των
παιδιών.
Επίσης, έχουν ελλείψεις γιατρών και καθηγητών, ελλείψεις σε
υποδοµές, προσωπικού σε διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες που
εξυπηρετούν συνολικότερα λαϊκές ανάγκες και όχι να ταλαιπωρούνται. Και το κυριότερο είναι ότι υπήρχε κάποτε ο µειωµένος
ΦΠΑ. Τώρα ισχύει µόνο για τα νησιά που έχουν πρόσφυγες και
ανανεώνεται κάθε εξάµηνο. Και όµως, αυτό ήταν κάποια ανακούφιση για τα νησιά, µικρά και µεγάλα. Σήµερα λέτε εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι αντιστάθµισµα το µεταφορικό ισοδύναµο. Δεν
ισχύει και το ξέρετε, γιατί συνολικά και τα εισιτήρια και ειδικά το
κόστος µεταφοράς έχουν αυξηθεί πάρα, πάρα πολύ.
Για εσάς η γαλάζια ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα συνδέονται µε ιδιωτικοποιήσεις και πακτωλό χρηµάτων µόνο για το κεφάλαιο και κυρίως το εφοπλιστικό. Τι σας απασχολεί τώρα; Πώς
θα δώσετε επιδοτήσεις για ναυπηγήσεις ακτοπλοϊκών πλοίων,
καθώς ο µέσος όρος ηλικίας του ακτοπλοϊκού στόλου είναι πολύ

6631

µεγάλος και προκύπτει πρόβληµα αντικατάστασης.
Προφανώς µε το άρθρο 12 και τις οκτώ εξουσιοδοτικές διατάξεις στον Υπουργό, ο Υπουργός θα αποφασίζει αδιαφανώς και
ρουσφετολογικώς κριτήρια ένταξης δικαιούχων για χορήγηση
δανείων, διαδικασία χρηµατοδότησης µε υποβολή αιτήµατος και
κυρίως συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικού χώρου. Έτσι
είναι. Τους «µπουκώνετε» µε χρήµα για άγονες γραµµές, για µεταφορικό ισοδύναµο. Και τώρα, µε το Ταµείο Ανάκαµψης, θα
τους εντάξετε στην πράσινη ανάπτυξη, λόγω οικολογικού καυσίµου, και σε πακέτα ψηφιοποίησης. Εκεί πηγαίνουν τα δισεκατοµµύρια και όχι στις λαϊκές ανάγκες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ ενάµιση λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά στη ναυτική εκπαίδευση, ακούµε ότι θα αποσυρθεί το άρθρο 17, που είναι φωτογραφικό για µεγάλο εφοπλιστή.
Βεβαίως, τα προβλήµατα είναι πολλά και µεγάλα. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό το 77% των δασκάλων είναι ωροµίσθιοι. Οι υπάρχουσες υποδοµές και ένα κοµµάτι του υλικοτεχνικού εξοπλισµού
παραµένουν ίδια εδώ και είκοσι χρόνια. Δεν προβλέπονται δαπάνες για ανέγερση νέων εστιών ή αξιοποίηση υπαρχουσών, που
πιέζουν. Επίσης, φαίνεται να θεσµοθετηθείτε την τηλεκπαίδευση,
µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό
προσωπικό. Όµως, η ζωντανή διδασκαλία είναι αναντικατάστατη.
Έχουµε, λοιπόν, κάθε λόγο να καταψηφίσουµε το παρόν νοµοσχέδιο και τις τροπολογίες ως βαθιά αντιλαϊκά, ταξικά, αντιπεριβαλλοντικά και άδικα. Στηρίζουµε τα αιτήµατα και της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Ναυτικού και της ΠΟΥΕΝ για προσλήψεις στο Υπουργείο.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας πω τώρα πώς είναι το
πρόγραµµα, ρωτώντας για ακόµη µια φορά -είναι αυτό που µου
ζήτησαν οι Υπηρεσίες- αν κάποιο κόµµα θα καταθέσει ονοµαστική ψηφοφορία.
Θα συνεχίσουµε µε τον κ. Βασίλειο Βιλιάρδο από την Ελληνική
Λύση και µε τον κ. Γεώργιο Λογιάδη από το ΜέΡΑ25. Αµέσως
µετά θα λάβει τον λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος. Θα ακολουθήσουν
Βουλευτές -ο πρώτος κύκλος οµιλητών- µε φυσική παρουσία.
Κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς δεν έχει νόηµα η συνεχής κατάθεση και η συζήτηση νοµοσχεδίων εδώ που έχει καταντήσει την Ελλάδα η Κυβέρνηση, µε το ταµειακό έλλειµµα του
2020 στα 24,1 δισεκατοµµύρια ευρώ ή στο 15% του ΑΕΠ, όσο,
δηλαδή, το 2009, καθώς, επίσης, µε το έλλειµµα του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών στα ύψη, γεγονός που σηµαίνει πως εισάγουµε ξανά πολύ περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες από
αυτά που εξάγουµε, οπότε συνεχίζει να χρεώνεται ο ιδιωτικός
µας τοµέας παράλληλα µε το δηµόσιο.
Ακόµη χειρότερα, δεν έχει νόηµα µε τα χρέη του δηµοσίου
πάνω από 370 δισεκατοµµύρια ή στο 230% του ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσια από το 2009 ποσοστιαία, µε την ύφεση στο πλην 10%, µε
το κόκκινο ιδιωτικό χρέος -τονίζουµε, το κόκκινο, όχι το συνολικό- στα 260 δισεκατοµµύρια ευρώ, από 240 δισεκατοµµύρια
ευρώ πρόσφατα, και µε την πραγµατική οικονοµία κυριολεκτικά
να καταρρέει.
Δεν έχει νόηµα, όταν το µόνο που παράγει και αυτή η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, όπως, άλλωστε, την εξαετία 2004
- 2009, είναι ζηµίες και χρέη -επαναλαµβάνω, ζηµίες και χρέη!-,
για την κάλυψη των οποίων δεν γνωρίζει να κάνει τίποτε άλλο
από το να δανείζεται και να θριαµβολογεί.
Φυσικά, δεν αναφέρει πως οι Έλληνες θα τα πληρώσουν στο
πολλαπλάσιο, ενώ θα ζητηθούν επιπλέον -αν και υποθέτουµε πως
έχουν ήδη ζητηθεί- ανταλλάγµατα. Τι είδους ανταλλάγµατα;
Προφανώς θαλάσσια κυριαρχικά δικαιώµατα και αµέσως µετά
εθνική κυριαρχία, θαλάσσια και εδαφική, αφού το ίδιο αυτό
κόµµα, η Νέα Δηµοκρατία, υποθήκευσε ήδη όλα µας τα περιουσιακά στοιχεία το 2012.
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Κάτι ανάλογο έκανε, άλλωστε, και ο ΣΥΡΙΖΑ, µε την επιµήκυνση των 95 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2018, δίνοντας ως αντάλλαγµα το όνοµα της Μακεδονίας. Η Νέα Δηµοκρατία, βέβαια,
στηρίζει τη Συµφωνία µε τα Σκόπια, παρά το ότι δεν την τηρούν
ούτε στο ελάχιστο, εξάγοντας ακόµη και προϊόντα µε το όνοµα
«Μακεδονία» στην Ευρώπη. Απλά διστάζει να φέρει στη Βουλή
τα τρία µνηµόνια συνεργασίας µε τα Σκόπια, φοβούµενη, προφανώς, τις δίκαιες αντιδράσεις των Μακεδόνων Βουλευτών της,
ειδικά µετά τις κατηγορίες του κ. Σαµαρά.
Δυστυχώς, κρίνοντας εκ των πραγµάτων, δεν είναι µόνο ανεπαρκής, αλλά - ακόµα χειρότερα- επικίνδυνη, ενώ αδυνατεί να
καταλάβει πως χωρίς µία βιώσιµη οικονοµία, χωρίς, δηλαδή, την
ανάκτηση της οικονοµικής µας ανεξαρτησίας, δεν µπορούµε να
µιλάµε για εθνική κυριαρχία. Για παράδειγµα, αν χρωστάει κανείς
στην τράπεζα και χρειάζεται ακόµη περισσότερα δανεικά, έχοντας υποθηκεύσει το σπίτι και τον µισθό του, ασφαλώς δεν είναι
οικονοµικά ανεξάρτητος ούτε κυρίαρχος του σπιτιού του, ενώ οι
δανειστές του του επιβάλλουν ό,τι θέλουν.
Το ίδιο ισχύει και για τα κόµµατα που χρωστάνε, όπως η Νέα
Δηµοκρατία που χρωστούσε 320 εκατοµµύρια το 2019 από 290
εκατοµµύρια το 2018, όπου χρεώθηκε ακόµη 30 εκατοµµύρια σε
έναν µόλις χρόνο.
Σαν να µην έφταναν, δε, όλα αυτά, φαίνεται καθαρά από τις
ενέργειές της πως µισεί τους επιχειρηµατίες. Κυριολεκτικά µισεί
τους εστιάτορες, τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις κ.ο.κ., στα καταστήµατα των οποίων µεταδίδεται ο ιός,
ενώ στα σουπερµάρκετ δεν µεταδίδεται.
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει σαράντα άρθρα, εκ των οποίων
τα πρώτα δώδεκα αφορούν την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο. Εµείς δεν διαπιστώσαµε, πάντως, ότι
αυτά τα δώδεκα άρθρα συνιστούν µία ολοκληρωµένη πολιτική,
ενώ τέτοιου είδους ποµπώδεις ορισµοί, όπως «θαλάσσια πολιτική», «εθνική στρατηγική» κ.λπ., συνήθως καταλήγουν σε ευχολόγια.
Από την άλλη πλευρά, τι νόηµα έχει, αλήθεια, η δροµολόγηση
µιας νησιωτικής πολιτικής, όταν δεν έχουµε ακόµη καθορίσει αλιευτικές ζώνες στο Αιγαίο, όταν επιτρέπουµε στους Τούρκους να
ψαρεύουν στις δικές µας θάλασσες και να µας εξάγουν τα δικά
µας ψάρια, όταν είµαστε η µοναδική χώρα στον πλανήτη που
επέτρεψε την αλιεία στο Ιόνιο, εντός των χωρικών της υδάτων,
στην Ιταλία, οπότε, κατ’ επέκταση, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Αύριο θα µπορούν να ψαρεύουν εκεί οι Ισπανοί
ή ο οποιοσδήποτε άλλος λαός.
Επίσης, τι νόηµα έχει όταν η Κυβέρνηση αποφεύγει να απαντήσει στο ερώτηµα περί των «κόκκινων» γραµµών µε την Τουρκία,
όταν υπεκφεύγει όσον αφορά την αιγιαλίτιδα ζώνη των αιγαιοπελαγίτικων νησιών µας, ισχυριζόµενη πως πρέπει να είµαστε προσεκτικοί µήπως κάνουµε λάθος στο θέµα των διελεύσεων; Ποιο
θα ήταν αυτό το λάθος και πώς προτείνει να το αποφύγουµε;
Συνεχίζοντας, όπως αναφέρεται στο πρώτο άρθρο αντικείµενο
του νοµοσχεδίου είναι ο καθορισµός του πλαισίου για τον σχεδιασµό και την εξειδίκευση των κατευθύνσεων της εθνικής µας
στρατηγικής για την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, τον προσδιορισµό των αναπτυξιακών πολιτικών
και των προγραµµάτων χρηµατοδότησης. Εποµένως δεν πρόκειται για ένα σχέδιο, αλλά για ένα πλαίσιο.
Στο άρθρο 4 αναλύει την εθνική στρατηγική σε επτά επιµέρους
ενότητες.
Όλα αυτά, µαζί µε τις επεξηγήσεις τους, φαίνονται λογικά,
οπότε δεν µπορεί να το καταψηφίσει κανείς άµεσα, ελπίζοντας
πως αποτελούν το πρώτο βήµα για κάτι καλύτερο. Βέβαια, δεν
διαπιστώσαµε κανέναν ποσοτικό στόχο και κανένα όραµα, όπως
δεν υπάρχουν πουθενά στα νοµοσχέδια που καταθέτει η Κυβέρνηση.
Η νησιωτική χώρα, πάντως, έχει πολλά προβλήµατα, ειδικά
τώρα, µε τον τουρισµό. Εµείς πιστεύουµε δε πως η θάλασσα
είναι η καρδιά της Ελλάδας. Η θάλασσα είναι πραγµατικά η καρδιά της Ελλάδας! Πιστεύουµε πως πρόκειται για τη δική µας «γαλάζια πατρίδα», που εποφθαλµιούν οι βάρβαροι γείτονές µας
µαζί µε τους Γερµανούς συµµάχους τους και ότι κανένα νησί δεν
είναι µακριά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παρεµπιπτόντως, φανταζόµαστε πως αρκετοί θα διάβασαν το
πρόσφατο άρθρο -που θα καταθέσουµε στα Πρακτικά- το οποίο
επιβεβαιώνει τις αναφορές µας στην τεράστια φοροδιαφυγή και
στο ξέπλυµα µαύρου χρήµατος στη Γερµανία της τάξης των 100
δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως -100 δισεκατοµµύρια ετησίως!, δηλαδή πάνω από το µισό ΑΕΠ µας είναι το ξέπλυµα µαύρου
χρήµατος στη Γερµανία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρόκειται κυριολεκτικά για τη χώρα της διαφθοράς και της
απάτης, όταν σε εµάς µιλά για εντιµότητα, µας επιβάλλει µνηµόνια, µας εξευτελίζει καθηµερινά, αρνείται τις κυρώσεις στην
Τουρκία, ενώ «δολοφόνησε» και την Κύπρο. Μην το ξεχνάµε!
Όσον αφορά τώρα τη χρηµατοδότηση όλων αυτών που αναφέρονται στο νοµοσχέδιο, εµείς δεν βλέπουµε παρά µόνο ονόµατα ταµείων από τα οποία θα προέλθει, αλλά όχι τα ποσά, που
δεν υπάρχουν ούτε στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
Συγκεκριµένα, αναφέρονται οι εξής πηγές: Πρώτον, το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ», στο άρθρο 6, για δηµόσια έργα σε υποδοµές, σε λιµάνια, σε ενδοµεταφορές, στη µεταφορά ύδατος και
στην ενέργεια, δεύτερον, το Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηµατικότητας, στο άρθρο 7, το οποίο θα καλυφθεί από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, τόσο το συγχρηµατοδοτούµενο όσο και το εθνικό σκέλος µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας και, τρίτον, το Ταµείο Θαλάσσιας - Γαλάζιας Οικονοµίας, στο άρθρο 8 για την καινοτοµία, ενώ θα καλύπτεται και
αυτό από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Εµείς πάντως ανατρέξαµε σε πρόσφατες ανακοινώσεις, αφού
αυτόν τον καιρό καταρτίζονται τα ΕΣΠΑ και τα προγράµµατα
ανάκαµψης για υποβολή. Βρήκαµε δε τα ποσά για τα περιφερειακά προγράµµατα στο ΕΣΠΑ 2021 - 2027, τα οποία καταθέσαµε
στην επιτροπή στα Πρακτικά, διαπιστώνοντας πως δεν είναι αρκετά.
Ο Υπουργός, βέβαια, µας διαβεβαίωσε για µόχλευση των κεφαλαίων κατά δέκα έως είκοσι φορές, κάτι που µας εντυπωσίασε
και που ευχόµαστε, φυσικά, να συµβεί, αλλά είναι πολύ δύσκολο
να το πιστέψουµε.
Στη συνέχεια, για να αναδείξουµε το πρόβληµα, αναλύσαµε
στοιχεία για τη δραστηριότητα των περιοχών, όπου µε βάση τα
πιο πρόσφατα της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως οι καθ’ εαυτόν νησιωτικές περιοχές δηµιουργούν περίπου το 9,9% του ΑΕΠ µας µε το
15% του πληθυσµού της χώρας µας.
Το πρόβληµα είναι, όµως, ότι µεγάλο µέρος αυτής της δραστηριότητας εξαρτάται από τον τουρισµό. Εν προκειµένω, καταλαβαίνει κανείς πως µε τη µείωση του τουρισµού κατά 75% έως
80% αυτές οι περιοχές πρέπει να έχουν πολύ µεγάλο πρόβληµα.
Το πρόβληµα δε αυτό θα επιταθεί το 2021, όπου δεν προβλέπεται να ανακάµψει ο τουρισµός, µε βάση τις κρατήσεις και την
αβεβαιότητα σχετικά µε το εάν καλυφθεί ο πληθυσµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή παγκοσµίως µε εµβόλιο. Εµείς τουλάχιστον
προβλέπουµε το 30% των εσόδων του 2019.
Εποµένως και εδώ είναι επιτακτική η ανάγκη για αλλαγή του
τουριστικού και οικονοµικού µας µοντέλου, όπως επίσης για το
σύνολο της χώρας. Από την άλλη πλευρά, είναι επιπλέον θέµα
εθνικής πολιτικής, ενώ πρέπει να υποστηριχθούν οι µεταφορές,
η ακτοπλοΐα, η ναυτιλία και η ναυπηγοεπισκευή γενικότερα.
Έχουµε κάνει τέτοιες προτάσεις πολλές φορές στο παρελθόν,
για τον εσωτερικό τουρισµό είχαµε προτείνει 300 εκατοµµύρια
ευρώ -αντί 100 εκατοµµύρια ευρώ- που έδωσε η Κυβέρνηση -εάν
τα έδωσε-, για τη σύνδεση του τουρισµού µε τον πρωτογενή
τοµέα και στα νησιά, καθώς επίσης για την εξοικονόµηση ενέργειας.
Δεν είδαµε, πάντως, καµµία αναφορά στην αντιµετώπιση του
φαινοµένου της εγκατάλειψης των µικρών νησιών, ειδικά των ακριτικών, τα οποία έχουν γερασµένο πληθυσµό, συντριπτικά λιγότερο από προηγούµενες δεκαετίες, λόγω της µετανάστευσης και
της υπογεννητικότητας. Από το 1951 έως σήµερα έχουν αδειάσει
στη χώρα πενήντα κατοικηµένα µικρά νησιά. Έχουν αδειάσει!
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Παράδειγµα είναι η Ερεικούσσα των Διαποντίων Νήσων, που
είχε, σύµφωνα µε την απογραφή του 2011, τετρακόσιους ενενήντα πέντε κατοίκους, ενώ σήµερα µόλις εξήντα, µε µόνο είκοσι
εξ αυτών ελληνικής καταγωγής.
Εκτός αυτού, δεν αναφέρεται στο σχέδιο νόµου ρητά και ειδικά η επαγγελµατική αλιεία, όπως θα περίµενε λογικά κάποιος
από µία εθνική στρατηγική ως αναπόσπαστο κοµµάτι της γαλάζιας οικονοµίας και της παράκτιας ζώνης της χώρας µας.
Στα θετικά µέτρα είναι η παραχώρηση αιγιαλού για ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα στα ξύλινα και δη στα παραδοσιακά σκάφη, στα άρθρα 28 και 29, σηµειώνοντας πως έχουµε
τονίσει στο πρόγραµµά µας ότι τα παραδοσιακά σκάφη αποτελούν µέρος της πολιτιστικής µας παράδοσης και πρέπει να προστατευθούν.
Σε ορισµένα άρθρα τώρα, τα εξής: Στο άρθρο 6 προτείναµε
να προβλεφθεί και η χρηµατοδότηση των µελετών για την υλοποίηση των έργων, αφού πολλά δηµοτικά λιµενικά ταµεία ή ΟΤΑ
δεν µπορούν να αντέξουν το βάρος της χρηµατοδότησής τους
από ίδια µέσα.
Επίσης, προτείναµε τη λειτουργία κεντρικών µονάδων αφαλάτωσης που θα συνδέονται µε τα τοπικά δίκτυα ύδρευσης, όπου,
εάν καταλάβαµε σωστά, συµφώνησε ο Υπουργός και θα τις συµπεριλάβει.
Τέλος, προτείναµε να εξεταστεί η ίδρυση ειδικής τράπεζας
ναυτιλίας. Ειδική τράπεζα ναυτιλίας έχουµε και στο πρόγραµµά
µας, η οποία µπορεί να προσελκύσει κεφάλαια από τους εφοπλιστές.
Στο άρθρο 7 προτείναµε να γίνει µία µελέτη του είδους της
επιχειρηµατικότητας που θα υποστηριχθεί, δηλαδή να µην µπορούν τα χρήµατα να δίνονται σε rooms to let και ξενοδοχεία, συνεχίζοντας την άναρχη ανάπτυξη, αλλά ανά περιφέρεια, µε
ιδιαίτερη βάση στην πρωτογενή παραγωγή και στους νέους µας,
επίσης στην καινοτοµία, ακόµη και σε µικρές βιοτεχνικές µονάδες, που τουλάχιστον στον αγροδιατροφικό τοµέα µπορούν και
πρέπει να ενισχυθούν. Όπως είπαµε, το ζήτηµα είναι κυρίως
εθνικό εκτός από οικονοµικό, όσον αφορά την απαιτούµενη αποκέντρωση και λοιπά.
Η βασική µας αντίρρηση ήταν στο άρθρο 12, σύµφωνα µε το
οποίο το πώς θα ασκηθεί η πολιτική εξαρτάται από τις υπουργικές αποφάσεις. Εν προκειµένω, η Κυβέρνηση δηµιουργεί ένα
ακόµη «υπερ-Υπουργείο», κατά την προσφιλή της στρατηγική,
που αναιρεί τον ρόλο της χάραξης πολιτικής από το Κοινοβούλιο,
κάτι που δεν µας βρίσκει σύµφωνους, αφού εµείς είµαστε υπέρ
των δηµοκρατικών διαδικασιών.
Όσον αφορά δε τη συµµετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες της
Υπηρεσίας Περιπολίας κατά των Πάγων του Βορείου Ατλαντικού,
στο άρθρο 14, παρά τις προσπάθειές µας δεν καταφέραµε να
βρούµε σε καµµία βάση νοµικών δεδοµένων το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα. Ψάξαµε και δεν το βρήκαµε. Το ποσό για αυτές τις
περιπολίες κατά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι 2,4 εκατοµµύρια ευρώ για τα έτη 2013 και 2015 - 2018, ενώ δίνονται αναδροµικά από την 1η-1-2013, ένα µεγάλο ποσό στην κατάσταση
που βρίσκεται η Ελλάδα χωρίς κανέναν λόγο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο, τρία λεπτά ακόµα, θα ήθελα ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Στο άρθρο 16, στην ενίσχυση της ναυτικής εργασίας, είπαµε
πως το ποσόν των 534 ευρώ είναι ανεπαρκές για να ζήσουν οι
οικογένειες, οπότε θα πρέπει να υπάρξει µεγαλύτερη στήριξη,
για να µην εγκαταλειφθούν περιοχές.
Σχετικά τώρα µε το άρθρο 22, έχει στην ουσία στόχο να καταργήσει την Υπηρεσία Πλοήγησης, για να µειώσει τα έξοδα σε
κάποιους εφοπλιστές και φυσικά στην «COSCO». Διακινδυνεύεται, όµως, η ασφάλεια στα λιµάνια, κάτι που θεωρούµε απαράδεκτο και νοµίζουµε πως πρέπει να αποσυρθεί.
Κλείνοντας, στο άρθρο 33, που αφορά τη συµµετοχή του Λιµενικού µας στο αντίστοιχο Σώµα της Ευρώπης, είµαστε εντελώς
αρνητικοί, αφού πρέπει να διαφυλάσσουµε τα δικά µας σύνορα,
έχοντας την άποψη πως δεν µπορούµε να περιµένουµε κάτι ανάλογο από την Ευρώπη, ότι είµαστε µόνοι µας. Θυµίσαµε δε πως
η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηµατοδότησε µε 20 εκατοµµύρια ευρώ
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µόνο το 2017 τα σκάφη της Τουρκίας, µε τα οποία τώρα παρενοχλεί το Λιµενικό και τους ψαράδες µας, γεγονός που σηµαίνει
πως πράγµατι είµαστε µόνοι µας.
Τέλος, για το άρθρο 39 είπαµε πως πρόκειται για µια ακόµη
διαδικασία κατά παρέκκλιση, όπως συνηθίζεται, η οποία µάλιστα
καλύπτει χρήσεις από το 2012, όπως για την Αντίκυρα, για µια
περιοχή δίπλα στις εγκαταστάσεις της «Αλουµίνιο της Ελλάδας»
στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, που την έχουµε αναφέρει στο παρελθόν για τα πολύ σοβαρά θέµατα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που αντιµετωπίζει.
Στην ερώτησή µας µήπως ο σκοπός είναι να κλείσουν υποθέσεις και τι βρήκαν οι έλεγχοι δεν πήραµε, δυστυχώς, καµµία
απάντηση, υποθέτοντας πως ο εν λόγω ισχυρός επιχειρηµατίας
µπορεί να επιβάλλει ό,τι θέλει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο κ. Γεώργιος Λογιάδης από το ΜέΡΑ25 για δεκαπέντε
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερά είναι 27 Ιανουαρίου, Ηµέρα Μνήµης των Ελλήνων
Εβραίων µαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώµατος και Διεθνής
Ηµέρα Μνήµης των Θυµάτων του Ολοκαυτώµατος από το ναζιστικό καθεστώς κατά τον Β’Παγκόσµιο Πόλεµο. Στις 27 Ιανουαρίου 1945 απελευθερώθηκε το µεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης στο Άουσβιτς Μπιρκενάου της Πολωνίας. Ποτέ δεν ξεχνάµε. Ποτέ ξανά. Αιωνία τους η µνήµη.
Στο σηµερινό σχέδιο νόµου, κυρίες και κύριοι, το εν λόγω γενικόλογο και αόριστο σχέδιο νόµου αποτελεί ένα ευχολόγιο µε
έναν εµβληµατικό αλλά ψευδεπίγραφο και µεγαλοµανή τίτλο,
κάτω από τον οποίο υφέρπει η «ιδιωτικοµανία» και η προώθηση
των ολιγαρχικών συµφερόντων.
Τα τρία ερωτήµατα που εγείρονται είναι για ποια θαλάσσια και
νησιωτική οικονοµία µιλάµε, ποιοι την υλοποιούν και ποιοι την
καρπούνται. Είναι αλήθεια εντυπωσιακό πως σε ένα σχέδιο νόµου το οποίο αφορά τη νησιωτική Ελλάδα δεν γίνεται ούτε µία
φορά αναφορά στη λέξη «νησιώτες». Η αναφορά που υπάρχει
περιορίζεται στη νησιωτική επιχειρηµατικότητα.
Πρόκειται ουσιαστικά για σχέδιο υφαρπαγής του νησιωτικού
και θαλάσσιου εθνικού πλούτου και για σαφή διάκριση ανάµεσα
στα νησιά και τους νησιώτες, αποκόπτοντας τους δεύτερους από
τα νησιά.
Δεν συναντήσαµε πουθενά στο νοµοσχέδιο σαφείς ρήτρες για
την απορρόφηση του νησιωτικού εργατικού δυναµικού στις επενδύσεις. Δεν συναντήσαµε πουθενά ρήτρες υπέρ δηµοσίων επενδύσεων στα νησιά σε τοµείς όπως υγεία, παιδεία, σε αναλογία
µε την επενδυτική και επιχειρηµατική δραστηριότητα, η οποία
τόσο µεγαλόσχηµα προαναγγέλλεται σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Για ποια ολοκληρωµένη άραγε θαλάσσια πολιτική µιλάµε, όταν
η Ελλάδα δεν έχει ναυπηγεία, δεν έχει καν διαλυτήρια πλοίων,
όπως τονίζει και το Εµπορικό Επιµελητήριο Πειραιά; Η Ελλάδα
έχει έναν από τους µεγαλύτερους εµπορικούς στόλους παγκοσµίως και τα πλοία της τα κτίζει στην Κορέα, στην Ιαπωνία, στην
Κίνα και αλλού. Τα δε υπό διάλυση πλοία τα στέλνει στην Τουρκία, η οποία τα αξιοποιεί προς όφελός της. Ούτε καν ελληνικό
νηογνώµονα δεν έχουµε. Έχει κλείσει εδώ και καιρό και οι εργαζόµενοι σε αυτόν είναι ακόµη απλήρωτοι.
Τα προβλήµατα των ψαράδων του ανατολικού Αιγαίου είναι
γνωστά σε όλους. Τούρκοι αλιείς εισέρχονται συνεχώς σε ελληνικά χωρικά ύδατα αλιεύοντας και ουδέποτε ετέθη θέµα σύλληψής τους ή τιµωρίας τους. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ µε τον ν.4619/2019
κατήργησε το άρθρο 401 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο όριζε
ότι αλλοδαπά σκάφη που αλιεύουν χωρίς δικαίωµα στην αιγιαλίτιδα ζώνη του ελληνικού κράτους τιµωρούνται µε χρηµατική
ποινή ή µε φυλάκιση έως έξι µηνών.
Στο Κεφάλαιο ΣΤ’ και στο άρθρο 30 γίνεται εξαίρεση συγκεκριµένων έργων από τις διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και µελετών επιπτώσεων. Θα ήθελα να τονίσω ότι πέρα
και πάνω από τους νόµους κάθε κράτους είναι το ήθος των πολιτών του, το οποίο εν πολλοίς εξαρτάται από το παράδειγµα των
διοικούντων. Και όπως λέει ο σοφός λαός, το ψάρι από την κε-
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φαλή βρωµάει.
Στο άρθρο 24, «Ενιαία Πλατφόρµα Λιµενικής Κοινότητας», το
µείζον θέµα για εµάς, για το ΜέΡΑ25, στη σηµερινή ψηφιακή
εποχή είναι το ερώτηµα σε ποιον ανήκει η πλατφόρµα αυτή, η
οποία περιέχει πολύ ευαίσθητες πληροφορίες και δεδοµένα;
Τίνος ιδιοκτησία είναι το λογισµικό αυτής; Κανείς δεν γνωρίζει
ποια ξένη εταιρεία µπορεί µε ένα κουµπί να επέµβει στο φορολογικό µας λογισµικό. Στην ψηφιακή εποχή αυτό αποτελεί για το
ΜέΡΑ25 µέγιστο κίνδυνο και πλήρη εξάρτηση έξωθεν.
Με το άρθρο 4 παρ.1α, που αναφέρεται στη λιµενική πολιτική
για λιµάνια και υποδοµές, σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 για τη
χρηµατοδότηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα, όπως η βελτίωση
και ανάπτυξη των λιµανιών και των υποδοµών τους, βλέπουµε ότι
θα τα αναβαθµίσετε αυτά τα λιµάνια και τις υποδοµές µε χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου πολίτη και µετά αυτά τα λιµάνια και τις υποδοµές τους, τα οποία υπάγονται στο ΤΑΙΠΕΔ,
θα τα παραχωρήστε ολικά ή θα τα υποπαραχωρήσετε ή θα τα
πουλήσετε ή θα πουλήσετε τις µετοχές, όπως έχετε απαντήσει
στις 28-2-2020 σε γραπτή ερώτησή µου και προς το Υπουργείο
σας για τα δέκα λιµάνια Ηρακλείου, Αλεξανδρούπολης, Βόλου,
Ελευσίνας Ηγουµενίτσας, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας
και Ραφήνας. Και αναφέρει η απάντησή σας, διαβάζω ακριβώς:
«Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι πρόσφατα µε τα άρθρα 12,13,14
του ν.4664/2020 βελτιώσαµε το καθεστώς των υπο-παραχωρήσεων και γενικότερα το θεσµικό καθεστώς που διέπει τις επενδύσεις στους λιµένες».
Τι αναφέρει το άρθρο 12; «Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ οι
συµβάσεις παραχώρησης που έχουν συναφθεί µεταξύ ελληνικού
δηµοσίου και των κατωτέρω αναφερόµενων οργανισµών λιµένων
Α.Ε. και των οποίων η διάρκεια ορίζεται σε εξήντα έτη».
Και το άρθρο 13: «Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγµα στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία “Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.” (ΤΑΙΠΕΔ) το
δικαίωµα υπο-παραχώρησης σε τρίτους». Έτσι βελτιώνεται το
καθεστώς που διέπει τις επενδύσεις;
Από την άλλη, όµως, µεριά βλέπουµε ότι για λιµάνια που δεν
ανήκουν σε αυτά τα δέκα, όπως το Καρλόβασι, το Κουκάρι, το
Βαθύ, το Πυθαγόρειο, δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα, καµµία
ενέργεια, καµµία επένδυση για την αποκατάσταση των ζηµιών
αυτών από τον πρόσφατο σεισµό στη Σάµο. Επενδύετε και εκσυγχρονίζετε και αναβαθµίζετε αυτά που θέλετε να πουλήσετε.
Στο άρθρο 4 παρ.1ε, που αναφέρεται στα γαλάζια επαγγέλµατα και τη γαλάζια οικονοµία σχετικά µε τις γαλάζιες εξορύξεις
υδρογονανθράκων, εµείς στο ΜέΡΑ25 από την ίδρυσή µας είµεθα εντελώς αντίθετοι µε κάθε µορφή εξόρυξης ορυκτών καυσίµων που επιβαρύνουν και καταστρέφουν το περιβάλλον και
επιτείνουν την κλιµατική κρίση.
Το Κεφάλαιο Ε’ αφορά διατάξεις για επιχειρήσεις δραστηριοποίησης στα ξύλινα σκάφη. Αυτό αποτελεί ειρωνεία ή εµπαιγµό,
διότι διαβάζω από την εφηµερίδα «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» στις 31 Ιουλίου
2018, αναφέρεται στο Λασίθι, ότι τεράστιο πλήγµα κατά της παράκτιας αλιείας χαρακτηρίζεται η επιδοτούµενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστροφή και απόσυρσης των παραδοσιακών
µνηµειακών ξύλινων αλιευτικών καϊκιών. Αυτό αποτελεί έγκληµα
και κατά της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας, απαξιώνοντας
παράλληλα την παραδοσιακή ναυπηγική τέχνη.
Περαιτέρω το νοµοσχέδιο αυτό απαξιώνει ναυτεργάτες, υπηρεσίες πλοήγησης, αποκλείει άδικα µακροχρόνια ανέργους,
στρώνει τον δρόµο για το ξεπούληµα των λιµανιών και των υποδοµών. Αυτό απαγορεύεται ρητά να το κάνει το γερµανικό δηµόσιο αντίστοιχα.
Επίσης, όπως µε κάθε κίνηση, µε κάθε σχέδιο νόµου προς την
ψηφιακή διακυβέρνηση όλα εν τέλει καταλήγουν και δένουν µε
την ανεξάρτητη από τη δηµοκρατία µας αλλά πλήρως εξαρτηµένη από την τρόικα ΑΑΔΕ.
Ο Θουκυδίδης είχε πει: «Μέγα το της θαλάττης κράτος». Εσείς
το απαξιώνετε και ιδιωτικοποιείτε τα πάντα. Δεν µας αξίζει ως
Ελλάδα η πολιτική αυτή. Το όποιο νοµοσχέδιο δεν µπορεί να κινητοποιήσει επενδύσεις από Έλληνες, που υπόκεινται σε υπερφορολόγηση και σε 100% προπληρωµή φόρου, που αποτελεί
ουσιαστικά φορολογικό καψώνι, δεσµευµένοι πάντα µέσα στη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φυλακή χρέους από το 2010, όπως συνέχεια τονίζουµε ως
ΜέΡΑ25.
Να προσθέσω εδώ ότι ξένοι κολοσσοί, όπως «FACEBOOK»,
«AMAZON», «NETFLIX», «GOOGLE», φορολογούνται µε το απόλυτο µηδέν στη Ελλάδα για τα έσοδά τους. Το ΜέΡΑ25 έχει καταθέσει τρεις φορές τροπολογία φορολόγησής τους µε
συντελεστή 4% επί του τζίρου τους, η οποία όµως, δεν έχει γίνει
δεκτή από την Κυβέρνησή σας.
Θα ήθελα ως Βουλευτής Κρήτης, από το Ηράκλειο, να τονίσω
την τεράστια αδικία και την έντονη δυσαρέσκεια όλης της Κρήτης για το γεγονός ότι για την Κρήτη έχουν µείνει εκτός µεταφορικού ισοδύναµου περί τις έξι χιλιάδες ΚΑΔ από το σύνολο των
οκτώ χιλιάδων που υπάρχουν για όλη τη νησιωτική Ελλάδα.
Ως ΜέΡΑ25 είµαστε αντίθετοι σε ιδιωτικοποιήσεις λιµανιών και
υποδοµών, σε εξορύξεις, σε λογισµικά που δεν ανήκουν στο ελληνικό δηµόσιο -και πίσω από εδώ είναι η ΑΑΔΕ και η τρόικα- και
στην απαξίωση που επιφέρει το παρόν σχέδιο νόµου στα σηµεία
που αναδείξαµε. Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζουµε και τις
δύο τροπολογίες.
Θα κλείσω, λέγοντας ότι το ΜέΡΑ25 αλλά και εγώ προσωπικά,
ως νέος Βουλευτής, ζητάµε το άνοιγµα του φακέλου της χρεοκοπίας του 2010, όπως είχε εξάλλου εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός προεκλογικά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Ελληνικής Λύσης κ. Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, ξεκινώντας, να υπενθυµίσω σε όλους µας ότι σήµερα είναι µια πάρα πολύ σηµαντική µέρα. Σαν σήµερα -επί χρόνια το έκαναν- οι ναζί κυνηγούσαν έναν λαό διωγµένο, κατατρεγµένο, τους Εβραίους. Είναι µια µέρα που πρέπει να σκεφτούµε
όλοι µας ότι στο ελληνικό Κοινοβούλιο δεν χωρούν ναζί. Οποιεσδήποτε συµπεριφορές που έχουν να κάνουν µε την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη ζωή, πρέπει να µας βρίσκουν απέναντι κυρίως σε φασιστικά, ναζιστικά καθεστώτα και µορφώµατα,
που δεν έχουν σχέση µε τον άνθρωπο και θα έπρεπε όντως να
τιµάµε όλοι αυτή την ηµέρα, που είναι πάρα πολύ σηµαντική.
Ξεκίνησα έτσι, γιατί θεωρώ υποχρέωση να υπενθυµίσω σε
όλους ότι και η Ελλάς υπέστη µία παρόµοια διαδικασία, διωγµούς, οι Πόντιοι, οι Μικρασιάτες, οι ανατολικοθρακιώτες, οι ανατολικορωµυλιώτες. Δυστυχώς, όµως, το ελληνικό κράτος δεν
έχει κάνει τίποτα, ώστε να µεταλαµπαδεύσει το «φως» των σφαγών αυτών σε όλη την παγκόσµια ιστορία. Είναι ένα από τα τραγικά εγκλήµατα που έκανε η Ελλάς εδώ και δεκαετίες.
Κύριε Υπουργέ, καλορίζικος, σιδηροκέφαλος! Σας εύχοµαι τα
καλύτερα, αν και αν ισχύει η γνωστή παροιµία «η καλή µέρα το
πρωί φαίνεται», δεν τη βλέπω πολύ καλή τη µέρα, γιατί θα έλεγα
ότι είναι ένα επιπόλαιο νοµοσχέδιο. Αν δεν έχουµε εκλογές µέχρι
τον Ιούνιο, θα ξαναφέρετε και άλλο νοµοσχέδιο. Να µου το θυµηθείτε. Αυτό είναι το πρόβληµα µε την ελληνική κυβέρνηση, την
όποια κυβέρνηση. Φέρνει ένα νοµοσχέδιο, το κάνει «άρπα –
κόλλα», θα χρειαστεί ένα άλλο νοµοσχέδιο για να διορθώσει το
προηγούµενο, στο επόµενο νοµοσχέδιο θα έχει πάλι κενά, για να
διορθώσουµε το δεύτερο. Έτσι έχουµε ένα κράτος που σχεδόν
κάθε µήνα νοµοθετεί, οι νόµοι βεβαίως δεν εφαρµόζονται, έτσι
κι αλλιώς, αλλά κυρίως είναι πολλές φορές πληµµελώς νοµοθετηµένο το κυβερνητικό έργο.
Ακούστε τώρα, λέτε «ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική».
Ωραίος, βαρύγδουπος τίτλος. Μου αρέσει. Μου θυµίζει ένα πρότζεκτ, που λένε οι τεχνοκράτες, το οποίο είναι χωρίς πόδια. Γιατί;
Αφού µιλάτε για νησιωτική πολιτική, καθορίστε αλιευτικές ζώνες.
Η νησιωτική πολιτική αφορά και την αλιεία.
Η χώρα µας στα τέλη Μαρτίου καλείται -είναι η καταληκτική
ηµεροµηνία- να οριοθετήσει αλιευτικές ζώνες. Έτσι, θα φτάσουµε µετά τον Μάρτιο και να πληρώνουµε πρόστιµο γιατί δεν
καθιερώσαµε αλιευτικές ζώνες και να βλέπω τον «φίλο» µου τον
Ισπανό, τον Μαροκινό, τον Ιταλό, εν πάση περιπτώσει, να αλιεύει
στο Αιγαίο, όπως αλιεύουν και οι Τούρκοι καθηµερινά και κάνουν
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ό,τι κάνουν στα Ίµια ή σε άλλες περιοχές. Το λέω γιατί πληµµελώς ασκείτε νοµοθετικό έργο και φοβικά απέναντι στην Τουρκία.
Σε δύο µήνες, λοιπόν, που θα λήξει η προθεσµία, θα κληθεί ο
ελληνικός λαός για την απρονοησία του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του
ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας επί δεκαετίες να µην
καθιερώνουν αλιευτικές ζώνες. Θα πληρώνει πρόστιµο από την
τσέπη του ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι µια αλήθεια. Κάντε αλιευτικές ζώνες. Μόνο η Τουρκία έχει 68 εκατοµµύρια κέρδος σε
ψάρια από το Αιγαίο, κύριοι συνάδελφοι. Είναι γνωστό -αν δεν
κάνω λάθος, σε ένα site δικό σας δηµοσιεύτηκε, στο «capital.gr»
και ο «ΣΚΑΪ» το δηµοσίευσε- 68 εκατοµµύρια ετησίως σε ψάρια
από το Αιγαίο. Είναι 68 εκατοµµύρια κλεµµένα λεφτά από τους
ψαράδες µας. Είναι 68 εκατοµµύρια ευρώ κλεµµένα χρήµατα
από τους Έλληνες αλιείς µας. Το ίδιο λάθος κάνατε και µε τη µειωµένη επήρεια στο Ιόνιο πριν από λίγους µήνες. Θα µπορούν να
παίρνουν την κόκκινη γαρίδα, που είναι πανάκριβη, οι Ιταλοί φίλοι
σας, οι οποίοι είναι εχθροί της Ελλάδος εδώ και αιώνες, µην κοροϊδευόµαστε. Να µην πω Βυζάντιο, Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, ’40
και όλα αυτά, τα προσπερνώ, αλλά το λέω για να το καταλάβετε.
Το ίδιο κάνετε συνεχώς.
Λέτε «εθνική στρατηγική». Χωρίς αποκλειστική οικονοµική
ζώνη; Τι Υπουργείο Ναυτιλίας έχετε; Θα µου πείτε ότι η αποκλειστική οικονοµική ζώνη είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Όχι, αφορά και το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας,
αφού αφορά θάλασσα. Βέβαια θα σας πω ότι το θεωρώ ανόητο
-δεν ξέρω ποιος νοµοθέτησε έτσι και το κρατάµε ακόµα- να ανήκει το ψάρι στο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ξέρετε τα ψάρια, η αλιεία
-είναι παγκόσµια πατέντα!- ανήκουν στην αγροτική καλλιέργεια,
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ πρέπει να είναι δική
σας δουλειά, του Υπουργείου σας. Εσείς είστε ο αρµόδιος για
τη θάλασσα. Τώρα πώς από το χωράφι µπορεί να πάει στη θάλασσα ο Υπουργός, εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ µου. Γιατί δεν το
αλλάζετε; Η αλιεία να ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης; Δηλαδή µιλάµε για απίστευτα πράγµατα!
Και νοµοθετείτε εσείς τώρα. Ακούστε, εθνική στρατηγική λέτε
στο νοµοσχέδιο. Μέτρα για ακριτικά νησιά δεν βλέπω. Δεν θα πω
για τη Ερεικούσσα. Αν ξέρατε πόσο πλούσια νησιά είναι τα Διαπόντια Νησιά, κύριε Υπουργέ µου! Το έλεγα το 2007, το 2008, το
2009. Πέντε δισεκατοµµύρια βαρέλια πετρέλαιο έχουν µόνο τα
Διαπόντια Νησιά. Δεν το λέω εγώ. Ζελελίδης, Κονοφάγος, συγκεκριµένοι καθηγητές γεωλόγοι ασχολήθηκαν επί πάρα πολλά
χρόνια µε το θέµα. Ως δηµοσιογράφος το γνωρίζω καλά. Και δεν
είναι µόνο αυτό. Έχει και φυσικό αέριο. Γι’ αυτό οι Ιταλοί πίεσαν,
ώστε να αφήσετε τα Διαπόντια Νησιά εκτός καθορισµού αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης. Και κάνετε και τη µειωµένη επήρεια,
άλλο ένα λάθος της Κυβέρνησής σας.
Ακούστε, έχετε και άλλα τα οποία θα µπορούσα να παραθέσω,
αλλά αυτά τα 2,4 εκατοµµύρια ευρώ που θα διαθέσει η χώρα µας
για να περιπολούµε -λέει- κατά των πάγων του Βορείου Ατλαντικού; Ο Χριστός και η Παναγία! Θα µου πείτε ότι απορρέει από
διεθνείς συνθήκες κ.λπ.. Το σέβοµαι. Βέβαια η Ελλάς είναι η µόνη
χώρα που πληροί όλες τις προϋποθέσεις να εφαρµόζει όλες τις
διεθνείς συνθήκες, αλλά ακόµη και αυτές που είναι υπέρ της δεν
τις εφαρµόζει σωστά. Διεθνές Δίκαιο λέµε. Γιατί 2,4 εκατοµµύρια
ευρώ να µην τα δώσετε στον Έλληνα που πεινάει; Πτωχευµένη
χώρα είµαστε. Κάντε µια εξαίρεση. Πείτε «ρε, παιδιά, δεν µπορούµε, γιατί έχουµε πτωχεύσει και δανειζόµαστε για να δώσουµε
τα 2,4 εκατοµµύρια ευρώ». Ας τα δώσουµε κάπου για µια επένδυση, για να έχουµε θέσεις εργασίας. Να µην πω για τους Ευρωπαίους! Βλέπω, ας πούµε, ότι φυλάνε το Αιγαίο οι Γερµανοί,
οι φίλοι µας, µε δικά τους σκάφη, ας πούµε, ότι φυλάνε οι Ιταλοί,
οι Γάλλοι! Μη µου πείτε για τη FRONTEX. Αυτή είναι σαν τους
τροχονόµους. Περνάνε ελεύθερα όλοι.
Τα λέω αυτά, για να καταλάβετε ότι κάνετε λάθη. Φτιάξαµε ειλικρινά ένα κράτος παρασιτικό, κύριε Υπουργέ. Εγώ περίµενα
από την Κυβέρνηση να το διορθώσει. Βλέπω εδώ ότι οι υπάλληλοι του Ελληνικού Κέντρου Διαστήµατος θα πάρουν υπερωρίες
το 2021. Έχουµε Κέντρο Διαστήµατος; Έχουµε πλατφόρµα προς
το Κένεντι απ’ όπου εκτοξεύουµε πυραύλους και διαστηµόπλοια;
Έχω µπροστά µου έγγραφο του Υπουργού Επικρατείας. Υπερωρίες για το Κέντρο Διαστήµατος, για να µας στείλουν όλους στο
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διάστηµα σαν εξωγήινους! Ο Χριστός και η Παναγία!
Ναι, ξέρετε, είναι µερικά από τα γλαφυρά αυτά γραφικά, που
αν ψάξει κανείς στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», τα βρίσκει. Πού είναι αυτό το
Κέντρο Διαστήµατος; Στο ακρωτήριο Κανάβεραλ; Πού; Πείτε µου
εσείς. Πόσοι υπάλληλοι είναι αυτοί; Τι να συζητάµε; Για ποια
χώρα µιλάµε; Για πιο επιτελικό κράτος που οραµατίστηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός; Οι Έλληνες τον πίστεψαν -και υφάρπαξε
την ψήφο του ελληνικού λαού- για ένα κράτος σοβαρό. Είναι σοβαρό κράτος αυτό που έχει Κέντρο Διαστήµατος; «Υπάλληλοι
του Ελληνικού Κέντρου Διαστήµατος». Εντάξει, κρατήστε τους
στα διαστηµόπλοια, να τους στείλτε στον Άρη.
Πάµε στα υπόλοιπα. Κύριε Υπουργέ µου, δεν έχει σχέση µε
εσάς αυτό, αλλά θα το πω. Την Παρασκευή στις 13.00 εγώ θα
είµαι στο φυλάκιο στην Ορεστιάδα. Η Κυβέρνησή σας κάνει ένα
έγκληµα εθνικό. Τοποθετεί hot spot στα σύνορα µε την Τουρκία.
Είναι τριακόσιοι κάτοικοι εκεί και µου φέρνετε δύο χιλιάδες
κόσµο, ακριβώς πίσω από τη γραµµή άµυνας της χώρας µας από
τον ποταµό Έβρο. Οποιοσδήποτε στρατιωτικός ερωτηθεί πραγµατικά που τιµάει τα παντελόνια του -και είναι πολλοί που τα τιµούν τα παντελόνια- θα σας πει ότι αυτό είναι έγκληµα εθνικό,
να τοποθετείς ανθρώπους που δεν ξέρεις ποιοι είναι, δεν έχουν
ταξιδιωτικά έγγραφα, δεν έχουν διαβατήρια, πίσω από την πλάτη
του Ελληνικού Στρατού. Εγώ την Παρασκευή στις 13.00 θα είµαι
εκεί µε τους κατοίκους, τον κοινοτάρχη, µε τους πολίτες, να διαµαρτυρηθώ για την επιλογή αυτή.
Επίσης, δεν µπορώ να καταλάβω αυτούς τους πατριώτες του
χώρου σας, της Νέας Δηµοκρατίας, που είναι πολλοί και κάποιοι
είχαν πάει στα συλλαλητήρια µε αµφίεση. Ήσασταν και εσείς,
εάν δεν κάνω λάθος, στα συλλαλητήρια. Ήσασταν; Δεν ήσασταν
σαν Παύλος Μελάς. Άλλοι ήταν σαν Παύλος Μελάς. Ήταν ο Παύλος Μελάς, ο Γώγος, ο καπετάν Τέλλος Άγρας, ήταν όλοι οι µακεδονοµάχοι εκεί µαζεµένοι, Βουλευτές και πρώην Πρωθυπουργοί.
Χθες ο Πρόεδρος των Σκοπίων, ο Στέβο Πενταρόφσκι, έκανε
µια συνέντευξη. Τη διάβασε κανείς στο Υπουργείο Εξωτερικών
σας; Είµαι βέβαιος πως όχι. Στείλατε ένα διάβηµα; Ακούστε τι
είπε ο Πενταρόφσκι, που είναι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
τους. Δηµοκρατία! Εν πάση περιπτώσει, πείτε σαν να το κάνει η
κ. Σακελλαροπούλου. Είπε: «Έχουµε τους ανθρώπους µας που
δηλώνονται ως Μακεδόνες στην Ελλάδα. Στη Συµφωνία των Πρεσπών δεν τους παρατάµε». Θα καταθέσω τη δήλωση του Προέδρου των Σκοπίων.
Αυτό είναι ποινικό αδίκηµα. Είναι κατάφωρη παραβίαση της
Συµφωνίας των Πρεσπών. Καταγγείλτε τον, αλλά επισήµως.
Έχουν -λέει- στην Ελλάδα Μακεδόνες δηλωµένους. Δηλαδή, µιλάει για αλυτρωτισµό, σοβινισµό, επεκτατισµό. Ποιος; Θα σας
πω εγώ. Ο ψιλικατζής των Σκοπίων, ο τάχα Πρόεδρος ενός µωσαϊκού, ενός µορφώµατος, κρατιδίου µε διάφορες µειονότητες
και εθνότητες, που εκεί υπάρχουν διακόσιες χιλιάδες Έλληνες
και ουδέποτε η ελληνική Κυβέρνηση έκανε κάτι για να τους προστατεύσει. Βλαχόφωνοι και όχι µόνο! Σας λέω, ο Πρόεδρος των
Σκοπίων τα λέει. Μιλάει για Μακεδόνες στην Ελλάδα! Πού είναι
το είναι διάβηµα; Πού είναι οι µακεδονοµάχοι; Βγαίνουν, κάνουν
µια συνέντευξη πολλοί από αυτούς, µια δήλωση -τα ξέχασαν-, οι
κυρώσεις περνάνε έτσι. Δεν θα φέρει ο Πρόεδρος της Βουλής
φαντάζοµαι ακόµα -τα κρατάει στα συρτάρια του- εκείνα τα πρωτόκολλα. Είναι τα πρωτόκολλα των πάνσοφων των Πρεσπών του
ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι σας στηρίζουν σε όλες τις επιλογές σας και,
όπως άφησε χθες να εννοηθεί ο κ. Κατρούγκαλος, ακόµη και να
υπογράψετε µια προδοσία, µια ατιµωτική συµφωνία, έναν ενδοτισµό στο Αιγαίο και το ακρωτηριάσετε, θα σας στηρίξουν αυτοί.
Στο τέλος θα συγκυβερνήσετε. Αυτό είναι το σχέδιο σας, µε εντολή των Γερµανών, να συγκυβερνήσει ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία. Αυτό είναι πραγµατικότητα. Συµφωνείτε σε όλα. Στα
µόνα που διαφωνείτε είναι στον Κουφοντίνα και την παιδεία. Στα
µείζονος σηµασίας µε τον ΣΥΡΙΖΑ συµπίπτουν απόψεις συγκεκριµένες. Ελληνοτουρκικά, σκοπιανό, µνηµόνια, οικονοµία είστε
ίδιοι, αλλά διαφωνείτε σε µερικά, για να συσπειρώνεται το κοµµατικό σας ακροατήριο. Είναι το ξεκάρφωµα αυτό, κύριοι συνάδελφοι.
Επίσης, θέλω να καταγγείλω ένα συµβάν. Πήγαν κάτι περίερ-
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γοι τύποι, κύριε συνάδελφε, και έγραψαν -είναι καθηµερινό φαινόµενο- στην εκκλησία στο Περιστέρι τα εξής συνθήµατα: «Επιλέξαµε να αφήσουµε το σύµβολο της απόλυτης ελευθερίας σε
έναν χώρο απόλυτης υποταγής, θέλοντας να στείλουµε ένα ευθύ
µήνυµα στο παπαδαριό ότι δεν ξεχνάµε εγκλήµατα που διαπράττουν». Ήταν -λέει- µια αναρχική οµάδα σε ιστοσελίδα. Κάθε µέρα
εκκλησίες βεβηλώνονται από ψευτοαναρχικούς. Δεν είναι αναρχικοί αυτοί. Για εµένα ο αναρχικός σέβεται την ιδεολογία του
άλλου. Αυτοί δεν είναι αναρχικοί. Δεν έχω ακούσει κανένα κόµµα,
όµως, να βγαίνει για να κάνει δήλωση για τα όσα παθαίνουν οι
εκκλησίες. Βεβηλώνονται τάφοι, µνηµεία, όχι µόνο στο εξωτερικό
στην Τουρκία, αλλά και στην Ελλάδα. Γιατί δεν βγαίνει κανένα
κόµµα να µιλήσει για την ξενοφοβία η οποία επικρατεί και τροµοκρατούν τους χριστιανούς παντού; Πείτε µου εσείς!
Πάµε τώρα, κύριοι συνάδελφοι, στα ελληνοτουρκικά. Κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας, λαµβάνουν χώρα κοσµογονικές αλλαγές
παγκοσµίως. Δυστυχώς, η Ελλάδα είναι απούσα από όλες τις
εξελίξεις. Απουσιάζουµε στην εξωτερική µας πολιτική από πολλά
επίπεδα. Ήµασταν εµείς πριν από ενάµιση χρόνο που φωνάζαµε
στον Υπουργό για τη Γαλλία. Είπαµε για τα Rafale στον Πρωθυπουργό, του είπαµε για καλές σχέσεις µε την Αίγυπτο, τα λέµε
και τα ξαναλέµε, αλλά αργείτε. Βγαίνει ο Ινδός Αρχηγός του
στρατού, στρατηγός, ο κ. Μπακσί. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε, λέγεται Γκαγκάν Μπακσί. «Ο Ερντογάν κάνει πολιτισµικό πόλεµο.
Στέλνει µετανάστες για να αλώσει την Ευρώπη». Και µίλησε για
τη συµµαχία µε την Ελλάδα.
Πριν από ενάµιση µήνα είχα µιλήσει, φίλες και φίλοι, στον Έλληνα Υπουργό, τον κ. Παναγιωτόπουλο, και του είπα: «Φέρτε
τους Ινδούς στη χώρα. Φέρτε το ινδικό πολεµικό ναυτικό». Διότι
το Πακιστάν έχει πολεµικά πλοία στο Αιγαίο Πέλαγος νοτίως του
Καστελόριζου, γιατί είναι φίλη συµµαχική χώρα µε την Τουρκία.
Είναι αδελφές χώρες. Διώξτε όλους τους Πακιστανούς που
ήρθαν χωρίς χαρτιά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Είναι εν
δυνάµει προβοκάτορες. Μπορούν να µας κάνουν ζηµιά. Είναι
φίλοι των Τούρκων. Το είπα µε στοιχεία. Τα κατέθεσα στον Υπουργό.
Τι πρέπει να κάνει µια σοβαρή χώρα; Να καλέσει τον Υπουργό
Εξωτερικών επισήµως να επισκεφθεί την Ελλάδα, τον Ινδό, χθες,
σήµερα. Κάντε το. Κάντε το, ρε παιδιά!. Η Ινδία έχει πρόβληµα
µε το Πακιστάν, λόγω του Κασµίρ. Υπάρχει αυτή η διένεξη εδώ
και πάρα πολλά χρόνια. Το Πακιστάν είναι φίλος της Τουρκίας.
Η Ινδία είναι εν δυνάµει φίλος της Ελλάδος. Κάντε το και αυτό.
Επίσης, βρείτε τρόπο µη χάσουµε το Ισραήλ, κύριοι συνάδελφοι, γιατί είναι ένα αποκούµπι µαζί µε την Αίγυπτο στη Μεσόγειο
σταθερότητας της περιοχής. Το Ισραήλ δεν πρέπει να χαθεί.
Γιατί ακούω ψιθύρους από το Ισραήλ, από τον Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος είπε διάφορα πράγµατα για τον αγωγό. Ο
EastMed είναι ένας ακριβός αγωγός. Είναι από τους ακριβούς
αγωγούς, γιατί είναι υποθαλάσσιος αγωγός. Αυτή είναι αλήθεια.
Θα βόλευε τον διεθνή παράγοντα να το κάνει ή από τη Βόρεια
Αφρική -εκεί υπάρχουν συγκρούσεις- ή από τα Κατεχόµενα προς
την Τουρκία, ανάγοντας την Τουρκία ως ενεργειακό κόµβο. Μην
το επιτρέψουµε αυτό. Το Ισραήλ πρέπει να είναι στοιχισµένο µε
την Ελλάδα, µε την Αίγυπτο, µε την Κύπρο. Μη χάσουµε το Ισραήλ, αυτή την πολύ ισχυρή χώρα.
Κύριοι συνάδελφοι, θα σας το πω για να το καταλάβετε λόγω
των διερευνητικών. Τα εθνικά θέµατα κάποιες στιγµές απαιτούν
-µετά βεβαιότητας θα το πω- να βλέπουµε την ουσία τους. Ποια
είναι η ουσία σε σχέση µε την Τουρκία; Η αδιάλλακτη στάση πολλές φορές ευνοεί τον αδιάλλακτο. Άρα, λοιπόν, εάν κάνουµε υποχωρήσεις σε θέµατα ουσίας, το παιχνίδι χάνεται. Δεν θα ξανακερδίσουµε ποτέ τα χαµένα. Και θα σας το πω ως λαϊκή έκφραση. Ό,τι κερδήθηκε µε αίµα, το ξαναπαίρνεις µε αίµα, αν το
χάσεις. Είναι δεδοµένο. Και η Θράκη, το Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα,
το Καστελόριζο, η Κύπρος κερδήθηκαν µε αίµα. Αν χαθούν, θα
τις κερδίσουµε ξανά µόνο µε αίµα, ποτέ µε διπλωµατικές συµφωνίες. Αυτή είναι η ωµή πραγµατικότητα στην ιστορία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Στην Κύπρο, αν θυµάστε καλά, το 2004 είπαν ένα µεγάλο «όχι»
στο σχέδιο Ανάν. Εδώ πίεσαν όλοι για το σχέδιο Ανάν. Όλοι! Και
η Νέα Δηµοκρατία τότε και το ΠΑΣΟΚ τότε και όλοι ήσασταν µε
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το σχέδιο Ανάν. Βγήκε ο Τάσος Παπαδόπουλος και είπε «όχι». Τι
έγινε µετά; Να σας πω εγώ. Μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η
Κύπρος, µε το «όχι» του σχεδίου Ανάν, που έγινε κακή η Κύπρος
µε όλη την Ευρώπη. Είπε «όχι» στο σχέδιο Ανάν και µπήκαν στην
Ευρώπη µετά. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι τα «όχι» πολλές φορές που
λες ως χώρα είναι και το κέρδος στο εθνικό σου θέµα. Απεδείχθη
από τον Παπαδόπουλο. Θα µου πείτε ότι Παπαδόπουλοι δεν
υπάρχουν πολλοί. Αναφέροµαι στον Τάσσο Παπαδόπουλο, µην
µπερδευτούν κάποιοι. Σαφώς και δεν υπάρχουν πολλοί. Αυτόν
τον Παπαδόπουλο χρειάζεται η Ελλάς, τον Τάσσο Παπαδόπουλο,
για τα µεγάλα «όχι», όχι τα µεγάλα «ναι», συναίνεση, διερευνητικές και να δίνω γη και ύδωρ.
Γι’ αυτό και η Ελληνική Λύση λέει ότι και µε τα «όχι» γίνανε µεγάλοι. Το «όχι» του ’40, το «όχι» -αν θέλετε- που πρέπει να λέµε
καθηµερινά. Γι’ αυτό και ζητάµε µια τετραετία, για τα µεγάλα
«όχι» των Ελλήνων που θα γίνουν ο θρίαµβος της Ελλάδος. Γι’
αυτό λέµε ότι ζητάµε µια τετραετία από τον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Θα ήθελα να αναγνώσω κάτι το οποίο θεωρώ ιδιαιτέρως σηµαντικό. Κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να καταλάβουµε τι θέλουν
οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι δεν θέλουν φιλία. Ποτέ δεν ήθελαν φιλία.
Δείτε πέριξ των συνόρων τους τι κάνουν. Όπου δεν µπορούν να
επιβληθούν διά του λόγου, επιβάλλονται διά της βίας. Είναι η λογική του Θουκυδίδη που επικρατούν οι Αθηναίοι στους Μηλίους,
για όσους διάβασαν λίγο ιστορία.
Δεν πρέπει να νοµίζουµε ότι οι Τούρκοι είναι ένα φιλήσυχο
κράτος. Οι διερευνητικές, για τις οποίες πάει τώρα η ελληνική
Κυβέρνηση, όταν επικρέµεται το casus belli ανά πάσα ώρα και
στιγµή από την άλλη πλευρά, είναι εθνική υπαναχώρηση και φοβικό σύνδροµο. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, του κ. Μητσοτάκη επιµένει στον διάλογο. Ακούστε, όλοι θέλουµε διάλογο, αυτό είναι αλήθεια, αλλά
χθες ο κ. Τσαβούσογλου µίλησε για casus belli πάλι. Τι διάλογος
είναι αυτός που πηγαίνεις µε το πιστόλι στον κρόταφο; Δεν είναι
διάλογος. Είναι κίνηση υποταγής και «δορυφοροποίησης» της
χώρας στην Τουρκία. Είναι κίνηση «φινλανδοποίησης» της Ελλάδος απέναντι στην πραγµατικότητα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και βέβαια, κάναµε το µονοµερές δικαίωµά µας, της επεκτάσεως των χωρικών υδάτων στα δώδεκα ναυτικά µίλια, διµερές.
Γιατί το αυτονόητο µονοµερές δικαίωµά µας, µε βάση το Διεθνές
Δίκαιο, το κάνουµε διµερές; Και όταν λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι το µόνο που έχουµε να συζητήσουµε µε τους Τούρκους είναι οι θαλάσσιες ζώνες, σας ικανοποιεί, κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας; Σας ικανοποιεί; Δεν µπορείς να συζητάς θαλάσσιες ζώνες. Είναι Διεθνές Δίκαιο και το συζητάς; Να σας πω εγώ:
Η υφαλοκρηπίδα. Να το συζητήσουµε. Συγκεκριµένα πράγµατα,
όµως, όχι να µιλάς για θαλάσσιες ζώνες. Είναι εθνικό ατόπηµα
αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός. Θα µου πεις, όταν έχεις τον
Αποστολίδη εκεί, τι περιµένεις;
Επίσης, πώς λέτε «ναι» σε µια διερευνητική επαφή, όταν υπάρχει το τουρκολιβυκό σύµφωνο; Είναι υπαρκτό, είναι παραβίαση
του Διεθνούς Δικαίου. Δηλαδή νοµιµοποιείτε το τουρκολιβυκό
σύµφωνο, τη «γαλάζια πατρίδα», το casus belli και όλα αυτά που
ανατρέπουν όλη τη σταθερότητα στην περιοχή. Και το λέει και
το Ισραήλ, το λέει η Αίγυπτος, το λέει η Κύπρος. Όλοι το λέµε:
«Γιατί πηγαίνετε σε διάλογο τώρα;»;
Τι θέλουν; Να σας πω εγώ τι θέλουν οι Τούρκοι. Έχετε διαβάσει το tweet του Τζιχάν Γιαϊτζί; Ψάξτε να δείτε ποιος είναι ο κύριος. Είναι από αυτούς που ασκούν σοβαρή πολιτική στην
Τουρκία και που, δυστυχώς, εµείς δεν έχουµε. Λέει: «Σύµφωνα
µε τη Συνθήκη του Μοντρέ, η Αλεξανδρούπολη έχει αποστρατικοποιηµένο στάτους». Ακούστε τι µας ζητάνε επισήµως οι Τούρκοι. Να αποστρατικοποιήσουµε και την Αλεξανδρούπολη. Ζητάνε
δέκα, για να πάρουν τα πέντε. Και καλά κάνουν. Εµείς τι κάνουµε;
Εσείς επενδύετε στους Γερµανούς. Θεωρείτε ότι οι Γερµανοί
είναι φίλοι σας. Σας το ξαναλέω: Οι Γερµανοί είναι φίλοι των Γερµανών, οι Γερµανοί είναι φίλοι της Γερµανίας. Και αν θέλετε και
την ωµή ιστορική αλήθεια, οι Γερµανοί ήταν πάντοτε εχθροί των
Ελλήνων. Πάντοτε, για εκατόν ογδόντα χρόνια ήταν µε τους
Τούρκους. Μην κοροϊδευόµαστε. Πάντοτε!
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πείτε µου µια ιστορική στιγµή κατά την οποία η Γερµανία τάχθηκε υπέρ ηµών, υπέρ των Ελλήνων και υπέρ των ελληνικών θέσεων. Ακούστε: Βερολίνο, η γερµανική εφηµερίδα «FAZ»: «Οι
ελληνικές θέσεις είναι µαξιµαλιστικές», παρακαλώ. Τα ακούτε,
κύριοι συνάδελφοι; Είναι µαξιµαλιστικές οι ελληνικές θέσεις. Δηλαδή, συµπίπτει απολύτως και γερµανική άποψη µε την άποψη
των Τούρκων.
Επίσης, η Ισπανία, η οποία κατασκευάζει αεροπλανοφόρο, η
οποία έχει δανείσει την Τουρκία, κ.λπ.. Μπράβο. Για θυµηθείτε τι
έγκληµα έγινε πριν από δέκα χρόνια από την Ελλάδα για την
Ισπανία; Τα ισπανικά ναυπηγεία πριν από δέκα χρόνια, κύριε
Υπουργέ µου, επειδή έχετε σχέση µε τα ναυπηγεία, είχαν χρεοκοπήσει. Πήγε το θέµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν υπήρχε
οµοφωνία, για να διασωθούν τα ισπανικά ναυπηγεία, οι Ισπανοί
θα χρεοκοπούσαν. Πήγε, λοιπόν, η τίµια Ελλάς -φτωχή µεν- και
είπε: «Να σώσουµε τους Ισπανούς». Σώθηκαν τα ισπανικά ναυπηγεία και τώρα κάνουν εκεί το αεροπλανοφόρο των Τούρκων.
Πού είναι η πρόνοια και η µέριµνα της διοικήσεως της χώρας να
πάρει κάτι αφού δίνει κάτι;
Είναι το λάθος που κάνατε µε τη Βουλγαρία, µε τη Ρουµανία,
µε τα Σκόπια και την Αλβανία εσχάτως, που τους βάλατε χωρίς
ούτε µία δέσµευση από την πλευρά τους ότι θα βοηθήσουν την
πατρίδα, την Ελλάδα.
Ακούστε τώρα, η Γερµανία, η φίλη σας, χρωστάει αποζηµιώσεις. Το ξέχασε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συριζαίοι οι φίλοι µου. Επανορθώσεις, αποζηµιώσεις, κλεµµένες αρχαιότητες, τα χρωστάει όλα
αυτά. Πάµε παρακάτω. Τι έκανε η Γερµανία για την Ελλάδα; Επέβαλε δέκα χρόνια µνηµόνιο στη χώρα -αυτή είναι η πραγµατικότητα, γιατί δεν υπάρχει η Ευρώπη, αλλά µόνο η Γερµανία-, έκανε
την Ελλάδα ένα απέραντο hot spot, έκανε µικρές ισλαµικές κωµοπόλεις σε όλη την Ελλάδα, επέβαλλαν εµπόδια στην αµυντική
Ευρωγαλλική συµφωνία οι Γερµανοί µε βέτο προς τον κ. Μητσοτάκη και έκανε πίσω ο κ. Μητσοτάκης. Αδιαφόρησε για την εισβολή της Τουρκίας στα ελληνικά και κυπριακά ύδατα µε το
«ΟΡΟΥΤΣ ΡΕΪΣ», προστατεύει την Τουρκία από τις κυρώσεις και
έρχεται τώρα η ελληνική Κυβέρνηση και το τελευταίο «πυρηνικό
όπλο» που διαθέτουµε, που λέγεται «κυρώσεις εις βάρος της
Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση», που τρέµει η Τουρκία, και
µε τις διερευνητικές το ακυρώνει, το αφοπλίζει. Μέγα λάθος,
µέγα έγκληµα, τραγικό. Το µόνο όπλο πριν από τον πόλεµο ήταν
οι κυρώσεις. Κι εσείς αφοπλίζετε, βάζετε τον πυροκροτητή και
τον βγάζετε, την ώρα που τον Μάρτιο ήταν η τελευταία ηµεροµηνία -έτσι λέγατε τουλάχιστον εσείς- που θα επέβαλε κυρώσεις
η Ευρωπαϊκή Ένωση εις βάρος της Τουρκίας για τις προκλήσεις.
Πόσο λογικό είναι αυτό;
Και βγαίνει ο Μάας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερµανίας,
της φίλης σας της Γερµανίας, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, και δηλώνει: «Θετικές οι ενδείξεις από τις διερευνητικές. Οι κυρώσεις στο ψυγείο.» Είναι απίστευτα αυτά που
κάνετε, είναι λάθη οικτρά, λάθη που τραυµατίζουν το ενιαίο, αρραγές µέτωπο που πρέπει να έχουµε στην παρούσα φάση ως
Έλληνες.
Έκθεση του Γερµανικού Συµβουλίου Διεθνών Σχέσεων, κύριε
Υπουργέ. Θα την καταθέσω στα Πρακτικά.
Δυστυχώς, ήταν και ο Πρωθυπουργός καλεσµένος πολλές
φορές σ’ αυτό το Γερµανικό Συµβούλιο Διεθνών Σχέσεων, µε τον
βαρύγδουπο τίτλο. Τι λέει η έκθεση αυτή, στην οποία συµµετείχε
και ο Έλληνας Πρωθυπουργός πολλές φορές, κύριοι συνάδελφοι; «Η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταµατήσει να παίρνει το µέρος
της Ελλάδας και της Κύπρου. Να γίνει συζήτηση για τα χωρικά
ύδατα της Ελλάδος.». Όσοι δεν πιστεύουν, αυτή είναι η έκθεση.
Σε αυτή τη µάζωξη δεν ξέρω αν ήταν συγκεκριµένα και ο Πρωθυπουργός. Έχει πάει δύο φορές. Όταν βγαίνει αυτή η έκθεση
γερµανικού ιδρύµατος και λέει ότι εµείς έχουµε άδικο, ποια Γερµανία είναι φίλη µας;
Το καταθέτω στα Πρακτικά κι αυτό. Είναι ογδόντα πέντε σελίδες. Όσοι θέλουν µπορούν να το διαβάσουν.
Όταν, λοιπόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός -ηγέτης- πηγαίνει σε
µια µάζωξη στο Γερµανικό Συµβούλιο Διεθνών Σχέσεων, το οποίο
καθορίζει την εξωτερική πολιτική της Γερµανίας και λέει: «Η Ευ-
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ρωπαϊκή Ένωση να σταµατήσει να παίρνει το µέρος της Ελλάδας
και Κύπρου», πηγαίνει µε λογική ηττηµένου. Πηγαίνετε µε λογική
ότι πάτε για να δώσετε, όχι για να πάρετε. Κι ήρθε η ώρα επιτέλους η Ελλάδα να πάρει, όχι να δώσει πάλι. Όλο δίνουµε, πρέπει
να πάρουµε κάτι για την πατρίδα, για τον Έλληνα µισθωτό, για
τον Έλληνα συνταξιούχο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Στέλνετε τον κ. Αποστολίδη. Έχω πει για τον κ. Αποστολίδη
πολλά. Μου θυµίζει λίγο µια ιδιαίτερη προσωπικότητα, διαχρονική και διακοµµατική, ο Αποστολίδης. Στην ΚΥΠ ήταν ο άνθρωπος, στην Alpha Bank ήταν, που έκανε επενδύσεις στην Τουρκία
η Alpha Bank τότε. Ένα δείγµα του κυρίου αυτού, ο οποίος ήταν
Γραµµατέας στην Ελληνική Πρεσβεία στην Κύπρο το 1974, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ -ποιον
στέλνετε!-, σας διαβάζω. Το 2000 στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Τι σύµπτωση!
Όποια πέτρα και να σηκώσεις, το ΕΛΙΑΜΕΠ βρίσκεις. Λέει, λοιπόν: «Το 1974 τουρκική δύναµη αποβιβάστηκε στο νησί». Τα λέει
ο Αποστολίδης. Αυτός που στείλαµε να υπερασπιστεί την ελληνική γη, τα ελληνικά νησιά, τα χωρικά ύδατα και την ΑΟΖ µας.
Αυτό είπε. Αυτό έγραψε. Δεν είναι κάτι που το φαντάστηκα. Σαν
να στέλνετε τον Εφιάλτη στις Θερµοπύλες. Σας το λέω πολύ
άκοµψα, για να το καταλάβετε. Δεν στέλνεις τον Εφιάλτη στις
Θερµοπύλες. Στις Θερµοπύλες στέλνεις τον Λεωνίδα και τον
κάθε Λεωνίδα που θα πει ή ταν ή επί τας. Πάτε σε στηµένο παιχνίδι να παίξετε την Ελλάδα κορώνα-γράµµατα. Κάνετε λάθη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Επίσης, επειδή µε ρώτησαν πολλοί συνάδελφοι, τι συµβαίνει
µε τη Νέα Δηµοκρατία, κύριοι, µε εσάς δεν έχουµε καµµία σχέση.
Δεν πάτε να αλληλοσφαχτείτε, δεν πάτε να σκοτωθείτε µεταξύ
σας, δεν πάτε δήθεν πατριώτες να λέτε ότι είστε πατριώτες ντυµένοι Παύλος Μελάς, Λεωνίδας, Κολοκοτρώνης, δεν µας απασχολεί. Όµως, έχω να κάνω ένα ερώτηµα: Γιατί αυτοί οι ψευτοπατριώτες, οι πατριώτες, οι ελληναράδες που πήγαιναν στα συλλαλητήρια δεν υπογράφουν τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής
για τη Μακεδονία; Γιατί δεν υπογράφουν τώρα, που ο Πρόεδρος
των Σκοπίων είπε ότι υπάρχουν δικοί του Μακεδόνες στην Ελλάδα; Για να γίνετε, λοιπόν, πιστευτοί, κύριοι, που αλιεύσατε ψήφους σε θολά νερά από τον πατριωτισµό των αγνών ψηφοφόρων
της Νέας Δηµοκρατίας και των αγνών ψηφοφόρων των Ελλήνων,
των νοικοκυραίων αυτών, υπογράψτε την εξεταστική επιτροπή
για τη Μακεδονία για να γίνετε πιστευτοί, ότι αυτά που λέτε τα
εννοείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Θα το πω ευθέως, το να χαµηλώνουµε το φως του Ελληνισµού, το να χωλαίνουµε στη ζωή µας -το λέω ευθέως- ενώ είµαστε Έλληνες, δεν είναι επιλογή. Και το λέω στη Νέα Δηµοκρατία.
Δεν είναι επιλογή. Όχι µε τα χαρίσµατα της φυλής µας. Και θα
το πω και διαφορετικά, όχι µε τα χαρίσµατά της παράταξης που
µίλησε για Ελλάδα, για έθνος, για ιστορία, για Ορθοδοξία.
Απευθύνοµαι στους νεοδηµοκράτες, όπως και στους αγνούς
πατριώτες του ΠΑΣΟΚ που µιλούσαν µε τον Ανδρέα Παπανδρέου
για εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία. Όχι, έχουµε µεγάλη
δύναµη, έχουµε µεγάλη ευθύνη απέναντι στις γενιές που έρχονται. Έλληνες, ψηλά το κεφάλι, για να ξαναπάρουµε την Ελλάδα
στα χέρια µας µε περήφανη εξωτερική πολιτική, µε πολιτική που
αξίζει στους Έλληνες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και θα ήθελα κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, για να µην καταχρώµαι και τον χρόνο σας, να ξεκινήσω µε µια επιστολή -µου ήρθαν
δύο, τρεις σήµερα στο γραφείο- που θα σας τη διαβάσω αυτούσια και µε τα λάθη τα ορθογραφικά και τα συντακτικά.
«Βασίλης από Τζιτζιφιές: Έχουµε ένα µικρό καφενείο. Με
κόψαν από την επιστρεπτέα προκαταβολή 5, γιατί τον Σεπτέµβρη
και Οκτώβρη που δούλεψα είχα µεγαλύτερο τζίρο από τους αντίστοιχους του 2019. Εγώ το καφενείο το άνοιξα 12-9-2019 και
είναι φυσικό τους πρώτους µήνες µέχρι να µε µάθουν είχα πιο
λίγη δουλειά. Ξεχνάµε τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Ήµουν κλειστός. Τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο υπήρχαν µέτρα και είχα λίγο
κόσµο. Νοέµβριο, Δεκέµβριο, Γενάρη πάλι κλειστός. Χωρίς δουλειά και χρήµατα πώς θα ζήσω; Εγώ που χρωστώ όλους τους λογαριασµούς µου Δεκεµβρίου τι θα κάνω; Διορθώσετε αυτή την
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αδικία. Είµαι κλειστός από αυτούς και δικαιούµαι τα χρήµατα.
Χρωστάω για πρώτη φορά στη ζωή µου. Πιέστε τους να κάνουν
κάτι.».
Κάθε µέρα δέχοµαι τέτοιες επιστολές. Ξέρω ότι οι νεοδηµοκράτες Βουλευτές στεναχωριούνται, πληγώνονται. Πιέστε τους
Υπουργούς σας να βοηθήσουν τον Έλληνα, τον επιχειρηµατία,
τον µικροµεσαίο, αυτόν που έχει ένα µαγαζάκι και πεινάει σήµερα. Πιέστε τους Υπουργούς σας.
Όσο και να φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ, το ΚΚΕ δεν ακούνε. Οι εκατόν πενήντα οκτώ αν γίνουν εκατόν σαράντα εννέα, η καρέκλα
του Υπουργού θα φύγει από τη θέση της και θα γίνουν εκλογές.
Εάν δεν ακούσουν τη φωνή του ελληνικού λαού και πεινάσει ο
λαός παραπάνω από ό,τι πεινάει στους δρόµους, θα έχετε πρόβληµα, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό είναι αλήθεια! Επειδή
είστε πατριώτες, πιέστε τους Υπουργούς σας!
Πάµε και στα λάθη που κάνατε -θα τα πω για ακόµη µια φοράγια τον κορωνοϊό. Κορωνοϊός υπάρχει.
Καλώς τον κύριο Πολάκη!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Καλώς σας βρήκα!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Τα είπες καλά µε τα φάρµακα. Μας άκουσες, καλό είναι
αυτό. Τώρα θα σας πω εγώ, όµως, µε στοιχεία τα ψέµατα της
Νέας Δηµοκρατίας µε τον κορωνοϊό. Και αν θέλετε τα στοιχεία,
θα τα βρείτε στα Πρακτικά. Αυτό θα κάνουµε πάντα εµείς.
«Εµβόλια «PFIZER» για τους πολίτες διαφορετικά από των δοκιµών». Ακούστε. Είναι δηµοσίευµα της «LE MONDE». Το λέει η
«LE MONDE» εδώ. Διαρρεύσαν e-mail του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων για το εµβόλιο «PFIZER-BIONTECH». Τι λένε τα
e-mail; Λένε ότι έγιναν διαφορετικά εµβόλια από αυτά των δοκιµών, δηλαδή κοµπίνα κανονική. Ορίστε το δηµοσίευµα της «LE
MONDE», θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Ψέµα δεύτερο, µε στοιχείο δεύτερο από τη Νέα Δηµοκρατία:
Τα εµβόλια θα λύσουν το πρόβληµα. Βγαίνει η «ASTRAZENECA»
και λέει ότι είναι 8% η αποτελεσµατικότητα του εµβολίου της
«ASTRA» σε άνω των εξήντα πέντε ετών. Είναι από γερµανική
εφηµερίδα, θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Κάνατε λάθη. Θέλετε στοιχεία; Στοιχείο τρίτο: «BLOOMBERG»: «Τα εµβόλια δεν δείχνουν µείωση θανάτων». Σηµειώνει
το «BLOOMBERG» ότι σε Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Ταϊβάν, που
δεν έκαναν εµβολιασµούς, έχουν απειροελάχιστους θανάτους
σε σχέση µε αυτούς που έκαναν. Τα λέει το «BLOOMBERG». Θα
το καταθέσω στα Πρακτικά και αυτό. Θα τα βάλουµε όλα στα
Πρακτικά.
Στοιχείο τέταρτο, έλεγε η Νέα Δηµοκρατία: «Τα εµβόλια είναι
η πανάκεια, το εµβόλιο της “MERCK”.» Βγαίνει η εταιρεία «MERCK» και λέει: «Δεν επιτυγχάνει το εµβόλιό µας ανοσία». Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Στοιχείο πέµπτο, Αναπληρωτής Επικεφαλής Βρετανικών Υγειονοµικών Υπηρεσιών, καθηγητής Βαν Ταµ: «Δεν γνωρίζουµε
ακόµη τον αντίκτυπο του εµβολίου στη µετάδοση. Κανένα εµβόλιο δεν ήταν ποτέ 100% αποτελεσµατικό. Εποµένως δεν υπάρχει
εγγυηµένη προστασία.».
Και έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας ολόκληρο spot, κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε ότι το εµβόλιο είναι η λύση, λέγοντας ψέµατα. Θα µου πείτε, δεν ήξερε ο Πρωθυπουργός. Όταν δεν ξέρεις, δεν µιλάς. Μασάς τα λόγια σου, πριν µιλήσεις και εγγυηθείς
για κάτι που δεν είσαι σίγουρος. Ακόµη και αν κάνει, λέει, και τις
δύο δόσεις του εµβολίου, µπορεί να µεταφέρει τον ιό σε κάποιον
άλλο. Και τα λέει ο άνθρωπος που είναι επικεφαλής των βρετανικών υγειονοµικών υπηρεσιών.
Στοιχείο πέντε, Σουηδία κατά της «PFIZER». Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ζητάει η Σουηδία λεφτά πίσω
από την «PFIZER». Ξέρετε γιατί; Διότι έκλεψαν στις δόσεις. Η
δικιά της η Κυβέρνηση πήρε είκοσι πέντε εκατοµµύρια δόσεις,
που σηµαίνει το 1/6 των χρηµάτων, περίπου 80 εκατοµµύρια
ευρώ, λένε κάποιοι. Θα τα ζητήσει πίσω από την «PFIZER»; Θα
στείλει εξώδικο; Θα στείλει αγωγή; Θα κάνει κάτι ή θα τα χαρίσει
τα 80 εκατοµµύρια ευρώ στην «PFIZER» και κάποιοι κολλητοί
δικοί µας µπορεί να πάρουν, θα πουν οι κακοπροαίρετοι, έστω
5, 10 εκατοµµύρια ευρώ από τα εµβόλια στην τσέπη; Για πείτε
µου εσείς. Γιατί δεν κάνετε κάτι; Και αναστέλλει τις πληρωµές η
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Σουηδία. Γιατί; Διότι θεωρούν ότι το εµβόλιο δεν κάνει τη δουλειά
του.
Πάµε παρακάτω, µε το έβδοµο στοιχείο. Να σας πω και κάτι;
Θα το πω ευθέως. Τα λεφτά αυτά που πήρε η «PFIZER» είναι
κλεµµένα. Είναι κλεµµένα. Με µπαγαποντιά, µε κουτοπονηριά
πήραν παραπάνω λεφτά.
Φέρτε πίσω τα κλεµµένα της «PFIZER», εάν ισχύει αυτό που
λέει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Είναι 80 εκατοµµύρια
ευρώ, είναι 10 εκατοµµύρια ευρώ, είναι 20 εκατοµµύρια ευρώ;
Βρείτε πόσα είναι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ο Ιταλός Πρωθυπουργός, ο Κόντε, απειλεί µε αγωγές τις εταιρείες εµβολίων. Η Κυβέρνηση τι κάνει; Θα κάνει κάτι; Θα πάει
στα δικαστήρια; Θα προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια; Και
είναι τόσο βέβαιη η Κυβέρνηση ότι είναι καλή η Ευρώπη! Δεν
πήρε χαµπάρι από τον Σεπτέµβριο, Οκτώβριο που µιλούσα εδώ
και τους έλεγα: «Παιδιά, έχετε βάλει ρήτρες; Έχει ποινική και
αστική ευθύνη η εταιρεία;». Και εδώ µου λέγανε οι Υπουργοί ότι
έχει. Και αποδεικνύεται τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει
βάλει ούτε µία ρήτρα εγγύησης ποιότητας φαρµάκου και εµβολίου -ούτε µία- και αποζηµιώσεων.
Επίσης, όλες οι χώρες ψάχνουν να βρουν εµβόλια από άλλους.
Γιατί εµείς µόνο στην «PFIZER»; Ένας κακοπροαίρετος θα έλεγε
ότι τελικά η «PFIZER» έχει χορηγό τη Νέα Δηµοκρατία. Κακοπροαίρετος θα ήταν, εγώ δεν το πιστεύω αυτό έτσι κι αλλιώς. Αλλά
τέτοια εµµονή; Υπάρχουν και άλλα εµβόλια, όπως το «SPUTNIK»,
τo οποίο δεν είναι µε RNA και τo παίρνουν άλλες δέκα ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί να µην το πάρετε εσείς; Για πείτε µου!
Από τον Οκτώβριο τα λέγαµε. Έλεγα: «Υπάρχει φάρµακο,
υπάρχει φάρµακο, υπάρχει φάρµακο, υπάρχει φάρµακο»! Κοροϊδεύατε. Δίνατε στοιχεία άλλων. Τώρα δίνω στοιχεία.
Μιλάµε για το φάρµακο κολχικίνη, που δίνεται σε ασθενείς µε
κορωνοϊό. Στοιχείο πρώτο: ασφαλές, φθηνό, αποτελεσµατικό.
Μείωση θνητότητας 44%, νοσηλείας 25%, ανάγκης διασωλήνωσης 50%. Είναι η καναδική µελέτη «COLCORONA», στην οποία
συµµετείχε και η Ελλάδα. Συµµετείχε η Ελλάδα. Δηλαδή, η Ελλάδα συµµετέχει σε ένα πρότζεκτ, όπως το λένε οι τεχνοκράτες,
για να δηµιουργηθεί ένα φάρµακο. Ο Πρωθυπουργός, όµως,
στηρίζει το εµβόλιο, αντί να στηρίξει το πρότζεκτ αυτό, µήπως
και πάρει η Ελλάδα λεφτά από την επιτυχία του φαρµάκου. Μιλάµε για το πιο απλό απ’ όλα.
Επίσης, ακούστε εδώ, υπάρχουν φάρµακα. Επιτροπή εµπειρογνωµόνων, χορήγηση κολχικίνης σε ασθενείς µε κορωνοϊό προχθές. Από πότε το έλεγα εγώ; Από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο
πέρυσι το έλεγα. Το έλεγα εδώ, στα Πρακτικά της Βουλής υπάρχει γραµµένο. Επιβεβαιωνόµαστε σε όλα. Μας αντιγράφετε σε
πολλά. Μας αντιγράφετε στρεβλά, όµως, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, και αυτό βγαίνει λάθος.
Φάρµακο, στοιχείο δεύτερο. Στη χώρα µας δεν συζητείται η
παραγγελία πανάκριβων µονοκλωνικών αντισωµάτων. Γιατί; Θα
σας πω εγώ. Άλλες χώρες το χορηγούν ήδη, όπως η Γερµανία.
Ήταν το φάρµακο του Τραµπ.
Στοιχείο τρίτο, επίσηµη ανακοίνωση του Γερµανού Υπουργού
Υγείας: Η Γερµανία αγόρασε διακόσιες χιλιάδες δόσεις του φαρµάκου Τραµπ για τον κορωνοϊό. Πάρτε κι εσείς. Όχι µε το «εµβόλιο, εµβόλιο, εµβόλιο»! Θα µας κάνετε όλους µπολιασµένους στο
τέλος! Θέλει ο Πρωθυπουργός να µας µπολιάσει µε τις ισλαµικές
θεωρήσεις του, µε τον πολυπολιτισµό του, µε τους Κονγκολέζους, µε τους Αιθίοπες, Αλγερινούς, Μαροκινούς. Είναι µια αντίληψη. Μη µας µπολιάζετε και µε ένα εµβόλιο, όµως, ενώ υπάρχει
φάρµακο. Βαφτίζατε ψεκασµένους όσους έλεγαν ότι το φάρµακο υπάρχει. Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας: Φάρµακο υπάρχει. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά.
Στοιχείο τέταρτο, η ινδική κυβέρνηση διανέµει φάρµακο, ένα
κιτ ψευδάργυρου και διαφόρων ουσιών. Θα το καταθέσω στα
Πρακτικά. Κόστος; Κοστίζει 2,6 ευρώ. Το φάρµακο κάνει 2,6
ευρώ και πληρώνετε 20 ευρώ σε µια εταιρεία αµφιβόλου ποιότητας φαρµάκων, στην «PFIZER».
Πρόεδρος Ιατρικού Παγκοσµίου Συλλόγου. Τι λέγατε; Ψέµατα.
Στοιχείο πρώτο, τα µέσα µαζικής µεταφοράς είναι κύρια µετάδοση του κορωνοϊού. Και ήρθε εδώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός
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-δυστυχώς έχει κακούς συµβούλους και αποδεικνύεται- και µας
έλεγε ότι έχει µελέτες ότι στα λεωφορεία δεν κολλάει ο κορωνοϊός. Είχε µελέτες µού είπε ο Πρωθυπουργός. Τέτοιους συµβούλους να τους χαίρεται! Θα τον κάψουν και αυτοί και θα κάψει
και την Κυβέρνηση!
Επίσης, Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας για τις µάσκες στα
λεωφορεία: «Η Γαλλία ακυρώνει τις υφασµάτινες µάσκες».
Έβγαιναν όλοι οι ειδικοί, οι ειδήµονές σας και λέγανε ότι οι υφασµάτινες είναι καλές. Ξαφνικά βγαίνουν και λένε ότι έγινε µετάλλαξη του ιού λόγω των υφασµάτινων µασκών. Αυτά είναι στοιχεία.
Άλλο στοιχείο έχω εδώ. Είστε βέβαιοι ότι το εµβόλιο θα µας
σώσει; Έκανε spot ο Πρωθυπουργός. Έχω εδώ σειρά στοιχείων
από γιατρούς, δικηγόρους. Θα σας πω εγώ. Έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι θα µας σώσει το εµβόλιο. Σε γηροκοµείο στο Μαρούσι έκαναν δύο δόσεις και κόλλησαν σαράντα κορωνοϊό.
Και δεν είναι µόνο αυτό. Γιατί φοράει µάσκα ο Πρωθυπουργός,
αφού έκανε δύο φορές εµβόλιο; Δύο δόσεις δεν πήρε; Πείτε µου
εσείς, στο Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι έχουν κάνει πάρα πολλά
εµβόλια, δεκαπέντε χιλιάδες άνθρωποι κόλλησαν κορωνοϊό. Το
ίδιο συνέβη στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Ορίστε και οι πίνακες, θα τους καταθέσω στα Πρακτικά για τον ιστορικό του µέλλοντος, για να ξέρουν ποιοι ήταν εδώ πραγµατικά που έκαναν
εποικοδοµητική αντιπολίτευση και ποιοι επιβεβαιώνονταν.
Λάθος τέταρτο, λέτε ότι θα πάρετε δύο εκατοµµύρια εµβόλια.
Θα σας πω εγώ το εξής: Όσα εµβόλια και να πάρετε, η λύση είναι
το φάρµακο, το φάρµακο, το φάρµακο, το φάρµακο! Καταλάβετέ
το. Καλή η µπίζνα κάποιων, αλλά δούλοι της µπίζνας και των φαρµακοβιοµηχανιών δεν θα γίνουν οι Έλληνες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Δεν θα πω για τους κυνηγούς και τους ψαράδες, τους οποίους
έχετε αδικήσει. Όµως, θα σας πω το εξής: Τα παράβολα που κλέψατε από τους κυνηγούς επιτέλους θα τα δώσετε πίσω; Τα παράβολα που πλήρωσαν οι κυνηγοί και οι ψαράδες θα τα δώσετε
πίσω; Κύριε συνάδελφε, είστε έντιµος και αξιοπρεπής και εσείς
και ο Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ µου, πήρατε παράβολα από τους κυνηγούς για
να κυνηγάνε -και οι οποίοι δεν µπορούν να πάρουν άδεια- και οι
ψαράδες για να ψαρεύουν. Τα κλέψατε τα παράβολα! Για να
είστε επιτέλους έντιµοι, θα τα δώσει πίσω η Κυβέρνηση; Τους
λέτε να πάνε να κυνηγήσουν αγριογούρουνα, όταν η περίοδος
έχει τελειώσει. Για γέλια, δηλαδή, η κατάσταση! Έχει τελειώσει
η περίοδος, διότι είναι η εποχή της κύησης. Δώστε τα παράβολα,
ρε παιδιά! Λέω αυτό που είπε ο πρόεδρος του κυνηγετικού συλλόγου. Δεν το λέω εγώ. Εγώ λέω πάντα αυτά που µου λένε οι
άλλοι, που είναι οι ειδικοί.
Επίσης, βγαίνει ο Παγκόσµιος Ιατρικός Σύλλογος -θα το καταθέσω στα Πρακτικά- και είναι κατά της απαγόρευσης κυκλοφορίας το βράδυ. Ο Παγκόσµιος Ιατρικός Σύλλογος! Εσείς ελέγχετε εδώ τη µία επιτροπή, κάνετε µία άτυπη επιτροπή ψευδώς
και λέτε ότι ακούτε την επιτροπή. Καµµία επιτροπή δεν ακούτε!
Διότι αν ακούγατε την επιτροπή -σας άδειασε χθες στο τέλος η
επιτροπή-, δεν θα κάνατε αυτό που κάνατε µε τα σχολεία, διότι
η πραγµατική επιτροπή έλεγε άλλα και εσείς ανοίξατε τα σχολεία. Άρα, λοιπόν, λέτε ψέµατα!
Βγαίνει ο υπεύθυνος λοιµωξιολόγος της επιτροπής και λέει:
«Δεν ζητήσαµε εµείς απαγόρευση των συναθροίσεων». Αυτό
είπε! Και εσείς απαγορεύσατε τις συναθροίσεις. Βγάζετε απόφαση µία εβδοµάδα πριν λέγοντας ότι επιτρέπεται µέχρι εκατό
άτοµα και ότι ο εκατοστός πρώτος θα συλλαµβάνεται. Γιατί το
κάνατε; Μην κοροϊδευόµαστε, το κάνατε για το πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο! Θα σας δω την Πέµπτη, αύριο, αν θα συλλάβετε
ή όχι κάποιον. Τίποτα δεν θα κάνετε. Θα το κάνετε γαργάρα και
θα βγει µετά ο Χρυσοχοΐδης και θα πει: «Τους άφησα στο πλαίσιο
της δηµοκρατίας». Ναι, στο πλαίσιο της δηµοκρατίας τούς αφήνετε αυτούς, επειδή είναι αριστεροί ή ψευτοαριστεροί ή αναρχικοί, δεν ξέρω τι είναι, και τους φοβάστε και καλά κάνετε! Όµως,
την Εκκλησία δεν τη φοβάστε; Τον Θεό δεν τον φοβάστε; Γιατί
δεν αφήνετε ανοιχτές τις εκκλησίες και αφήνετε µόνο τις απλές
συγκεντρώσεις;
Επίσης, το πόσο επιτελικό είναι το κράτος σας -ήθελα να πω
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κι άλλα, αλλά εντάξει, τελειώσαµε-, το πόσο επιτελικό κράτος
φτιάξατε σε ενάµισι, δύο έτη αποδεικνύεται από το ποιους βάλατε σε διοικήσεις νοσοκοµείων, την ώρα που διάγουµε περίοδο
κορωνοϊού, κύριε συνάδελφε. Ακούστε, κύριε Σκανδαλίδη: Η
υποψήφια Βουλευτής Λακωνίας, διοικήτρια στο τάδε νοσοκοµείο, περιφερειακός σύµβουλος στην Πελοπόννησο, πρόεδρος
Νέας Δηµοκρατίας Λέρου, σκληρός κοµµατικός, υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος της Νέας Δηµοκρατίας σε διοίκηση νοσοκοµείου, στη Δηµοτική Τοπική Οργάνωση Γορτυνίας, πρώην διοικητής νοσοκοµείου στην Κω, τον έβαλαν κι αυτόν. Επίσης, υποψήφιο Βουλευτή στη Σάµο τον βάλατε διοικητή νοσοκοµείου. Τον
κουµπάρο κάποιου, εν πάση περιπτώσει, Βουλευτή τον έκαναν
διοικητή νοσοκοµείου. Επί σειρά ετών πολιτευτή της Νέας Δηµοκρατίας, µέλος του ψηφοδελτίου της παρατάξεώς τους στο
Οικονοµικό Επιµελητήριο τον έκαναν διοικητή νοσοκοµείου. Στην
ΟΝΝΕΔ υποψήφια δηµοτική σύµβουλο την έκαναν διοικήτρια νοσοκοµείου! Υποψήφιο σε τοπικές εκλογές στη Σκύδρα, στην περιοχή µου, τον έκαναν διοικητή νοσοκοµείου. Τη Διευθύντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου Δράµας, διοικήτρια σε νοσοκοµείο! Τον πρόεδρο του συνδικάτου βιοτεχνών - βιοµηχάνων, διοικητή σε νοσοκοµείο! Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας
Δηµοκρατίας, διοικητής νοσοκοµείου. Υποψήφιος Βουλευτής,
ξάδερφος Βουλευτή, γαµπρός Βουλευτή, Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ,
Πρόεδρος ΝΟΔΕ -και ένας για ξεκάρφωµα του περιβάλλοντος
της κ. Μπακογιάννη- διοικητές νοσοκοµείων. Πρόεδρος Γυναικών
ΝΟΔΕ Ηρακλείου, διοικήτρια νοσοκοµείου. Πρόεδρος ΝΟΔΕ Σητείας, διοικητής νοσοκοµείου! Πρόεδρος ΝΟΔΕ Λασιθίου, διοικητής νοσοκοµείου!
Με τέτοιους τύπους θα πάτε να αλλάξετε την Ελλάδα; Τέτοιο
επιτελικό κράτος θέλατε; Με «κολλητούς», «κουµπάρους», ξαδέρφια και συγγενείς; Σοβαρά µιλάµε; Και οι άλλοι, που έχουν
τα πτυχία; Αυτοί που θα µείνουν άνεργοι; Αυτοί που δεν έχουν
να φάνε; Έτσι θα κάνετε κράτος;
Το χειρότερο απ’ όλα, δυστυχώς, δεν είναι ότι ικανοποιείτε τη
µερίδα των ψηφοφόρων σας. Όχι! Ικανοποιείτε τους στενά κοµµατικούς φίλους σας, τους άεργους, ανεπάγγελτους και αφήνετε
στο περιθώριο αυτούς που θέλουν δουλειά, αυτούς που θέλουν
να δουλέψουν αξιοκρατικά. Αφήνετε στο περιθώριο τον µεροκαµατιάρη τον Έλληνα, τον νοικοκύρη τον Έλληνα, αυτόν που µπορεί να αλλάξει την πατρίδα µε δουλειά και εργασία. Δεν θα
έπρεπε να βολεύετε τους «τεµπελχανάδες» που κάνουν παροχή
υπηρεσίας, γιατί είναι κοµµατικά στελέχη σας. Όχι! Αξιοκρατία,
αξιοπρέπεια, περηφάνια! Αυτό αξίζει ο Έλληνας, αυτό θα του
δώσουµε! Μία τετραετία ζητάµε και αυτό θα διεκδικήσουµε στις
επόµενες εκλογές, που έρχονται πολύ σύντοµα!
Καταθέτω για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εγώ, κύριε
Πρόεδρε, δεν µπορώ να διακόψω την οµιλία σας. Όµως, θέλω
να σας επισηµάνω ότι µιλήσατε σαράντα ένα λεπτά!
Κύριοι συνάδελφοι, όπως καταλαβαίνετε, το Προεδρείο δεν
µπορεί να σταµατήσει τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων, παρά µόνο να τους κάνει µια επισήµανση όσον αφορά
τον χρόνο. Αυτή είναι η επισήµανση που µπορώ να κάνω, αλλά
στο τέλος.
Και τώρα θα συνεχίσουµε µε τον πρώτο κύκλο οµιλητών µε φυσική παρουσία και συγκεκριµένα µε τον κ. Διονύσιο Ακτύπη από
τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Ακτύπη, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να
υπογραµµίσουµε ότι αυτή τη στιγµή τα νησιά µας παράγουν κατά
προσέγγιση το 25% του ΑΕΠ της χώρας µας. Όπως είναι γνωστό,
το ποσοστό αυτό προκύπτει κυρίως από επαγγελµατικές δρα-
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στηριότητες που σχετίζονται µε τη θάλασσα, τη ναυτιλία και, βεβαίως, τον τουρισµό.
Ωστόσο, παρά την καθοριστικής σηµασίας συµβολή της στην
οικονοµία της χώρας µας, η νησιωτική οικονοµία καλείται να αντιµετωπίσει πληθώρα προβληµάτων, που σχετίζονται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικής χώρας. Έτσι, χαρακτηριστικά, όπως η ασυνέχεια του χώρου, το αυξηµένο κόστος των
µεταφορών, οι δυσανάλογα αυξηµένες απαιτήσεις σε επίπεδο
υποδοµών και εξοπλισµών και, βεβαίως, το αυξηµένο κόστος των
αγαθών καθιστούν αδήριτη την ανάγκη για χάραξη ενός σύγχρονου και ολοκληρωµένου πλαισίου νησιωτικής πολιτικής, ώστε να
ενισχυθεί η οικονοµία των νησιών µας και να διασφαλιστεί η βιώσιµη ανάπτυξή τους.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας απαντά εµπράκτως στην
ως άνω ανάγκη µε τη διαµόρφωση και εφαρµογή µιας εθνικής
στρατηγικής, ενός ενιαίου κειµένου πολιτικής, µε ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους νευραλγικών τοµέων, όπως είναι η λιµενική
πολιτική, οι λιµένες, οι λιµενικές υποδοµές, οι ναυτιλιακές υποδοµές, οι θαλάσσιες µεταφορές, η νησιωτική ανταγωνιστικότητα
και επιχειρηµατικότητα, η ασφάλεια στη θάλασσα, η απασχόληση και οι επενδύσεις.
Έτσι, µε κεντρικούς πυλώνες τη διασφάλιση διακριτής αντιµετώπισης των µικρών και πολύ µικρών νησιών, την άσκηση ειδικής
αναπτυξιακής πολιτικής στα νησιά, την υιοθέτηση ειδικών προγραµµάτων για τοµεακές πολιτικές στον νησιωτικό χώρο, τη διασφάλιση της βιώσιµης ανάπτυξης των νησιών µας µέσω της
αξιοποίησης των αναπτυξιακών προοπτικών τους και τη µέριµνα
για την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή του νησιωτικού
χώρου, εισάγεται το παρόν θεσµικό πλαίσιο.
Πιο συγκεκριµένα, µε το παρόν σχέδιο νόµου θεσµοθετούνται
εργαλεία και χρηµατοδοτικά προγράµµατα, τα οποία είναι ικανά
να συµβάλουν στην πραγµατική οικονοµική στήριξη των νησιών
µας, στη διασφάλιση της αναπτυξιακής τους προοπτικής και βεβαίως στην περαιτέρω ενίσχυση της θαλάσσιας οικονοµίας.
Έτσι, λοιπόν, µε τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου θεσµοθετείται το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ», η σπουδαιότητα του οποίου είναι αξιοσηµείωτη, αφού εξασφαλίζει τη
χρηµατοδότηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα κυρίως στους τοµείς των λιµενικών υποδοµών και εγκαταστάσεων, υποδοµών και
δικτύων διαχείρισης και µεταφοράς ύδατος, των έργων διαχείρισης ενέργειας, καθώς και των θαλάσσιων µεταφορών.
Το δεύτερο πολύ σηµαντικό χρηµατοδοτικό πρόγραµµα είναι
αυτό της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού και πάντα µε στόχο την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών δηµιουργούνται χρηµατοδοτικά εργαλεία µε
πόρους του εθνικού και του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, µέσω των οποίων
παρέχεται χρηµατοδότηση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια οικονοµία. Το χρηµατοδοτικό αυτό πρόγραµµα αφορά κυρίως µεσαίες, µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Επιπροσθέτως, µε τις διατάξεις του παρόντος θεσµοθετείται
το Ταµείο Θαλάσσιας και Γαλάζιας Οικονοµίας, µε στόχο τη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων, που αφορούν στον τοµέα της θαλάσσιας οικονοµίας και της γαλάζιας
ανάπτυξης.
Ακόµα, το εν λόγω σχέδιο νόµου συµπεριλαµβάνει διατάξεις
που αφορούν, µεταξύ άλλων, στην κάλυψη των κενών οργανικών
θέσεων του Λιµενικού Σώµατος. Πρόκειται για µία πρόβλεψη που
εισήχθη ακριβώς προκειµένου να καλυφθεί κάθε οργανικό κενό
στο Λιµενικό Σώµα, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για
άριστη ανταπόκριση στις υπηρεσιακές ανάγκες.
Επίσης, µέσω των διατάξεων του παρόντος δίνεται η δυνατότητα παράτασης της προ της εφαρµογής των µέτρων στήριξης
των ναυτικών λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού σε ό,τι αφορά
την αναστολή συµβάσεων ναυτολόγησης για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021, εφόσον τα πλοία στα οποία εργάζονται δεν δραστηριοποιούνται. Οι εν λόγω ναυτικοί είναι δικαιούχοι της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού και τους παρέχεται
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ασφαλιστική και υγειονοµική κάλυψη.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι ορισµένα από
τα µέτρα που θεσµοθετούνται µε το παρόν σχέδιο νόµου αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας των επιπτώσεων της υγειονοµικής κρίσης στην οικονοµία της χώρας µας. Έτσι, για παράδειγµα, δίνεται µια ακόµα δυνατότητα στους νησιώτες επιχειρηµατίες να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους.
Συνεπώς η σηµασία που έχει η παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία για τους κατοίκους των νησιών µας, για όλους εµάς που
είµαστε νησιώτες, είναι µεγάλη. Και αυτό γιατί ως νησιώτες
έχουµε ανάγκη από ασφαλείς λιµενικές υποδοµές, από χρήσιµα
ενεργειακά δίκτυα, από επάρκεια ύδατος και, φυσικά, από τη διασφάλιση αξιοπρεπούς θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου αλλάζει
ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπιζόταν έως τώρα η νησιωτική χώρα. Πλέον, δίνεται βάση στην ολιστική και στρατηγική
αντιµετώπιση των θεµάτων της νησιωτικότητας.
Με το νέο αυτό νοµοσχέδιο ικανοποιείται το πάγιο αίτηµα της
ελληνικής κοινωνίας για τη δηµιουργία ενιαίας και ολοκληρωµένης νησιωτικής πολιτικής. Έτσι, η πολιτεία βάζει εµπράκτως
πλάτη για τη διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας των νησιών
µας και τη διευκόλυνση της καθηµερινότητας των νησιωτών.
Ως Βουλευτής, λοιπόν, αυτής της Κυβέρνησης, αλλά και ως
νησιώτης, χαίροµαι ιδιαιτέρως που σήµερα η ελληνική Βουλή συζητά και ψηφίζει ένα σχέδιο νόµου το οποίο αδιαµφισβήτητα θα
συµβάλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία των νησιών µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε κι εµείς,
κύριε Ακτύπη.
Τον λόγο έχει ο κ. Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθεί ο
κ. Βολουδάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ο κ. Ακτύπης ήταν εντός του χρόνου. Σας παρακαλώ όλους
να κρατάτε τον χρόνο, γιατί είναι γραµµένοι εξήντα τέσσερις οµιλητές και υπάρχει και ονοµαστική ψηφοφορία.
Κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα να
κάνω µία εισαγωγική παρατήρηση.
Είναι ιδιαίτερο το ότι ο Υπουργός λείπει πολλή ώρα από την
Αίθουσα και δεν άκουσε τους προηγούµενους οµιλητές. Δεν υποτιµώ την παρουσία του Υφυπουργού, ο οποίος, όµως, ως κλαδάρχης πλοίων δεν έχει αρµοδιότητα στα θέµατα του νοµοσχεδίου ούτε νοµοθετική. Υπάρχει ένα ζήτηµα πολιτικό. Και αυτό νοµίζω ότι πρέπει να το καταθέσω, γιατί πρέπει να συζητήσουµε
και πολιτικά για το νοµοσχέδιο το οποίο έχουµε στα χέρια µας.
Τα ακούει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και ο εισηγητής της
Νέας Δηµοκρατίας.
Τι νοµοσχέδιο τελικά έχει καταθέσει αυτή τη στιγµή η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας; Πίσω από ωραίους τίτλους, όπως
είναι «η θαλάσσια πολιτική», «ο νησιωτικός χώρος», επιχειρείτε
να κρύψετε µια σχεδιασµένη προσπάθεια απλά εξυπηρέτησης
συµφερόντων και, µάλιστα, εις βάρος και του δηµοσίου συµφέροντος και των νησιών και των νησιωτών, για την εξυπηρέτηση
λίγων, πολύ λίγων κυριολεκτικά, προνοµιούχων, που καταλύουν
τον υγιή ανταγωνισµό, αυξάνοντας το κόστος υπηρεσιών και για
τα λιµάνια µας και για τον τουρισµό και για τους κατοίκους των
νησιών και, άρα, για την ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Οφείλω να πω ότι, πέρα από τον ωραίο τίτλο, έρχεται ένα νοµοσχέδιο φωτογραφικό, µε πολλές εξυπηρετήσεις για ελάχιστους, όµως, προνοµιούχους. Και έτσι οι νησιώτες, οι εργαζόµενοι, οι επιχειρηµατίες των νησιών µετατρέπονται σε µη προνοµιούχους, όπως και οι ναυτικοί, οι εργαζόµενοι στην ακτοπλοΐα και
τα λιµάνια.
Το πρόβληµα δεν είναι µόνο ότι χρησιµοποιείτε ωραίους τίτλους, αλλά ότι µε το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου οδηγείτε σε
οπισθοχώρηση και την ελληνική πολιτική και την ελληνική διοίκηση, γιατί οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου έρχονται σε αντίθεση
µε την επιστηµονική και πολιτική εξέλιξη. Κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσουµε ότι έρχονται σε αντίθεση µε την ευρωπαϊκή κανονικότητα.
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Στο πρώτο τµήµα του νοµοσχεδίου, το οποίο είναι αναχρονιστικό κυριολεκτικά, προσπαθείτε να µας παρουσιάσετε ότι διαµορφώνετε µία ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική για τον νησιωτικό χώρο και θεσπίζετε στρατηγική και εργαλεία χρηµατοδότησης.
Κατ’ αρχάς, απλά και µόνο µε το ότι δεν έχετε ούτε ένα ευρώ
για τη χρηµατοδότηση αποδεικνύεται ότι έχετε ένα «άδειο πουκάµισο», κοροϊδεύετε τους νησιώτες. Και επειδή έλκω και εγώ
την καταγωγή µου από τις Κυκλάδες, λέω ότι είναι ντροπή να
αφήσετε τα νησιά χωρίς γιατρούς, να φτάνετε στο τελευταίο
σκαλί της υποτίµησης της νησιωτικότητας και, ταυτόχρονα, να
τους κοροϊδεύετε ότι θα βάλετε χρηµατοδοτήσεις. Ούτε ένα
ευρώ δεν έχετε µέσα στο νοµοσχέδιο. Πού είναι η έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου για τα µέτρα τα οποία τάχατες θεσπίζετε;
Από την άλλη µεριά, προσπαθείτε να κάνετε -να το πούµε
απλά- ένα «κέλυφος» ενός ρουσφετολογικού µαγαζιού, για να
έρχονται έξω από το γραφείο του Υπουργού οι φορείς των νησιών, να µαζεύονται, όπως ήξερε η ΕΡΕ του ’60 να κάνει τους τοπικούς κοµµατάρχες και να τους τακτοποιεί.
Είναι ξεκάθαρο ότι γυρίζετε δεκαετίες πίσω την Ελλάδα και
στα δηµοκρατικά χαρακτηριστικά του πολιτεύµατος και στη ρουσφετολογική οργάνωση της πολιτικής.
Σε συνέχεια της κριτικής που λάβατε κατά τη δηµόσια διαβούλευση, βάλατε κάποιους τίτλους στο νοµοσχέδιο, πολύ ωραίους
και µεγάλους: «θαλάσσια στρατηγική», «θαλάσσιος χωροταξικός
σχεδιασµός», «εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίµα» και,
αν δεν κάνω λάθος, «στόχοι βιώσιµης ανάπτυξης».
Ας δούµε λιγάκι, όµως, αν αυτά είναι ειλικρινή. Είναι ψευδή,
πρώτα απ’ όλα διότι το αρµόδιο Υπουργείο που διαχειρίζεται
αυτές τις πολιτικές λείπει απ’ αυτές τις αρµοδιότητες. Αναφέρεται κάπου το Υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής, αν δεν κάνω
λάθος, για τα θέµατα αλιείας και µόνο αυτό. Πού είναι, λοιπόν, η
πιστότητα των ρυθµίσεων;
Να σας πω τι κάνατε; Επειδή σας έκαναν κριτική όλοι στο θέµα
αυτό, πολύ απλά βάλατε δύο λέξεις, για να καλύψετε την αδυναµία σας. Όµως, έχετε αδυνατίσει κάτι πολύ σοβαρό για τη
χώρα. Αδυνατείτε τη λογική του στρατηγικού και δηµοκρατικού
προγραµµατισµού, τη λογική της βιώσιµης ανάπτυξης, που είναι
κατατεθειµένη στο κείµενο των «gross strategies» από το 2018
στη χώρα και εγκεκριµένο και, ταυτόχρονα, όλη την ευρωπαϊκή
λογική -όλη!-, ακόµα και αυτή της κλιµατικής προσαρµογής.
Δεν είναι µόνο η εικονική, αν θέλετε, ονοµασία της στρατηγικής. Είναι ότι επιλέγετε -να το πω απλά- να µην ακολουθείτε κανέναν κανόνα, να µην έχετε κανέναν πολιτικό στόχο και το µόνο
που σας ενδιαφέρει είναι η βούληση προσωπικά του Υπουργού
να κάνει τακτοποιήσεις.
Αυτό, όµως, είναι αναχρονιστικό και διεπιστηµονικό, γιατί οι
χωροταξικές και περιβαλλοντικές πολιτικές δεν είναι υποχρέωση.
Εσείς τις αντιµετωπίζετε σαν µπελά και, µάλιστα, σε επίπεδο τίτλου. Λέτε: «Ας το βάλω στον τίτλο, να φύγω από τον µπελά.».
Επειδή εµάς µας ενδιαφέρει η νησιωτικότητα, η περιφερειακή
ανάπτυξη, η υποβάθµιση και η ευαλωτότητα των νησιών µας, θα
σας πούµε τι σηµαίνει «σχεδιασµός».
Πρώτον, «σχεδιασµός» σηµαίνει να ξεκινήσετε να υλοποιείτε
τη θαλάσσια στρατηγική και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό που εναρµόνισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς δεν το
έχετε ακουµπήσει. Εννοώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά
ούτε και το δικό σας Υπουργείο έχει καταλάβει πού βρίσκεστε.
Δεύτερο ζήτηµα, περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασµός.
Δεν γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα καµµία δραστηριότητα δεν είναι
νόµιµη, αν δεν ανταποκρίνεται στον υπερκείµενο, σε αυτό που
λέµε «χωροταξικό σχεδιασµό»; Γιατί δεν ολοκληρώνετε τα χωροταξικά σχέδια; Εµείς τα µισά τα εκδώσαµε. Πού είναι η πρόοδος που έχετε κάνει εσείς; Δεκαοκτώ µήνες και ακόµα να
µάθετε το µάθηµά σας.
Πάµε λιγάκι στο πιο συγκεκριµένο. Μιλάτε για τον τίτλο:
«Εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίµα». Θα σας πω δύο
παραµέτρους. Πού προβλέπεται µέσα στο κείµενό σας η απανθρακοποίηση των νησιών και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις; Πουθενά. Θα µου πείτε τώρα «αυτά είναι ψιλά γράµµατα».
Θα σας πω κάτι πιο συγκεκριµένο. Εδώ και δύο χρόνια οι πε-
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ριφέρειες εκπονούν τα σχέδια προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή. Είχαν ολοκληρωθεί όταν έφευγε ο ΣΥΡΙΖΑ, το παρακολουθούσα προσωπικά. Πού είναι τώρα τα σχέδια προσαρµογής που
θα προβλέψουν για τη νησιωτικότητα µε την ανυδρία, τη λειψυδρία και την ξηρασία, ποιες είναι οι παραγωγικές συνθήκες,
ποιες είναι οι δραστηριότητες, πού θα βρει ο τουρισµός πόρους
και η υπόλοιπη λειτουργία των νησιών; Πουθενά. Δεν τα ξέρετε.
Γι’ αυτό λέω ότι είναι αναχρονιστικό, είναι πισωγύρισµα αυτό που
κάνετε στην Ελλάδα.
Σας είπε και η WWF ότι το 20% του νησιωτικού χώρου, της θαλάσσιας έκτασης της χώρας, είναι «NATURA». Για τις περιοχές
«NATURA» ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κατάλογο και κατοχύρωσε και εθνικά
συµφέροντα.
Ο Βαγγέλης Αποστόλου, που συνυπογράψαµε στις 15 Δεκεµβρίου 2017 -είναι εδώ-, ανέθεσε δεκαεπτά εκατοµµύρια µελέτες
για να έχουµε προεδρικό διάταγµα παντού και σχέδια διαχείρισης, να ξέρουµε τις δραστηριότητες, εναρµονισµένες µε το φυσικό περιβάλλον.
Πού βρίσκονται αυτά; Τα παγώσατε, µε το λεγόµενο «περιβαλλοντικό έγκληµα» του κ. Χατζηδάκη, τον ν.4685. Έφυγε ο κ. Χατζηδάκης, έφυγε ο κ. Οικονόµου, που έκανε το άλλο «έγκληµα»
µε τη µικρή ιδιοκτησία, όµως αυτές οι καταστροφικές πολιτικές
έχουν µείνει.
Εσάς τι σας ενδιαφέρει; «Βιοποικιλότητα» και «ψιλά γράµµατα». Σας ενδιαφέρει πώς µερικοί πόροι του ΠΔΕ, του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, θα µπουν µέσα στο γραφείο του
Υπουργού.
Η στρατηγική για εσάς είναι «ψιλά γράµµατα». Δεν έχετε καµµία αναφορά, παραδείγµατος χάριν, στο πιο βασικό κείµενο.
Θα καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, το κείµενο του ΟΗΕ για τον
στόχο 14, τον στόχο βιώσιµης ανάπτυξης για τα νησιά και τη θάλασσα, µήπως και καταφέρετε να διαβάσετε τι λένε οι παγκόσµιοι οργανισµοί για τα θέµατα ανάπτυξης του τόπου µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέµατα όπως κυκλική οικονοµία, οικοσυστηµατική προσέγγιση, σχέδια προσαρµογής που επηρεάζουν τη ζωή των νησιωτών δεν τα έχετε ακούσει. Δεν σας νοιάζει αυτή η πολιτική. Να
τακτοποιήσετε κανένα ρουσφετάκι, αυτό θέλετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Συντοµεύετε, παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Αυτό το κάνατε, διότι µε λογικές σαν
της ΕΡΕ του ’60 αφαιρέσατε και από τον θαλάσσιο χωροταξικό
σχεδιασµό τον παράκτιο χώρο. Το κάνατε µε τον ν.4759.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας θα αναφερθώ σε δύο ισχυρώς
προβληµατικά άρθρα.
Το άρθρο 25, που στήνει µονοπωλιακά παιχνίδια στα απόβλητα
των λιµανιών, έρχεται σε συνέχεια, αν θέλετε, της κατάργησης
του 105/4504. Με νόµο του 2017, δηλαδή, εµείς είπαµε πώς η
διαλογή στην πηγή και η ευρωπαϊκή υποχρέωση εφαρµόζεται σε
όλα τα λιµάνια µας, έτσι ώστε να είµαστε σύµφωνοι µε την Ευρώπη και να µην υπάρχει ένα µονοπώλιο που «τσουβαλιάζει» όλα
τα απόβλητα, επικίνδυνα και µη, ανακυκλώσιµα και µη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Πείτε και για το άλλο
άρθρο και ολοκληρώστε, κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εσείς καταργήσατε τη ρύθµιση, δίνετε παράταση σε συµβόλαια για έναν ολόκληρο χρόνο και καταργείτε και την αρµοδιότητα της ρυθµιστικής αρχής να ελέγχει
τον οποιονδήποτε ολιγάρχη ή µονοπώλιο που είναι σε κάθε νησί,
ακριβαίνοντας τις υπηρεσίες τελικά και τον ελληνικό τουρισµό
και την ακτοπλοΐα.
Και το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι πρέπει να αποσυρθεί
το άρθρο 30. Το έβαλαν και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, το
έχει βάλει όλος ο επιστηµονικός κόσµος. Το να αναιρείτε την περιβαλλοντική αδειοδότηση για δραστηριότητες που δεν είναι
εθνικής άµυνας είναι αντίθετο στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία και θα
µπλέξει η χώρα µας. Να αποσύρετε, παρακαλώ, και το άρθρο 25
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και το άρθρο 30 και τις απαράδεκτες τροπολογίες που στήνουν
µαγαζιά στα λιµάνια. Αυτό κάνατε καταργώντας την αρµοδιότητα
της ρυθµιστικής αρχής! Στήνετε µαγαζιά στα λιµάνια για λίγους
κολλητούς! Είναι ντροπή να φτάνετε την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Βολουδάκης από τη Νέα Δηµοκρατία και ακολουθεί ο κ. Μουλκιώτης από το Κίνηµα Αλλαγής.
Σας παρακαλώ να αφήνετε και τίποτα για τους συναδέλφους
σας. Να κρατάµε το επτάλεπτο, γιατί σας είπα ότι είναι εξήντα
τέσσερις οµιλητές. Είναι άλλοι εξήντα δύο δηλαδή, µε τους δύο
που µιλήσανε, και όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και το
κλείσιµο από τους εισηγητές. Το λέω γιατί εγώ κάποια στιγµή θα
φύγω. Τώρα εσείς, αν θέλετε, µπορείτε να κάτσετε µέχρι αύριο
το πρωί.
Κύριε Βολουδάκη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να µην ξεκινήσω µε
ένα σχόλιο για τα όσα είπε ο µόλις κατελθών του Βήµατος, ο
καλός συνάδελφος κ. Φάµελλος.
Κύριε συνάδελφε, σας έπιασε στον ΣΥΡΙΖΑ µεγάλος πόνος για
τη νησιωτικότητα και τα νησιά, αλλά πριν από λίγες εβδοµάδες
δεν ψηφίσατε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα ακριτικά νησιά.
Όταν ήσασταν κυβέρνηση, αφήσατε εκτός τελικά, στην πράξη,
του µεταφορικού ισοδύναµου την Κρήτη. Άρα, λοιπόν, καλά είναι
τα λόγια, αλλά θα πρέπει να είστε πιο µετρηµένοι όταν η πρακτική σας είναι αυτή στην οποία µόλις αναφέρθηκα.
Τώρα επί του νοµοσχεδίου. Είναι πολύ σηµαντικό ότι η πατρίδα
µας αποκτά για πρώτη φορά µια συνολική στρατηγική για τη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο. Δεν είχε η Ελλάδα τέτοια
στρατηγική. Δεν είχε ένα κείµενο στο οποίο να εντάσσονταν οι
πολιτικές συνολικά. Αυτό είναι πολύ θετικό.
Βέβαια, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα
πρέπει να πάµε στο άλλο άκρο, από εκεί όπου είχαµε έλλειψη
σχεδιασµού να πάµε σε µια κατάσταση υπερσχεδιασµού, µε
πολλά αλληλεπικαλυπτόµενα σχέδια. Τι εννοώ;
Διαβάζω από το νοµοσχέδιο, στο άρθρο 3: «Για τη σύνταξη
εθνικής στρατηγικής λαµβάνονται υπ’ όψιν ιδίως η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, το εκάστοτε ισχύον εθνικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων, το εθνικό πρόγραµµα ανάπτυξης, τα
επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ, οι ανάγκες που προκύπτουν από τα ήδη ενταγµένα στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων έργα, καθώς και το εκάστοτε ισχύον σχέδιο δράσης του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής». Αυτό είναι το
σχέδιο του επιτελικού κράτους.
Παρακάτω αναφέρεται: «Η εθνική στρατηγική συντάσσεται
λαµβάνοντας υπ’ όψιν ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, την
Εθνική Στρατηγική για την Ενέργεια και το Κλίµα, την Εθνική Λιµενική Πολιτική, τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώµατα Ατόµων µε Αναπηρία…».
Σταµατώ για να µην παίρνω τον χρόνο.
Ποιος έχει τον έλεγχο σε όλα αυτά; Κάπου χάνεται η µπάλα,
ξέρετε, µε αυτόν τον τρόπο. Χάνεται η δυνατότητα ελέγχου που
πρέπει να έχουν οι πολίτες στις πολιτικές, χάνεται και η αποτελεσµατικότητα. Είπαµε είναι κακό να µην έχουµε σχέδιο, αλλά
όχι να έχουµε σχέδια επί σχεδίων. Γιατί τα σχέδια επί σχεδίων
µπορεί να καταντήσουν µουτζούρες τελικά.
Είναι πολύ σωστό και το ότι περιγράφονται δρόµοι και εργαλεία χρηµατοδότησης. Σηµειώνω ιδιαίτερα ότι το κύριο πρόγραµµα είναι το «ΝΕΑΡΧΟΣ» για τις υποδοµές, µε το όνοµα του
Κρητικού στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Όµως, κύριε Υπουργέ, πρέπει αυτά τα εργαλεία να αποκτήσουν σάρκα και οστά µε συγκεκριµένα κονδύλια. Μας λέτε ότι
θα χρηµατοδοτηθούν από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, εθνικό και συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος. Αυτό το ξέρουµε. Όλα από εκεί χρηµατοδοτούνται. Πρέπει, όµως, να ξέρουµε πόσο χρηµατοδοτείται κάθε πρόγραµµα, γιατί αυτό είναι
κάτι που πρέπει να συζητηθεί και στην Αίθουσα αυτή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και για να πηγαίνουµε στην πράξη, γιατί όλα αυτά είναι θεωρία, εγώ θέλω να σας µιλήσω για κάποια έργα της εκλογικής µου
περιφέρειας, των Χανίων.
Έχετε, κύριε Υπουργέ, ένα έγγραφο από το Λιµενικό Ταµείο
των Χανίων από 14 Σεπτεµβρίου του 2020 µε ένα αίτηµα για την
έγκριση µιας σειράς τεχνικών δελτίων για έργα κρίσιµα για τη
Σούδα, αλλά και για τον νότο του νοµού, για τα Σφακιά, για τη
Γαύδο, για την Παλιόχωρα, για την Αγία Ρουµέλη.
Πληροφορούµαι ότι αυτά έχουν ήδη προωθηθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την ένταξή τους στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων, αλλά είναι πραγµατικά επείγον και παρακαλώ να
επισπεύσετε, να έχουµε την ένταξη όλων αυτών των έργων τα
οποία είναι πολύ σηµαντικά για την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά
είναι σηµαντικά και εθνικά, ιδίως αυτά που αφορούν τη Σούδα
και τη νότια πλευρά και θα πω τι εννοώ. Καταθέτω το έγγραφο
αυτό για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μανούσος - Κωσταντίνος Βολουδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στη Σούδα προβλέπεται µια πολύ σηµαντική αναβάθµιση του
ναυστάθµου. Πιστεύω ότι όποιος βλέπει τα πράγµατα µε µατιά
εθνική και πατριωτική τη χαιρετίζει, γιατί αναβαθµίζει την αµυντική ικανότητα της πατρίδας µας. Πρέπει, όµως, και ο τόπος που
φιλοξενεί τις υποδοµές αυτές τις αµυντικές να έχει και κάποια
ανταπόδοση για την επιβάρυνσή του. Πρέπει, λοιπόν, να προχωρήσει και η αναβάθµιση του λιµένος της Σούδας, της εµπορικής
πλευράς, µε βάση τη µελέτη Ρογκάν, που ήδη υπάρχει.
Αντίστοιχα, για την πλευρά του νότου, οι καινούργιες γεωστρατηγικές προκλήσεις επιβάλλουν ενίσχυση των υποδοµών
µας και στον νότο. Οι ροές της λαθροµετανάστευσης έρχονται
πλέον και από τον Νότο και µπορεί αυτό να το δούµε να αυξάνεται στο µέλλον και λόγω της αύξησης πληθυσµού της Αφρικής,
αλλά και γιατί οι δουλέµποροι από την Τουρκία επιλέγουν άλλους
δρόµους.
Αυτό επιβάλλει την ανάπτυξη του λιµανιού των Σφακίων, όχι
µόνο επειδή είναι απαραίτητο για την τοπική χρήση, για τον τουρισµό -είναι το τρίτο λιµάνι της Κρήτης-, αλλά και γιατί πρέπει να
µπορεί σε µια ώρα ανάγκης να εξυπηρετήσει και αυτή την ανάγκη. Τώρα που ετοιµαζόµαστε να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα
προς Νότον και η έκταση είναι µεγαλύτερη που θα περιφρουρεί
το Λιµενικό, πρέπει να µπορεί να έχει µια σωστή βάση εκεί όπου
θα αποτελέσει, όπως είπα και πριν, και παράγοντα ανάπτυξης
του τόπου της νότιας πλευράς της Κρήτης.
Αντίστοιχα, το λιµάνι της Κισσάµου, στο Καστέλι, επιτρέπει τη
σύνδεση µε τη δυτική Ελλάδα και αυτό πρέπει να ενταχθεί οπωσδήποτε στην εθνική στρατηγική.
Έρχοµαι τώρα σε ένα άρθρο για το οποίο θα σας επαινέσω
προσωπικά, το άρθρο 31, που αφορά το Λιµενικό Σώµα και τη
δυνατότητα του Υπουργείου να ενισχύει τους λιµενικούς, τους
λιµενοφύλακες, οι οποίοι βρίσκονται διωκόµενοι στα δικαστήρια
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Εννοώ την ενίσχυσή
τους, βέβαια, οικονοµικά και µε άλλον τρόπο, εφόσον εννοείται
έχουν λειτουργήσει στο πλαίσιο των κανονισµών και των διαταγών τους. Είναι κάτι πολύ σηµαντικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Το Λιµενικό Σώµα κατάφερε φέτος να µειώσει τη ροή της παράνοµης εισόδου στη χώρα από τα ανατολικά µας σύνορα κατά
85%! Πρόκειται για έναν άθλο πραγµατικά, για τον οποίο πρέπει
να συγχαρούµε και το Λιµενικό Σώµα, πρώτα απ’ όλα, τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιµενικού Σώµατος, αλλά και τον
Υπουργό και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
Καθ’ ον χρόνο οι λιµενοφύλακές µας επιτελούν αυτό το ηρωικό
έργο, έχουν να αντιµετωπίσουν κι άλλα προβλήµατα, όχι µόνο το
κύµα της λαθροµετανάστευσης. Έχουν να αντιµετωπίσουν έναν
στρατό από µη κυβερνητικές οργανώσεις, έχουν να αντιµετωπίσουν πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δυστυχώς, έχουν να αντιµετωπίσουν ένα κατεστηµένο στην Ευρώπη,
το οποίο υποστηρίζει την πολιτική των ανοιχτών συνόρων µε διά-
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φορους τρόπους και το οποίο κατασυκοφαντεί το Λιµενικό Σώµα
και την πατρίδα µας, ισχυριζόµενο πολύ συχνά ότι εµείς παραβιάζουµε τη διεθνή νοµοθεσία, ότι εµείς ακολουθούµε µια απάνθρωπη πολιτική κ.λπ.. Όταν, λοιπόν, οι λιµενοφύλακές µας
βρίσκονται διωκόµενοι και στα δικαστήρια πολλές φορές επειδή
εκτελούν διαταγές, επειδή υπερασπίζονται τα σύνορα της πατρίδας µας, τότε η πολιτεία είναι υποχρεωµένη να τους στηρίξει µε
κάθε τρόπο.
Συγχαρητήρια, λοιπόν, γι’ αυτό το άρθρο. Το επισηµαίνω ιδιαίτερα και πιστεύω ότι είναι ένα από αυτά που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι αποφασισµένη τα σύνορά της να τα υπερασπίζεται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Μουλκιώτης από το Κίνηµα Αλλαγής και ακολουθεί ο κ. Φόρτωµας από
τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν κάτι διακρίνει αυτή την Κυβέρνηση, είναι το άγχος της να αποδείξει µε κάθε τρόπο ότι επιτελεί µεταρρυθµιστικό έργο.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση υπόσχεται µία ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, ενώ στην
πραγµατικότητα αποτελεί άλλη µία νοµοθετική πρωτοβουλία που
χαρακτηρίζεται από αποσπασµατικά µέτρα, χωρίς αναπτυξιακή
πνοή.
Τόσο οι ευκαιρίες όσο και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν
οι νησιωτικές περιοχές έχουν να κάνουν µε τις ιδιαιτερότητές
τους. Τα νησιά αντιµετωπίζουν σοβαρότατες δυσκολίες στις µεταφορές και στις τιµές των καυσίµων, που οξύνθηκαν εξαιτίας
της οικονοµικής κρίσης, αλλά και λόγω πανδηµίας. Ωστόσο, τα
µέτρα της Κυβέρνησης για τα νησιά δεν απορρέουν από έναν
ολοκληρωµένο σχεδιασµό ούτε βασίζονται σε µία ολοκληρωµένη
εκτίµηση της κατάστασης των νησιωτικών περιοχών. Και αυτό
γιατί απουσιάζει παντελώς κάθε έννοια νησιωτικότητας. Δεν δίνονται, επί της ουσίας, λύσεις στα χρόνια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα νησιά, παρ’ ότι τα προβλήµατα έχουν πολλαπλασιαστεί από τη χρηµατοπιστωτική κρίση των τελευταίων ετών σε
συνδυασµό και µε την πανδηµία.
Η καλύτερη απόδειξη είναι η έλλειψη ενός ολοκληρωµένου
προγράµµατος για το µεταφορικό ισοδύναµο.
Επιπλέον, τα µέτρα που υιοθετεί µε το άρθρο 16 για τους ναυτικούς εργαζόµενους είναι καθυστερηµένα και όλως αποσπασµατικά.
Οι τροπολογίες, δε, που έφερε την τελευταία στιγµή για την
Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων και τις κυρώσεις λόγω παραβίασης των
διατάξεων περί ορίων του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης των
ναυτικών είναι πραγµατικά κόλαφος.
Με αυτές τις αλλαγές που εισηγείται η Κυβέρνηση καταργεί
τις κανονιστικές, ελεγκτικές, ρυθµιστικές και εποπτικές αρµοδιότητες της αρχής επί των συµβάσεων παραχώρησης.
Ως προς την καταστρατήγηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων
αναφέρω χαρακτηριστικά τα εξής: Με την αποστέρηση της
αρχής των αρµοδιοτήτων από την εποπτεία των συµβάσεων παραχώρησης, επέρχεται ουσιώδης µεταβολή των συµβάσεων παραχώρησης. Εισέρχεται η άτακτη απορρύθµιση του πλαισίου
κανόνων εποπτείας, η οποία σωρηδόν ασκείται από το Υπουργείο
Ναυτιλίας, ήτοι η εποπτεία από τρίτο θα ασκείται πλέον απευθείας από το αντισυµβαλλόµενο µέρος. Απόλυτη ταύτιση επόπτη
και αντισυµβαλλόµενου. Για παράδειγµα, η επιβολή ποινικών ρητρών για παράβαση της σύµβασης παραχώρησης απευθείας από
το αντισυµβαλλόµενο µέρος του Υπουργείου Ναυτιλίας ακυρώνεται σε οποιονδήποτε χρόνο από οποιοδήποτε δικαστήριο -διαιτητικό ή άλλο- της χώρας. Αποτελεί προφανή παράβαση της
αρχής της αµεροληψίας και σύγκρουση καθηκόντων. Πλήττεται
πλήρως η αξιόπιστη δέσµευση του ελληνικού δηµοσίου, που ανέλαβε υποχρεώσεις µε τις ανωτέρω συµβάσεις.
Η κατάργηση του µηχανισµού ασκήσεως περί συµβατικών δικαιωµάτων αποστερεί το ελληνικό δηµόσιο από ένα βασικό εργαλείο άσκησης πραγµατικής και αµερόληπτης εποπτείας για τη
συµµόρφωση των παραχωρησιούχων στις υποχρεώσεις τους.
Ειδικά η κατάργηση του άρθρου 113Α του ν.4389/2016 συνι-
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στά ευθεία παραβίαση του ευρωπαϊκού κανονισµού 352/2017,
διότι καταργείται όλο το υφιστάµενο σύστηµα κυρώσεων, χωρίς
να εισάγεται νέο.
Καταργείται και η σηµασία της επιβολής προστίµου, που είναι
η αποτροπή των υποκειµένων στην τήρηση του κανονισµού φορέων από την αποστολή στην αρχή, κατόπιν ερωτήµατός της,
ανακριβών, ψευδών ή ελλιπών στοιχείων. Με τα απαράδεκτα χαµηλά πρόστιµα παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας. Έτσι,
ανοίγει η κερκόπορτα για την πληµµελή, σε βάθος χρόνου, παρακολούθηση της εφαρµογής των υποχρεώσεων των παραχωρησιούχων από τις συµβάσεις παραχώρησης.
Εν τέλει, η Κυβέρνηση αποψιλώνει µια ανεξάρτητη αρχή, προκειµένου να αναπτύξει το πελατειακό κράτος και την αδιαφάνεια.
Και το κάνει και αυτή τη φορά όπως το κάνει εδώ και µήνες, µε
τις απευθείας αναθέσεις, µε τις κατά παρέκκλιση διαδικασίες, µε
τον περιορισµό της διαφάνειας.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση εδώ και
µήνες εργαλειοποιεί την πανδηµία, µε σκοπό την ελαστικοποίηση
των εργασιακών σχέσεων αλλά και την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων συµφερόντων.
Ο επανακαθορισµός του τρόπου υπολογισµού και του ανώτατου ορίου προστίµου, που επιβάλλεται από τα αρµόδια όργανα
του Λιµενικού Σώµατος -Ελληνικής Ακτοφυλακής σε βάρος των
προσώπων -πλοιοκτήτη, διαχειριστή, ναυλωτή, εφοπλιστή κ.λπ.σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων νοµοθεσίας περί ορίων
του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης ναυτικών, αποτελεί τρανή
απόδειξη καταστρατήγησης βασικών εργασιακών δικαιωµάτων,
ενώ η υπερεργασία συνεπάγεται κινδύνους, τόσο για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζοµένων όσο και για την ασφάλεια του
πλου, αφού η παράβαση των ορίων εργασίας και η έλλειψη της
κατά νόµο και κατά την ανθρώπινη φύση ανάπαυσης σηµαίνει
σωµατική, πνευµατική και ψυχολογική επιβάρυνση.
Τι κάνει η Κυβέρνηση; Ενώ µέχρι τώρα σε περίπτωση υπερεργασίας και παραβίασης του ορίου εργασίας και των ορίων ανάπαυσης των εργαζοµένων - εφόσον, βεβαίως, υπάρχει κάποιος
έλεγχος- επιβαλλόταν πρόστιµο 300 έως 500 ευρώ ανά εργαζόµενο ναυτικό, τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόστιµο
γίνεται 1.000 ευρώ την ηµέρα -ακούσατε, 1.000 ευρώ την ηµέρα!, την ώρα που η υπερεργασία -εντός εισαγωγικών- «τιµωρείται»
ανά άτοµο σε όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις κατά το ισχύον
θεσµικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων.
Πρακτικά θα το πω: Αν υπάρχει παράβαση των ορίων εργασίας
κάποια µέρα του θέρους, για παράδειγµα, που τα πλοία πηγαινοέρχονται στο Αιγαίο, και σε ένα πλοίο είναι δέκα εργαζόµενοι,
ενώ µε το προηγούµενο καθεστώς το πρόστιµο θα ήταν 5.000
ευρώ, µε το νέο καθεστώς είναι µόνο 1.000 ευρώ. Αν αυτό, τώρα,
δεν συνιστά εξυπηρέτηση συγκεκριµένων συµφερόντων, πείτε
µας, αλήθεια, τι είναι. Τι άλλο µπορεί να σηµαίνει αυτή η κίνηση
της Κυβέρνησης, για την οποία η επιβολή κυρώσεων ανά εργαζόµενο δεν πρέπει να εφαρµόζεται σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία και τους άλλους εργαζόµενους; Και γιατί συµβαίνει
αυτό; Διότι, όπως η ίδια η Κυβέρνηση οµολογεί στην αιτιολογική
έκθεση, αυτό συνιστά υπερβολική και δυσανάλογη κύρωση, δεδοµένων των πραγµατικών συνθηκών δραστηριοποίησης των
πλοίων.
Και αυτά τα λέµε µε µια γλώσσα, η οποία δεν είναι κατ’ ευφηµισµό, όπως αναφέρουν, αλλά αποτελεί παραποίηση και διαστρέβλωση του νοήµατος των λέξεων, προκειµένου να εξυπηρετηθούν τα πολιτικά συµφέροντα, αλλά και τα οικονοµικά συµφέροντα αυτών που στήριξαν την Κυβέρνηση.
Θα αναφερθώ, κύριε Πρόεδρε, στην εστίαση, η οποία πλήττεται πολλαπλώς. Και η επιστρεπτέα προκαταβολή µόνο ως ενίσχυση δεν µπορεί να εκληφθεί. Με δελτίο Τύπου καταγγέλλει
όλες τις διαδικασίες -θα καταθέσω και το σχετικό έγγραφο για
τα Πρακτικά- οι οποίες µέχρι τώρα έχουν γίνει, ενώ έχει βάλει
πλάτη. Είναι, όµως, άλλο «βάζω πλάτη» και άλλο ο αφανισµός
και η εξόντωση, όπου µε µαθηµατική ακρίβεια οδηγείται. Η εστίαση παραµένει αόρατη για την Κυβέρνηση. Όµως, µε τις προηγούµενες ρυθµίσεις που σας ανέφερα και την επιβολή προστίµων για την υπερεργασία κατά ηµέρα, αντιλαµβάνεστε ποιοι είναι
οι αρεστοί αυτής της Κυβέρνησης.
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Και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι η πολιτική της Κυβέρνησης είναι πολιτική άλωσης του κράτους και εξυπηρέτησης
των πολιτικών φίλων τους, µία πολιτική που εµάς σαν Κίνηµα Αλλαγής µάς βρίσκει αντίθετους, γιατί δεν έχει καµµία σχέση µε το
αναγκαίο προοδευτικό, παραγωγικό, αναπτυξιακό, κοινωνικό
σχέδιο για την προστασία όλων των πολιτών της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Μουλκιώτη.
Τον λόγο θα λάβει τώρα ο κ. Φόρτωµας από τη Νέα Δηµοκρατία και θα ακολουθήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Σκανδαλίδης.
Ορίστε, κύριε Φόρτωµα, έχετε τον λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εν µέσω πανδηµίας και µιας και µιλάµε και για θέµατα ναυτιλίας, η πολιτεία
οφείλει να αναγνωρίσει τους δικούς µας ναυτικούς ως κατηγορία
πρώτης προτεραιότητας στην εθνική µας πολιτική για τον εµβολιασµό. Φυσικά, σε αυτό το σηµείο να τονίσουµε και τις πολύ σηµαντικές κινήσεις και ενέργειες που έχει κάνει και το Υπουργείο
προς την κατεύθυνση αυτή.
Τώρα, για το παρόν νοµοσχέδιο, θέλω να πω τα εξής:
Η Ελλάδα έχει ανάγκη από µία επίσηµη αλλά και καλά σχεδιασµένη δηµόσια νησιωτική πολιτική, µε σαφείς στρατηγικούς στόχους, µε διακριτό σχέδιο δράσης, αλλά και µε συγκεκριµένα
µέσα υλοποίησης. Για πρώτη φορά, µε το παρόν νοµοσχέδιο
αποφεύγουµε τις αποσπασµατικές παρεµβάσεις και δίνουµε τη
θέση τους σε µία ολιστική στρατηγική νησιωτικής πολιτικής αλλά
και «θαλάσσιας οικονοµίας».
Με το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, για πρώτη φορά καθορίζεται, σε εθνικό επίπεδο, µία κεντρική στρατηγική για την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική και στον νησιωτικό χώρο. Το τρίπτυχο
«νησιωτικότητα, θαλάσσια οικονοµία και γαλάζια ανάπτυξη» συνιστά δοµικό στοιχείο της όλης στρατηγικής για τα νησιά, µία
στρατηγική η οποία αναγνωρίζει τις εγγενείς χωρικές αλλά και
περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες και, επιπλέον, έχει πολλά πλεονεκτήµατα για τη µοναδικότητα µιας πολυνησιακής ανάπτυξης
αλλά και της διακριτής ταυτότητας των δικών µας νησιών.
Εισάγεται για πρώτη φορά στην εθνική έννοµη τάξη ο όρος
«γαλάζια ανάπτυξη» και επιτυγχάνεται, µε καινοτόµες δράσεις,
η ευηµερία αλλά και η οικονοµική ανάπτυξη των δικών µας νησιών, των νησιών της χώρας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πετυχαίνουµε τρία πράγµατα: στηρίζουµε την επιχειρηµατικότητα, εισάγουµε τον όρο «γαλάζια ανάπτυξη», αλλά και «θαλάσσια οικονοµία» και, φυσικά, τονίζουµε την ανάπτυξη των υποδοµών των
δικών µας νησιωτικών περιοχών.
Οι µόνιµοι κάτοικοι των νησιών αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα, ακόµα και στην καθηµερινότητά τους.
Απαραίτητη, λοιπόν, είναι η µέριµνα αλλά και η δηµιουργία
σύγχρονων και κατάλληλων υποδοµών σε κάθε επίπεδο. Οι δε
κατάλληλες υποδοµές δηµιουργούν και αίσθηµα ασφάλειας για
τους µόνιµους κατοίκους. Επιπλέον, φυσικά, δίνουν το στίγµα
της πολιτείας, ότι βρίσκεται παρούσα στο πλευρό τους και λαµβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να υπάρχει ίση µέριµνα αλλά και φροντίδα για τους κατοίκους των νησιωτικών
περιοχών, όπως συµβαίνει και µε τους κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Όµως, το πιο σηµαντικό είναι ότι δίνονται κίνητρα.
Έτσι, λοιπόν, µε το παρόν νοµοσχέδιο τι πετυχαίνουµε; Πρώτον, αντιµετωπίζουµε τη νησιωτικότητα µε ένα συνεκτικό αλλά
και συγκεκριµένο πρόγραµµα, εναρµονισµένο µε τα ευρωπαϊκά
πρότυπα, µε σαφή χρονοδιαγράµµατα για την υλοποίησή του.
Επιπλέον, θεσµοθετούνται τρία προγράµµατα, το πρόγραµµα
«ΝΕΑΡΧΟΣ», το Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης Επιχειρηµατικότητας, αλλά και το Ταµείο Θαλάσσιας και Γαλάζιας Οικονοµίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ταυτόχρονα, χρηµατοδοτούνται λιµενικές υποδοµές, κάτι το
οποίο είναι πολύ σηµαντικό. Είναι η πρώτη πύλη εισόδου για τα
νησιά.
Επιπλέον, ενισχύονται θαλάσσιες ενδοµεταφορές, τα έργα
υποδοµών και δικτύων διαχείρισης και τα έργα διαχείρισης ενέργειας.
Ενισχύεται, τέλος, και η επιχειρηµατικότητα στα δικά µας νησιά. Η νέα γενιά επιχειρηµατιών δηµιουργεί µια βιώσιµη οικονοµική, κοινωνική, αλλά και περιβαλλοντική ανάπτυξη στον χώρο
της θαλάσσιας οικονοµίας.
Η δε ανάγκη στήριξης των νησιών είναι πιο επιτακτική παρά
ποτέ. Τα δικά µας νησιά δεν είναι µόνο ήλιος και θάλασσα, τα
οποία συνθέτουν µια ειδυλλιακή εικόνα ενός προορισµού θερινού τουρισµού. Η ζωή και στα νησιά είναι κάτι τελείως διαφορετικό, ιδίως τους χειµερινούς µήνες, και πολύ περισσότερο σε
αυτά τα οποία είναι ακριτικά.
Και µιας και εσείς στη µείζονα Αξιωµατική Αντιπολίτευση κόπτεσθε για τον όρο «νησιωτικότητα» αλλά και για τους νησιώτες,
θα σας θυµίσουµε ότι ήσασταν εσείς οι οποίοι απεµπολήσατε
τους µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ και ήσασταν εσείς πριν από
λίγο καιρό οι οποίοι δεν ψηφίσατε καν την απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ
και για τα ακριτικά νησιά.
Πρέπει, λοιπόν, να γίνουν συνδυαστικές ενέργειες από πολλούς εµπλεκόµενους φορείς, ώστε να επιτευχθεί µία βιώσιµη
αλλά και ρεαλιστική λύση για τα νησιά, µε τη στήριξη των κατοίκων αλλά και µε την παροχή κινήτρων.
Έτσι, λοιπόν, µε το παρόν νοµοσχέδιο δίνονται λύσεις. Απαιτείται η πολιτική βούληση, υπάρχει σχεδιασµός και εφαρµογή
και µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Όσον αφορά τώρα επιµέρους άρθρα του παρόντος νοµοσχεδίου, µε µεγάλη ικανοποίηση είδα ότι εισάγονται ρυθµίσεις για
την εύρυθµη λειτουργία των Ανώτατων Εµπορικών Σχολών και
της ΑΕΝ Σύρου.
Επικροτώ, επίσης, την εισαγωγή ρυθµίσεων που αφορούν τις
επιχειρήσεις δραστηριοποίησης κυρίως στα ξύλινα σκάφη, δηλαδή καρνάγια και ταρσανάδες. Είναι µία διάταξη η οποία διατηρεί µία από τις πιο σηµαντικές ιστορικές παραδόσεις των νησιών,
που βρίσκουµε κυρίως στη Σύρο, στην Πάρο, στη Φολέγανδρο
και στις Μικρές Κυκλάδες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως νησιώτης Βουλευτής που
εκπροσωπώ και τον Νοµό Κυκλάδων -µία από τις πολυδιάστατες
και ιδιαίτερες νησιωτικές περιφέρειες της χώρας µας- θα ήθελα
από το Βήµα αυτό να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου και
τον Υπουργό, αλλά και τη Γενική Γραµµατέα, για αυτή τη σηµαντική νοµοθετική πρωτοβουλία.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας παρουσιάζει µία ολοκληρωµένη νησιωτική πολιτική, η οποία αναγνωρίζει έµπρακτα τη σηµασία του χώρου και των νησιών µας. Αυτή η πολιτική θεωρώ
πως τόσα χρόνια αντιµετωπιζόταν αποκλειστικά ως µία γεωγραφική έννοια.
Σήµερα, λοιπόν, αναδεικνύεται για πρώτη φορά η πραγµατική
της διάσταση, η οποία θα έπρεπε να είναι δεδοµένο και όχι ζητούµενο: Τα νησιά στηρίζουν την εθνική µας οικονοµία, τα νησιά
ορίζουν και τα σύνορά µας. Σε αυτά τα νησιά και σε αυτούς τους
νησιώτες η πολιτεία σήµερα δίνει αυτό που τους αξίζει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ,
κύριε Φόρτωµα.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Σκανδαλίδης έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά και ακολουθεί ο κ.
Αποστόλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µπω στο θέµα µας, µια αναφορά από προσωπική ανάγκη και µια επετειακή παρατήρηση: Έφυγε ο Σήφης Βαλυράκης
από κοντά µας, ένας αδάµαστος αντιστασιακός, ένας φλογερός
πατριώτης, ένας ασίγαστος δηµοκράτης, ένας -θα τον έλεγα
εγώ- αυθεντικός «πασόκος», µια ιδιότητα που τίµησε όσο λίγοι
σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Σε µια εποχή που η πανδηµία αλλάζει µε τρόπο τραυµατικό τη
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ζωή µας και τη ζωή του πλανήτη, η µνήµη του Ολοκαυτώµατος
είναι σηµαδιακή. Θα µου πείτε, τι σχέση έχει; Απλά σηµατοδοτεί
ένα οικουµενικό αίτηµα, ότι, αν θέλει να επιβιώσει αυτός ο κόσµος, πρέπει µε κάθε τρόπο και µέσο να βάλει ως απόλυτη αυταξία την προστασία της ζωής στον πλανήτη, µακριά από τον
πόλεµο αλλά µακριά και από τον τεχνητό θάνατο. Νοµίζω ότι
είναι πάρα πολύ σηµαντικό η µνήµη µας να τρέχει στα εκατοµµύρια νεκρούς και είναι πολύ σηµαντική µία προσπάθεια που γίνεται σε όλο τον κόσµο αυτή η µνήµη να αποτελέσει ένα ξύπνηµα
για το µέλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε νόµος εξ ορισµού είναι κείµενο εφαρµοσµένης πολιτικής.
Αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, είναι µια διακήρυξη ιδεών
και στόχων για τη θαλάσσια οικονοµία. Η απόσταση ανάµεσα
στον τίτλο -και στους επιµέρους τίτλους- και στο περιεχόµενο
είναι χαώδης. Δεν θα κουραστώ να επαναλαµβάνω ότι είστε µια
Κυβέρνηση που συνεχώς διεκδικείτε για τον εαυτό σας τον τίτλο
του σύγχρονου, του ορθολογικού, του µοντέρνου και όµως κάθε
νόµος που φέρνετε είναι µνηµείο κακής νοµοθέτησης.
Αυτό δε το νοµοσχέδιο ξεπερνά τον εαυτό σας. Όλα τα εφαρµοστέα όχι µόνο µέτρα, αλλά και οι πολιτικές µετατίθενται και
ανατίθενται στον Υπουργό και στην Κυβέρνηση. Ό,τι µέχρι τώρα
µεσολαβεί -υποτυπωδώς έστω- ανάµεσα στις αποφάσεις της
εκτελεστικής εξουσίας, για να διασφαλίσει τη διαφάνεια και τον
έλεγχο, αποδοµείται απροκάλυπτα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
το άρθρο 25.
Όσο για τους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, για αυτοδιοικητικούς θεσµούς, για συµµετοχικές διαδικασίες στον προγραµµατισµό της ανάπτυξης ούτε λόγος δεν γίνεται, βρίσκονται
κυριολεκτικά έξω από τη λογική σας.
Εγώ δεν έχω καµµία αµφιβολία ότι το συγκεντρωτικό µοντέλο
διακυβέρνησης είναι οργανικά συνυφασµένο µε τις συντηρητικές
δεξιές πολιτικές στη χώρα µας. Είναι ένα µοντέλο που αδυνατεί
να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπαγορεύει η νησιωτικότητα.
Αυτές τις µέρες συζητάµε διαρκώς για την αναπτυξιακή στρατηγική. Ακόµα και σε αυτό το νοµοσχέδιο ο βαρύγδουπος τίτλος
είναι: «Εθνική Στρατηγική». Αυτό υποδηλοί.
Όµως, στα σχέδια της Κυβέρνησης δεν υπάρχει ίχνος περιφερειακού σχεδιασµού. Εάν εγκύψετε σε όλες τις προτάσεις που
έχετε κάνει µέχρι τώρα, είτε αφορά την έκθεση Πισσαρίδη είτε
αφορά το πιο πρακτικό, τον κρατικό προϋπολογισµό, είτε αφορά
την πρόταση για το Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, καµµία περιφερειακή διάσταση δεν υπάρχει σε αυτές τις προτάσεις
στην κατανοµή στόχων, πόρων και µηχανισµών υλοποίησης. Με
τους θεσµούς στο περιθώριο των εξελίξεων, σε ό,τι αφορά τις
αποφάσεις για τις αναπτυξιακές επιλογές, δεν µπορεί να υπάρξει
ουσιαστική ανάπτυξη στη χώρα.
Αν για την περιφέρεια της χώρας -για κάθε περιφέρεια της
χώρας- η αναπτυξιακή της ταυτότητα και η προβολή της στο σχέδιο επανεκκίνησης και ανάπτυξης είναι µια αδήριτη αναγκαιότητα, στη νησιωτική Ελλάδα έχει τον χαρακτήρα της επιβίωσης,
της άµυνας και της ανάπτυξης µε την πιο ολοκληρωµένη σηµασία του όρου.
Θέλετε την κλειστή κοινότητα; Θέλετε το δηµογραφικό πρόβληµα και την επιβίωση του πληθυσµού ιδιαίτερα στα µικρά
νησιά; Θέλετε τις υποδοµές, την παρουσία του κοινωνικού κράτους ή την απουσία του; Θέλετε την άνιση κατανοµή του κόστους
ζωής; Θέλετε την άνιση ανταλλαγή στις µεταφορές και την επικοινωνία; Θέλετε την ανάγκη της αποτροπής της εξωτερικής
απειλής, κυρίως σε όλη τη συστοιχία των νησιών της ανατολικής
µεθορίου; Όλα αυτά, πράγµατι, απαιτούν µια εθνική αναπτυξιακή
στρατηγική.
Θα κάνω µια παρέκβαση. Το 1993 είχα πάει για πρώτη φορά
στο Υπουργείο Αιγαίου και είχα διαπιστώσει ότι ένα µεγάλο πρόγραµµα µε πάρα πολλούς πόρους της τότε ΕΟΚ, το πρόγραµµα
για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης, είχε
απορροφηθεί όλο από την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία
για κάτι υπερπόντια νησιά, την Τενερίφη κ.λπ.. Αυτό το πρόγραµµα, όταν πήγα εγώ, είχε αφήσει ελάχιστους πια πόρους.
Όταν ρώτησα αν η ελληνική κυβέρνηση είχε κάνει κάποια συζήτηση να συµµετάσχει η Ελλάδα σε αυτό, µου είπαν ότι δεν
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έθεσε καν το θέµα και µόλις και διασφαλίσαµε κάποιους λίγους
πόρους, για να µπορέσουµε να κάνουµε κάποια έργα.
Γιατί το λέω αυτό; Το λέω όχι γιατί η Ελλάδα απουσίαζε, αλλά
από τότε ξεκίνησε µια µεγάλη προσπάθεια να καθορισθεί η ιδέα
της νησιωτικότητας.
Φτάσαµε, λοιπόν, στο 2001 και µε δική µας πρωτοβουλία κατοχυρώσαµε τον όρο στη συνταγµατική Αναθεώρηση. Εδώ, όµως, πρέπει να πούµε ότι αυτή η συνταγµατική επιταγή δεν αποτέλεσε έκτοτε -και εδώ µπορούµε να κάνουµε και εµείς την αυτοκριτική µας- ποτέ πραγµατικό αντικείµενο κυβερνητικής
ενασχόλησης.
Τι σηµαίνει το περιεχόµενο αυτής της συνταγµατικής ρύθµισης; Ότι σε κάθε σηµαντική θεσµική, οικονοµική, αναπτυξιακή,
σοβαρή τοµή, µεταρρύθµιση, επιλογή πρέπει να υπάρχει απαρέγκλιτα διακριτό κεφάλαιο, η εξειδίκευση για τη νησιωτικότητα,
δηλαδή εξειδίκευση για ειδικά µέτρα που αφορούν τα νησιά. Δεν
µιλάω για όλους τους νόµους. Μιλάω για τους σοβαρούς θεσµικούς νόµους που «κατεβάζει» κάθε φορά µια κυβέρνηση.
Απέναντι σε αυτή την ανάγκη, που είναι αδήριτη πια, ποια είναι
σήµερα η πολιτικοκοινωνική πραγµατικότητα; Υπήρξαν δύο σηµαντικά µέτρα, οι µειωµένοι συντελεστές του ΦΠΑ και το µεταφορικό ισοδύναµο. Ούτε το ένα ούτε το άλλο διεκδικήθηκαν
ουσιαστικά όσο θα µπορούσαµε. Και στην εφαρµογή του το µεταφορικό ισοδύναµο ήταν αποδυναµωµένο, ελλιπές και δεν είχε
το αποτέλεσµα που απαιτούσαν οι καιροί, γιατί έπρεπε να συµπεριλάβει και τις µεταφορές των αγαθών και στα θέµατα του
ΦΠΑ έχει µια παράξενη εµµονή η Κυβέρνηση να µη φέρνει ποτέ
µια ρύθµιση, ενώ φαντάζοµαι ότι στο πλαίσιο σήµερα της πολιτικής που ασκείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα
να έχει µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ σε µια περιοχή. Δεν είµαστε κάτω από τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς που υπήρχαν
πριν από την πανδηµία. Άρα γιατί δεν φέρνει έναν νόµο να το κατοχυρώσει για τα επόµενα χρόνια, για τον επόµενο και τον µεθεπόµενο χρόνο και να περιλάβει, βέβαια, όλη τη νησιωτική Ελλάδα;
Αυτά είναι αποσπασµατικά µέτρα. Έπρεπε να είναι πιο ολοκληρωµένα. Υπάρχουν µόνιµα και κραυγαλέα προβλήµατα στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, στο κόστος µεταφοράς των
αγαθών, στην περιβαλλοντική προστασία, στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας, στην παρουσία του κοινωνικού κράτους,
προβλήµατα άλυτα, που δεν αντιµετωπίζονται µε την ονοµατοδότηση κοινοτικών ή εθνικών προγραµµάτων δίκην ευχολογίου.
Διότι τα µέτρα που προβλέπει το νοµοσχέδιο, αποδιαρθρώνοντας πάγιες πολιτικές που αφορούν την ασφάλεια των λιµανιών,
την ασφάλεια των ναυτεργατών και των εργασιακών δικαιωµάτων στο όνοµα της επιλεκτικής πολιτικής της Κυβέρνησης, δείχνουν µια αδυναµία να σχεδιάσει µια πολιτική επί της ουσίας
αναπτυξιακή στην περιοχή.
Και βέβαια, το άκρον άωτον της κυνικότητας είναι η προκλητική και εσκεµµένη αποδυνάµωση της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων. Ό,τι δεν µεσολαβεί ανάµεσα στις επιλεκτικές σας αποφάσεις και στην οικονοµία της αγοράς για έλεγχο και διαφάνεια καταργείται. Αυτό είναι βασικό, δοµικό στοιχείο της πολιτικής σας
σε όλη την έκταση και ιδιαίτερα σήµερα -απ’ ό,τι καταλαβαίνουµε- και στο υπάρχον νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νησιώτικη περιφέρεια της
χώρας έχει απόλυτη ανάγκη να σχεδιασθεί, πράγµατι, εθνική
στρατηγική σε δύο απαρέγκλιτα συνδεδεµένους άξονες, µια αναπτυξιακή στρατηγική, µε κέντρο βάρους την ολική ποιότητα, που
αναδεικνύει σε ένα ολοκληρωµένο σύµπλεγµα πολιτισµό, τουρισµό, τοπική παραγωγή, περιβάλλον, µε τις υποδοµές για αυτό
σε απόλυτη προτεραιότητα, που προϋποθέτει και απαιτεί άλλη
θεσµική διάρθρωση και κατανοµή των διαθέσιµων πόρων.
Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί σε όλες τις αναπτυξιακές σας προτάσεις έχετε κατανοµή των πόρων κατά κλάδο και δεν έχετε και
µια στοιχειώδη περιφερειακή κατανοµή ούτε καταλαβαίνω γιατί
δεν παίρνει κάποια φορά µια κυβέρνηση το µέτρο ένα κοµµάτι
από τον παραγόµενο πλούτο στις περιοχές αυτές να επανέρχεται
σε αυτές, ως το αναπτυξιακό ισοδύναµο των δοµικών αδυναµιών
που έχουν τα νησιά να αναπτυχθούν µε τον ίδιο τρόπο που αναπτύσσεται η στερεά Ελλάδα. Σας λέω µια πρόταση που ήταν
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πάρα πολύ σηµαντική και θα µπορούσε να λύσει πάρα πολλά
προβλήµατα και διαχρονικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Και βέβαια, τέτοιοι εθνικά κρίσιµοι στόχοι έχουν µια προϋπόθεση που χωρίς αυτή τα νησιά µας θα τρέχουν πίσω από τα γεγονότα, δηλαδή την ανάπτυξη ενός νέου µοντέλου περιφερειακής διακυβέρνησης, µε νέα διοικητική και διαχειριστική φιλοσοφία, µε γενναία αποκέντρωση αποφάσεων, εξουσιών και πόρων
στους τοπικούς αναπτυξιακούς θεσµούς, µε µια νέα µορφή κωδικοποίησης σχέσεων κράτους - αυτοδιοίκησης - πολίτη, µε άλλα
λόγια µε έναν δηµοκρατικό προγραµµατισµό.
Φέρνω ένα παράδειγµα: Η διοίκηση, παραδείγµατος χάριν, το
κράτος είναι αλλιώς στη στερεά Ελλάδα και αλλιώς σε ένα νησί,
µια κλειστή κοινωνία. Εκεί το κράτος είναι ο δήµος. Πρέπει, λοιπόν, να έχουµε ξεχωριστές πολιτικές και όχι παντού τα ίδια.
Αντί να γίνει αυτό, δυστυχώς, κινείστε πολύ µακριά από αυτή
τη µεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η νησιωτική Ελλάδα. Νοµίζω
ότι αυτό δεν είναι καλός οιωνός για τα επόµενα χρόνια για τις
περιοχές µας, για τα νησιά µας, για τη χώρα γενικότερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Σκανδαλίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Αποστόλου από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθεί
ο κ. Κόνσολας από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κατ’ αρχάς, να συµφωνήσω µε τις απόψεις του προλαλήσαντος,
του κ. Σκανδαλίδη, σχετικά µε το περιεχόµενο του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Όταν τέλειωσα την ανάγνωση της εισηγητικής έκθεσης, αναρωτήθηκα -βέβαια, το έχω κάνει και άλλες φορές- τελικά πώς θα
πάρει σάρκα και οστά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όταν η αοριστία και η ασάφεια κυριαρχούν στις διατάξεις του;
Κύριε Υπουργέ, έχετε κάνει ένα βασικό λάθος στην αφετηρία
της νοµοθετικής σας πρωτοβουλίας. Πιστεύατε ότι θα τα λύσετε
όλα και, επειδή δεν είχατε λύσεις, τα αφήσατε τελικά στη διαδικασία των εξουσιοδοτηµένων υπουργικών αποφάσεων. Αυτό όχι
απλώς δείχνει αδυναµία, αλλά εξουδετερώνει ακόµη και µερικές
θετικές διατάξεις του.
Θα περίµενα η πρότασή σας για τη νησιωτικότητα της χώρας
να είναι πιο συγκεκριµένη, κυρίως όσον αφορά τις δυνατότητές
της και τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα. Επίσης, θα περίµενα
να κάνετε µια αναφορά στις πρωτοβουλίες που πήρε για τη νησιωτικότητα και η δική µας κυβέρνηση. Σας είπε ο Σωκράτης Φάµελλος σχετικά µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα.
Εγώ θα αναφερθώ στον πρωτογενή τοµέα, που υπηρέτησα.
Καταθέσαµε, κύριε Υπουργέ, ολοκληρωµένο σχέδιο. Ένα
µέρος του έχει υλοποιηθεί. Οι παράγοντες που λήφθηκαν υπ’
όψιν για τη διαµόρφωση του σχεδίου ήταν όλα εκείνα τα στοιχεία
που αποτελούσαν κίνητρο και ταυτόχρονα πρόκληση για να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τοµέας στις νησιωτικές περιοχές, ως τοµέας µικρού µεγέθους, υψηλής προστιθέµενης αξίας, καθοριστικής συνέργειας µε άλλους κλάδους και παράγοντας εσωτερικής συνοχής και ισορροπίας.
Τι κάναµε εµείς για να στηρίξουµε το σχέδιό µας; Κατ’ αρχάς,
προχωρήσαµε στην εκχώρηση του 37% των πόρων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020. Το επαναλαµβάνω: Εκχωρήσαµε πόρους και µαζί µε το «LEADER» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας εξασφαλίστηκαν
σηµαντικές χρηµατοδοτήσεις. Μπορέσαµε έτσι να υπηρετήσουµε ειδικές προβλέψεις στήριξης της νησιωτικότητας στο
µέτρο των νέων αγροτών σε µικρά νησιά και, ιδίως, όταν η εγκατάσταση αφορά στον τοµέα της κτηνοτροφίας.
Προχωρήσαµε σε µέτρα-κίνητρα για µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις των µικρών νησιωτικών περιοχών, σε µέτρα-κίνητρα
ενίσχυσης του εκσυγχρονισµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
-σχέδια βελτίωσης- σε δράσεις πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και υιοθέτησης σηµάτων ποιότητας, στη µεταποίηση και εµ-
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πορία γεωργικών προϊόντων, στην εγκατάσταση νέων αγροτών.
Επίσης, επαναπροσεγγίσαµε το ειδικό πρόγραµµα ενίσχυσης
των µικρών νησιών του Αιγαίου πελάγους, για να αντιµετωπιστούν οι ιδιάζουσες συνθήκες, τόσο όσον αφορά στη γεωργική
παραγωγή αλλά και γενικότερα στον εφοδιασµό σε γεωργικά
προϊόντα. Η στρατηγική του προγράµµατος αυτού είχε ως στόχο
την ενίσχυση της µεταφοράς των πρώτων υλών από την ηπειρωτική Ελλάδα στα µικρά νησιά, αλλά και της τοπικής γεωργικής
παραγωγής και των παραδοσιακών εξαγωγών από τα ίδια τα
νησιά. Στο ίδιο πρόγραµµα εντάξαµε την αναδιάρθρωση των αµπελώνων, την παραδοσιακή καλλιέργεια της µαστίχας Χίου και
τον τοµέα ελιάς και ελαιολάδου.
Και έρχοµαι, αγαπητοί συνάδελφοι, στη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για να εξηγήσουµε µερικά πράγµατα. Όντως, είναι προς
θετική κατεύθυνση η ρητή αναφορά στην προσωπική µου πατρίδα, την Εύβοια. Είχε συζητηθεί και επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλω, όµως, να καταστήσω σαφές ότι δεν αρκεί από µόνη της
η σχετική ρύθµιση, γιατί η νησιωτικότητα ορίζεται βάσει ευρωπαϊκών κανονισµών, σύµφωνα µε τους οποίους ως µικρά νησιά
Αιγαίου ορίζονται όσα έχουν µόνιµο πληθυσµό µέχρι εκατό χιλιάδες κατοίκους. Γι’ αυτό η κοινοτική χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη της γεωργίας στα
µικρά νησιά του Αιγαίου δεν αλλάζει. Θα αλλάξει η στήριξη µόνο
για εθνικά µέτρα που δεν χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Άρα εξακολουθούν να εξαιρούνται η Εύβοια και η Κρήτη
από τις ευνοϊκές διατάξεις για τα µικρά νησιά, όπως, για παράδειγµα, το αυξηµένο ποσοστό ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων.
Υπάρχει, επίσης, ο κανονισµός 229/2013, ο οποίος χρηµατοδοτεί και ειδικά µέτρα για τη γεωργία στα µικρά νησιά του Αιγαίου, όπως το ισοδύναµο των µεταφορικών στα αγροτικά προϊόντα και στις ζωοτροφές. Στους ορισµούς αυτού του κανονισµού
η Εύβοια και η Κρήτη εξαιρούνται ρητά.
Πρέπει, λοιπόν, για να έχει ουσία και περιεχόµενο η διεύρυνση
της νησιωτικότητας, όλα αυτά να επαναπροσδιορισθούν σε συνεννόηση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε µε την τροποποίηση
των σχετικών κανονισµών είτε µε την έκδοση νέων.
Κλείνω µε µια ιδιαίτερη αναφορά στη σύνδεση της γεωργικής
παραγωγής µε τον τουρισµό. Πρέπει να αποτελέσει και για σας
προτεραιότητα, γιατί µπορεί όχι µόνο να αποφέρει συµπληρωµατικό εισόδηµα σε όσους ασχολούνται µε τη γεωργική δραστηριότητα και αντιστρόφως, αλλά και να επιδράσει καθοριστικά στη
γενικότερη τοπική ανάπτυξη, που ασφαλώς αποτελεί ζητούµενο
για όλους µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κόνσολας από τη Νέα Δηµοκρατία και ακολουθεί, µε βάση το πρόγραµµα, ο κ. Μαρίνος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Κύριε Κόνσολα, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Κύριε Υπουργέ, θέλω να εκφράσω τη χαρά µου που είστε
γερός και δυνατός και είστε µαζί µας. Να είστε σιδερένιος!
Να είστε και εσείς, κύριε Υφυπουργέ, καλοτάξιδος σε αυτό το
εγχείρηµα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
γιατί ειλικρινά ο τόπος και τα νησιά µας έχουν ανάγκη από µια
ολοκληρωµένη νησιωτική πολιτική, κάτι το οποίο διαπιστώσαµε
όλοι, από όλες τις πτέρυγες, στη συζήτηση και στην Ολοµέλεια
και στις επιτροπές. Και αυτό πρέπει να το τονίσω, ότι σε αυτή
την κατεύθυνση, όπου η χώρα χρειάζεται να θωρακίσει πολιτικές
για τα νησιά και τους νησιώτες, συµφωνούµε ότι πρέπει να υπάρχει µια βιώσιµη και ολιστική πολιτική για τα νησιά.
Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται σήµερα -και από αυτό το Βήµα
θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή µου- να συνδέσει πολιτικές
από το παρελθόν και να προχωρήσει µπροστά τις πολιτικές
αυτές για τα νησιά, για µια ολοκληρωµένη νησιωτική πολιτική.
Όσοι προσπερνούν ή υποβαθµίζουν το γεγονός ότι θα πρέπει να
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υπάρχει -και λόγω των γεωπολιτικών συγκυριών- µια δυνατή νησιωτική πολιτική µε εθνική διάσταση έχουν οφθαλµαπάτες. Γι’
αυτό πρέπει από αυτό το Βήµα να πούµε ότι η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών, η ενίσχυση της ζωής και η παραµονή των νησιωτών στα νησιά, στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου
και γενικότερα στη χώρα έχει µια εθνική και υπερεθνική διάσταση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Η νησιωτική ανάπτυξη υπερβαίνει τις πολιτικές σκοπιµότητες
και τους σχεδιασµούς ή τους ανασχεδιασµούς που περιορίζονται
στον πολιτικό κύκλο της εκάστοτε κυβέρνησης. Το ακούσαµε και
από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των κοµµάτων αλλά
και από τους συναδέλφους όλων των παρατάξεων.
Το νοµοσχέδιο έχει ως στόχο να διαµορφώσει µια εθνική θαλάσσια πολιτική αλλά και τη δηµιουργία των προϋποθέσεων εκείνων για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών µας.
Διαµορφώνει τρεις πυλώνες νησιωτικής ανάπτυξης µε τη διαθεσιµότητα και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών, αλλά και εθνικών
πόρων, για τα επόµενα επτά χρόνια.
Πρώτος πυλώνας ανάπτυξης είναι το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ».
Μάλιστα, στο άρθρο 6 του νοµοσχεδίου προβλέπεται η χρηµατοδότηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα στα νησιά µας, έργα που
αντιµετωπίζουν το έλλειµµα που υπάρχει στον τοµέα των υποδοµών. Δεν µπορεί κανείς να προσπεράσει το γεγονός ότι διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους -ακούσαµε από όλες
τις πτέρυγες να το διατυπώνουν- δηµιουργούν πρόβληµα σε ό,τι
αφορά τη λειτουργικότητα των λιµανιών, νησιά που στερούνται
ενός σύγχρονου δικτύου ύδρευσης, νησιά που δεν έχουν λύσει
το πρόβληµα επάρκειας σε υδάτινους πόρους αλλά και στον
τοµέα της ενέργειας. Το πρόγραµµα αυτό θα αµβλύνει τις παθογένειες, αφού οι πόροι για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος «ΝΕΑΡΧΟΣ» θα προέλθουν από το Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, µέσα από επενδυτικά δάνεια.
Δεύτερο πυλώνα ανάπτυξης για τη νησιωτική οικονοµία αποτελεί το Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης της Νησιωτικής Επιχειρηµατικότητας. Αποτελεί έναν σηµαντικό πυλώνα για τη νησιωτική
ανάπτυξη, αφού απευθύνεται σε µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της θαλάσσιας οικονοµίας και του τουρισµού.
Θέλω να υπενθυµίσω στο Σώµα ότι ο κύριος Πρωθυπουργός
τον Αύγουστο του 2019 πρώτος είχε αναφερθεί στο γεγονός της
ανάγκης ενός τοµεακού προγράµµατος για τη νησιωτική οικονοµία. Είναι µια πρόταση που έχω καταθέσει και εγώ στον αρµόδιο
Υπουργό για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, στον κ. Τσακίρη, και περιλαµβάνει δράσεις για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονοµίας,
τον εκσυγχρονισµό των καταλυµάτων µικρών, µεσαίων και µεγάλων ξενοδοχείων και ενοικιαζόµενων δωµατίων, για να αλλάξει
όψη το κτηριακό απόθεµα των τουριστικών καταλυµάτων στα
νησιά, των επιχειρήσεων µεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς τοµέα, αλλά και δράσεις για την ανάδειξη νέων µορφών
τουρισµού.
Τρίτος πυλώνας είναι το Ταµείο Θαλάσσιας Γαλάζιας Οικονοµίας, µε πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και
του νέου ΕΣΠΑ, µε στόχο την ενίσχυση της καινοτοµίας και της
ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, αλλά και στον τουρισµό.
Είναι θετικό βήµα χωρίς καµµιά αµφιβολία, κάτι που τόνισε ο εισηγητής µας, ο κ. Γκίκας, και στις επιτροπές, αλλά και σήµερα
στην οµιλία του.
Επιτρέψτε µου, ωστόσο, να θέσω και µια άλλη σηµαντική προτεραιότητα που αποτελεί προϋπόθεση ολιστικής νησιωτικής ανάπτυξης, δηλαδή τη δηµιουργία ενός θαλάσσιου χωροταξικού
σχεδιασµού για την ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων
ζωνών. Αυτό είναι αναγκαίο και εξαιρετικά σηµαντικό και επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε σήµερα, προκειµένου να εξυπηρετηθούν
οι στόχοι της βιωσιµότητας και της αειφορίας στην ανάδειξη του
θαλάσσιου και παράκτιου τουρισµού. Το απαιτεί, εξάλλου, η πολυπλοκότητα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, των φυσικών συστηµάτων και των ζητηµάτων ιδιοκτησίας στην παράκτια τουριστική ζώνη, κάτι που θα είναι πολύ σηµαντικό και θετικό ως πρό-
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σηµο στη µετά κορωνοϊό περίοδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα θετικά στοιχεία αυτού του
νοµοσχεδίου είναι δεδοµένα. Δεν µπορεί να τα παραγνωρίσει κανείς. Θα πρέπει, όµως, να ανοίξει και µια συζήτηση για τις πολιτικές που κατοχυρώνουν και αναδεικνύουν την εθνική αλλά και
ευρωπαϊκή διάσταση της νησιωτικής πολιτικής.
Ακούσαµε όλοι να λένε εδώ, στη συζήτηση, ότι υπάρχει ευρωπαϊκός απόηχος και η εντύπωση σε εθνικού και διεθνούς επιπέδου πολιτικούς και σε συζητήσεις είναι ότι ακόµα και σήµερα
Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν πειστεί
απόλυτα σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα της ολοκληρωµένης νησιωτικής πολιτικής. Υπάρχει, δηλαδή, δυσκολία κατανόησης και ιδιαίτερα στα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας -αν θέλετε-, στη
διαχρονική αδυναµία που έχουν πολλοί από εµάς να βάλουµε εµφατικά το πρόβληµα της νησιωτικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από την απαίτηση που υπήρχε από τους
εταίρους µας να καταργηθούν οι µειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ.
Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, µπορεί σε αυτό το σηµείο να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, ως προµαχώνας της διεκδίκησης σε
ό,τι αφορά τη νησιωτική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που
αφορά όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Και η διεκδίκηση που προτείνεται από ευρωπαϊκές πολιτικές είναι στο πλαίσιο περιφερειακής και πολιτικής ανάπτυξης της Ευρώπης, που
δεν καλύπτει τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
νησιωτικών περιφερειών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει µια αυτόνοµη νησιωτική πολιτική. Αν η Ελλάδα, η κατ’ εξοχήν νησιωτική χώρα,
δεν πρωταγωνιστήσει σε αυτή την προσπάθεια, ποιος άλλος θα
µπορούσε να το πράξει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, σε ένα λεπτό τελειώνω και ευχαριστώ πολύ
για την κατανόησή σας.
Είµαστε ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει
πολλές φορές τα αυτονόητα που δεν είναι δεδοµένα να τα διεκδικήσουµε τώρα όλοι µαζί. Είναι καιρός πλέον να αναλάβουµε
πρωτοβουλίες και πολιτικές που να σχετίζονται µε τη νησιωτική
ανάπτυξη, τη νησιωτική οικονοµία, αλλά και την κοινωνική συνοχή, όπως µέτρα στήριξης της διπλής νησιωτικότητας. Αναφέροµαι στην ενδονησιωτική επικοινωνία, που είναι βασικό πρόβληµα για τα µικρά νησιά και τους κατοίκους τους, οι οποίοι αναγκάζονται να µετακινηθούν στο µεγαλύτερο νησί για να διεκπεραιώσουν υποθέσεις ή θέµατα υγείας.
Ουσιαστικό µέτρο στήριξης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι η δωρεάν ενδονησιωτική µετακίνηση των κατοίκων αυτών
των νησιών µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
Δεύτερη πρωτοβουλία αποτελεί το ειδικό φορολογικό καθεστώς στις νησιωτικές περιοχές, που δεν αποτελεί µαξιµαλιστική
διεκδίκηση για τη χώρα µας. Το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και το
άρθρο 174 της Συνθήκης της Λισαβόνας και το τι συµβαίνει σε
άλλες νησιωτικές περιφέρειες της Ευρώπης που έχουν µειωµένους συντελεστές αποτελεί µια βάση, για να θέσουµε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ζήτηµα του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αλλά και
των ειδικών φορολογικών κινήτρων στις νησιωτικές περιοχές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να κλείσετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Υπάρχει µια ρηξικέλευθη πρόταση που καταθέτω από το Βήµα: Επενδυτικός νόµος σε νησιωτικές περιοχές, µε καθορισµό ειδικών επενδυτικών και φορολογικών ζωνών, µε φορολογικά κίνητρα και σταθερό φορολογικό
πλαίσιο για τις επενδύσεις στα νησιά και συνάρτηση µε τις θέσεις
απασχόλησης και του ύψους της επένδυσης.
Τρίτη αναφορά -και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- είναι η αναγκαία πρωτοβουλία που αποτελεί το δίκτυο µεταφορών, άρα ένα
δίκτυο µεταφορών από τα νησιά προς την ηπειρωτική χώρα που
πρέπει να συνδέεται και µε διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών και
άλλων µέσων µεταφοράς.
Με αυτή την αναφορά µου, τελειώνοντας, διαπιστώνουµε για
άλλη µια φορά ότι η νησιωτική πολιτική αποτελεί µια υπερεθνική
διεκδίκηση, ιδιαίτερα µε γεωπολιτικά χαρακτηριστικά που έχει
ανάγκη η χώρα.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μαρίνος από το Κοµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
Κύριοι συνάδελφοι, θα σας παρακαλέσω να προσπαθείτε να
είστε στον χρόνο σας, γιατί είναι πολύ µεγάλος ο αριθµός των
συναδέλφων που θέλουν να µιλήσουν. Θα υπάρχει σχετική ανοχή, αλλά δεν θα ξεπερνάµε το λεπτό σε καµµιά περίπτωση.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η εισηγήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας κ.
Διαµάντω Μανωλάκου τοποθετήθηκε τεκµηριωµένα και αποδόµησε τους κυβερνητικούς ισχυρισµούς για την αποκαλούµενη
«ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική για τα νησιά» και θα θέσω
µόνο ορισµένα ζητήµατα.
Το νοµοσχέδιό σας, κύριοι της Κυβέρνησης, υπηρετεί τις
ανάγκες των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων και ειδικά του
εφοπλιστικού κεφαλαίου. Καταπατά τα δικαιώµατα των ναυτεργατών, των σπουδαστών στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού,
των πλοηγών, καταπατά τις ανάγκες των εργαζοµένων στα νησιά.
Πρώτο ζήτηµα: Η Κυβέρνηση προχωράει σε αναστολή των
συµβάσεων των ναυτεργατών και τους πετάει το επίδοµα φτώχειας των 534 ευρώ. Πρόκειται για µεγάλη πρόκληση, που ικανοποιεί τις εφοπλιστικές απαιτήσεις. Είναι χαρακτηριστικό
παράδειγµα της πολιτικής που φορτώνει τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης και της πανδηµίας στις πλάτες των ναυτεργατών,
όπως έγινε µε τους άλλους κλάδους. Νοµοθετείτε για λογαριασµό των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων, που συσσώρευσαν όλα τα
προηγούµενα χρόνια τεράστια κεφάλαια. Έγιναν ισχυρά µονοπώλια µε την εκµετάλλευση των ναυτεργατών και τώρα επιδιώκουν να τους πετάξουν σαν στυµµένες λεµονόκουπες.
Δεύτερον, χαιρετίζουµε τον απεργιακό αγώνα των πλοηγών
και καταδικάζουµε τον αυταρχισµό που εκδηλώνεται εναντίον
τους. Καταδικάζουµε το νοµοσχέδιο που υποβαθµίζει αυτόν τον
σηµαντικό κλάδο και τις υπηρεσίες του και φορτώνει αυτή τη µεγάλη και ειδική ευθύνη για αυτούς που γνωρίζουν στους πλοιάρχους και υποπλοιάρχους. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνη απόφαση, που διαµορφώνει τους όρους για τραγικά ναυτικά ατυχήµατα. Υπονοµεύει -και το λέµε κατηγορηµατικά και µε αποδείξεις- την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, όπως
δείχνουν πολλά παραδείγµατα στο εξωτερικό.
Οι ευθύνες σας, κύριε Υφυπουργέ, είναι εγκληµατικές.
Τρίτον, επιβάλλετε την τηλεδιάσκεψη στους σπουδαστές των
Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού, ενώ είναι γνωστό ότι µόνο µε
τη διά ζώσης εκπαίδευση και µε αναβάθµισή της µπορούν να δοθούν τα αναγκαία εφόδια, να εξασφαλιστούν τα εργαστήρια.
Προχωράτε, κύριοι της Κυβέρνησης, σε αυτό το µέτρο, γιατί
θέλετε να αποφύγετε την κάλυψη των χρόνιων ελλείψεων σε µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό, σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Αρνείστε τα µέτρα προστασίας της υγείας των σπουδαστών, όπως
οι ίδιοι διεκδικούν. Το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήµατά τους. Είναι και
θα είναι στο πλευρό τους.
Τέταρτον, για ποια εθνική νησιωτική στρατηγική µιλάτε;
Τα προβλήµατα που αφορούν το εισόδηµα των νησιωτών, την
αβάσταχτη φορολογία, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, την
άθλια κατάσταση του δηµόσιου συστήµατος υγείας, τα βάσανα
των βιοπαλαιστών αγροτών και αυτοαπασχολούµενων οξύνονται.
Δεν σας καίγεται καρφί για τα χρόνια προβλήµατα της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών, ιδιαίτερα τους χειµερινούς
µήνες. Είναι µεγάλες οι ευθύνες των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ,
του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας και οδυνηρές οι συνέπειες της Κοινής Ναυτιλιακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ακτοπλοϊκός στόλος στα χέρια των εφοπλιστών σηµαδεύεται από το κριτήριο του κέρδους, την αύξηση της τιµής των εισιτηρίων, τα εκατοµµύρια της κρατικής επιδότησης. Η καπιταλιστική αναρχία οδήγησε και πάλι σε γερασµένα πλοία και ετοιµάζετε εσείς νέα χρηµατοδότηση, στο όνοµα της ανανέωσης του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στόλου.
Στο έδαφος αυτό επιβάλλεται να σκεφτεί ο κάθε εργαζόµενος
πως η πάλη για ασφαλή πλοία, τακτικά δροµολόγια, µείωση της
τιµής των εισιτηρίων και τα δικαιώµατα των ναυτεργατών συνδέεται µε την πάλη για την ανατροπή αυτής της κατάστασης, ώστε
µε την εργατική εξουσία να γίνουν λαϊκή περιουσία τα καράβια,
τα ναυπηγεία, τα λιµάνια και να αναπτυχθεί η ναυτιλία µε κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων, των εφοπλιστών.
Σ’ αυτές τις συνθήκες µε κεντρικό σχεδιασµό θα εξασφαλισθεί
η τακτική σύνδεση των νησιών µε την ηπειρωτική Ελλάδα και µεταξύ τους, θα εξασφαλισθεί το δικαίωµα στη δουλειά και τα άλλα
δικαιώµατα και θα καταργηθεί η εκµετάλλευση των ναυτεργατών.
Από τότε που µπήκαµε, κύριε Υπουργέ, στα καράβια, από τη
δεκαετία του 1970, επαναλαµβάνεται το τροπάριο της ανταγωνιστικότητας του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Του δώσατε τα πάντα. Προκλητικές φοροαπαλλαγές και χρηµατοδοτήσεις, συνταγµατικά κατοχυρωµένα προνόµια, κάνατε κουρελόχαρτο τις οργανικές συνθέσεις, πνίγηκαν εκατοντάδες ναυτεργάτες στα
σαπιοκάραβα. Όλες οι κυβερνήσεις µετατρέπουν µεθοδικά το
ελληνικό νηολόγιο σε νηολόγιο ευκαιρίας, αλλά το κεφάλαιο δεν
χορταίνει. Επιλέγει τις σηµαίες ευκαιρίας, ακόµα πιο φθηνή εργατική δύναµη, το 70% της ελληνόκτητης ναυτιλίας είναι στα νηολόγια της Λιβερίας, των Νήσων Μάρσαλ, της Μάλτας και του
Παναµά.
Το λεγόµενο «εφοπλιστικό θαύµα» στήθηκε µε την εκµετάλλευση των ναυτεργατών, µε την πολιτική και των κυβερνήσεων
και τις πλάτες του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισµού,
του παραµάγαζου της ΠΝΟ. Τα ελληνόκτητα πλοία άνω των χιλίων τόνων dead weight έφτασαν τις τρεις χιλιάδες εννιακόσια
εξήντα οκτώ. Οι Έλληνες εφοπλιστές την περίοδο 1990 - 2020
έριξαν στις θάλασσες χίλια πεντακόσια δώδεκα νέα καράβια.
Είναι στην κορυφή της παγκόσµιας ναυτιλιακής πυραµίδας µε
τεράστια αφορολόγητη περιουσία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Τελειώνω σύντοµα, κυρία Πρόεδρε.
Κάθε χρόνο χτίζουν πλοία δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Την περίοδο 2018 - 2020 αγόρασαν µεταχειρισµένα πλοία αξίας 11 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Αυτά είναι τα αποτελέσµατα της
πολιτικής των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ
και του ΣΥΡΙΖΑ. Χιλιάδες ναυτεργάτες πετάχτηκαν στον δρόµο,
οδηγήθηκαν στη χρόνια ανεργία και ελάχιστοι πήραν το επίδοµα
πείνας.
Την περίοδο 1994 - 2018, παρά τη µεγάλη αύξηση του στόλου,
χάθηκαν δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσιες θέσεις εργασίας στα
φορτηγά, στα δεξαµενόπλοια, στα επιβατικά πλοία, µειώθηκαν
δραµατικά οι συντάξεις και καθηλώθηκαν οι µισθοί, καταργήσατε
τη συλλογική σύµβαση των ποντοπόρων πλοίων, για να αµείβονται αυτοί που θα θαλασσοπνίγονται µε τους µισθούς πείνας της
ΙTF, της Διεθνούς Οµοσπονδίας Μεταφορών.
Τα φτερά σας, κύριοι της Κυβέρνησης και κάθε κυβέρνησης,
πέφτουν όταν οι ναυτεργάτες απεργούν µαζικά και διεκδικούν
τα δικαιώµατά τους. Τότε όλες οι κυβερνήσεις επιστρατεύουν τις
δυνάµεις καταστολής. Αλλά ό,τι φοβάστε θα το πάθετε. Οι ναυτεργάτες, οι νησιώτες, οι πλοηγοί, οι σπουδαστές των Ακαδηµιών
Εµπορικού Ναυτικού έχουν το δίκιο µε το µέρος τους και θα το
διεκδικήσουν αποφασιστικά.
Τέλος, για τον κύριο Υπουργό, είναι χιλιάδες ναυτεργάτες εγκλωβισµένοι στα ποντοπόρα πλοία και τα µέτρα που έχετε πάρει
για τον επαναπατρισµό τους είναι ελάχιστα. Το πρόβληµα οξύνεται και απαιτούµε σήµερα και από αυτό το Βήµα να πάρετε σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών και όλες τις αρµόδιες
αρχές τα αναγκαία, τα κατάλληλα µέτρα για τον επαναπατρισµό
των Ελλήνων ναυτεργατών που έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Πλακιωτάκης.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ, αλλά και δεν θέλω
να κρύψω την ικανοποίησή µου ως Βουλευτής, ως Υπουργός
αυτής της Κυβέρνησης αλλά και ως νησιώτης, γιατί µετά από συστηµατική προσπάθεια, εξαντλητική διαβούλευση, αλλά και γόνιµη συζήτηση στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή εισηγούµαι σήµερα στην Ολοµέλεια του ελληνικού Κοινοβουλίου ένα
σχέδιο νόµου που αλλάζει τα δεδοµένα στον τρόπο µε τον οποίο
το ελληνικό κράτος προσεγγίζει τα νησιά και τους νησιώτες.
Όπως γνωρίζετε το 18,7% της συνολικής επιφάνειας του εδάφους της πατρίδας µας αποτελείται από νησιά, στα οποία διαµένει το 15,1% του συνολικού πληθυσµού µας, ενώ τα νησιά και οι
οικονοµικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σ’ αυτά, στη
θάλασσα αλλά και στον παράκτιο χώρο τους, είναι σηµαντικοί
πλουτοπαραγωγικοί πόροι για τη χώρα µας.
Παρά το γεγονός αυτό, η νησιωτικότητα δεν αντιµετωπίστηκε
ποτέ στη σωστή της διάσταση, µε ολοκληρωµένο και στρατηγικό
σχεδιασµό. Γι’ αυτό τα νησιά µας αντιµετωπίζουν ακόµη δυσκολίες προσβασιµότητας, προσπελασιµότητας και διασφάλισης
ελάχιστων στρατηγικών υποδοµών και παροχών.
Το σχέδιο νόµου που συζητούµε σήµερα αλλάζει τα δεδοµένα
στον τρόπο µε τον οποίο το ελληνικό κράτος προσεγγίζει τη νησιωτικότητα αλλά και τους νησιώτες και συνιστά µια σηµαντική
τοµή στην αναπτυξιακή πορεία των νησιών.
Για πρώτη φορά θεσµοθετείται η διαµόρφωση πολιτικής για
τη νησιωτική Ελλάδα. Για πρώτη φορά οι αποσπασµατικές παρεµβάσεις δίνουν τη θέση τους σε µια ολιστική στρατηγική προσέγγιση. Για πρώτη φορά εισάγεται η υποχρέωση για εθνική
στρατηγική για τον νησιωτικό χώρο, µε σαφείς και µετρήσιµους
δείκτες-στόχους, τόσο στο εθνικό όσο και στο περιφερειακό επίπεδο, και συγκεκριµένες πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης.
Για πρώτη φορά η στρατηγική αυτή αναφέρεται στο σύνολο των
διαθέσιµων πόρων που µπορούν να αξιοποιηθούν και περιλαµβάνει συγκεκριµένα χρηµατοδοτικά εργαλεία για να υλοποιηθεί.
Για πρώτη φορά το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενεργοποιείται σε ρόλο συντονιστικό για τη συνολική κινητοποίηση του κρατικού µηχανισµού. Για πρώτη φορά, επιτρέψτε µου να πω, δικαιώνεται 100% το δεύτερο σκέλος του ονόµατος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το
τρίπτυχο «νησιωτικότητα - θαλάσσια οικονοµία - γαλάζια ανάπτυξη» αποτελεί δοµικό συστατικό της πολιτικής µας.
Το σχέδιο νόµου βρίσκεται στην καρδιά της πολιτικής αντίληψης και προσέγγισης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Η Ελλάδα πρέπει να κεφαλαιοποιήσει πρωτοβουλίες, προτάσεις και προγράµµατα που τα προηγούµενα χρόνια υλοποιούντο στερούµενα ενός πλαισίου στρατηγικής και χωρίς συντονισµό.
Εν απουσία του στρατηγικού πλαισίου, που σήµερα εισάγουµε, δηµιουργήθηκε πανσπερµία έργων, προτάσεων, παρεµβάσεων, που πλέον θα αποκτήσουν συνοχή αλλά και νόηµα,
προκειµένου κάθε ευρώ που «πέφτει» στα νησιά µας να πιάνει
τόπο και να απαντά στις υπαρκτές και σηµαντικές ανάγκες.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που για πρώτη φορά το κράτος δηµιουργεί το πλαίσιο για να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στις τοπικές κοινωνίες και εισάγει διατάξεις για να διασφαλίσει το
ελάχιστο που οφείλει το κράτος στους νησιώτες και κυρίως κρίσιµες υποδοµές στις δηµόσιες λειτουργίες, όπως τα λιµάνια, οι
ακτοπλοϊκές συνδέσεις και σαφώς και πολλές άλλες προτεραιότητες. Για όλα τα άλλα αναλαµβάνει η τοπική αυτοδιοίκηση και
οι φορείς. Δεν υποκαθιστά -και αυτό αξίζει να το σηµειώσουµετο Υπουργείο Ναυτιλίας κανέναν. Το κράτος πρέπει να παρεµβαίνει εκεί όπου η αγορά αποτυγχάνει, διασφαλίζοντας εδαφική
συνοχή, µε όρους κοινωνικής και οικονοµικής ισορροπίας.
Με µεγάλη σαφήνεια και καθαρότητα αποτυπώνεται στο
Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων αλλά και στο Ενοποιηµένο
Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής η υψηλή θέση που κατέχει η νησιωτική πολιτική αλλά και η θάλασσα στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το µεγαλύτερο έλλειµµα και στοιχείο αναποτελεσµατικής άσκησης δηµοσίων πολιτικών στον νησιωτικό
χώρο ήταν η έλλειψη εξειδικευµένων ή διακριτών προγραµµάτων
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για τον νησιωτικό χώρο.
Μέσω, λοιπόν, του προτεινόµενου νοµοσχεδίου προδιαγράφονται τρία διακριτά χρηµατοδοτικά εργαλεία, που περιλαµβάνουν πρώτα απ’ όλα τη χρηµατοδότηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα, το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ». Το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ»
θα δηµιουργηθεί µέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε το Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων. Ήδη έχουµε κάνει σχετική προετοιµασία. Ήδη επεξεργαζόµαστε τη σχετική ΚΥΑ και πολύ σύντοµα θα είναι έτοιµη,
έτσι ώστε, µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου, να µπορέσουµε να
υλοποιήσουµε το συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.
Στόχος είναι επίσης να πολλαπλασιάσουµε τους πόρους που
ετησίως διαθέτει το Υπουργείο για την κάλυψη κρίσιµων έργων
δηµοσίου χαρακτήρα στους τοµείς λιµενικών υποδοµών και εγκαταστάσεων. Κάθε χρόνο γνωρίζουµε πολύ καλά ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαχειρίζεται το αστρονοµικό ποσό των 4,5 εκατοµµυρίων ευρώ για δηµόσιες επενδύσεις.
Στόχος είναι, λοιπόν, να καλύψουµε υπαρκτές και περιβαλλοντικά συνεπείς παρεµβάσεις, µε γνώµονα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την επάρκεια των υποδοµών, αλλά και την προστασία
του θαλασσίου περιβάλλοντος, υποδοµών αφαλάτωσης και δικτύων διανοµής ύδατος, ιδιαίτερα για τα µικρά νησιά, τα αποµακρυσµένα και άνυδρα νησιά, τα έργα διαχείρισης και ενέργειας
και -προσέξτε- πολυετείς συµβάσεις δηµόσιας περιουσίας, δηλαδή άγονες γραµµές. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούµε τον πιο
κρίσιµο κρίκο της αλυσίδας ανάπτυξης των νησιών, που έχει να
κάνει µε την επαρκή και ασφαλή διασύνδεση. Ήδη βρισκόµαστε
σε συνεργασία στενή και µε το Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδος,
αλλά και το ΣΕΕΝ, προχωράµε σε µια ουσιαστική αναβάθµιση
του δικτύου άγονων γραµµών και ενισχύουµε εµπράκτως την
εδαφική συνοχή του νησιωτικού χώρου.
Τώρα θα αναφερθώ στο Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης της Νησιωτικής Επιχειρηµατικότητας. Το Πρόγραµµα Νησιωτικής Επιχειρηµατικότητας θα υλοποιηθεί σε διαδοχικούς κύκλους σε
συνεργασία µε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στο πλαίσιο
αυτό έχουµε αναθέσει µελέτη στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Διεξήχθη για πρώτη φορά έρευνα σε νησιωτικές επιχειρήσεις, η
οποία ανέδειξε ότι η λειτουργική υποστήριξη στη µικροεπιχειρηµατικότητα των νησιών αποτελεί τον πιο κρίσιµο παράγοντα για
τη διατήρηση της επιχειρηµατικότητας στα νησιά µας, ενώ παράλληλα το χρηµατοδοτικό κενό ανά επιχείρηση είναι µικρότερο
των 100.000 ευρώ, εποµένως µιλάµε για µικροεπενδύσεις και λειτουργικά έξοδα σε ορίζοντα λίγων ετών.
Ταµείο Θαλάσσιας Οικονοµίας και Γαλάζιας Οικονοµίας, πρόκειται για το Ταµείο Χαρτοφυλακίου, που θα συσταθεί σε συνεργασία του Υπουργείου µε την Αναπτυξιακή Τράπεζα και θα
εστιάζει στη χρηµατοδότηση υφιστάµενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται είτε επιθυµούν να στρέψουν το
παραγωγικό τους µοντέλο σε δραστηριότητες της θαλάσσιας οικονοµίας. Δίνουµε έµφαση στους τοµείς της ναυτιλιακής τεχνολογίας, του ναυτιλιακού ή και ναυπηγικού εξοπλισµού, ανάπτυξης εφαρµογών και χρήση τεχνολογίας. Δηµιουργούµε ένα ελληνικό Blue Investment Fund, κατά τα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών ταµείων.
Και βέβαια δεν σταµατάµε εδώ. Προβλέπουµε, επίσης, εκπόνηση ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης πολιτικών στον νησιωτικό
χώρο. Συστήνουµε Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονοµίας, πρόκειται για την πεµπτουσία του συµµετοχικού σχεδιασµού και της δικτύωσης µε κανόνες. Η τετραπλή έλικα ως µοντέλο συνεργασιών και εν τέλει µοντέλο δηµοκρατικού σχεδιασµού
παίρνει σάρκα και οστά, γεγονός που επισηµάνθηκε και µέσω
της διαβούλευσης και η Σύνοδος των Πρυτάνεων το εξήρε ως
βασική τοµή του νοµοσχεδίου.
Διαµορφώνουµε ειδικό πρόγραµµα θεσµικής ενδυνάµωσης
φορέων της θαλάσσιας οικονοµίας. Δηµιουργούµε Πλατφόρµα
Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης στους τοµείς της
εθνικής στρατηγικής. Η δηµόσια διοίκηση οφείλει να έχει ανοικτά
και προσβάσιµα δεδοµένα, για να µπορέσει να στηρίξει τη δικτύωση και τη διαχείριση σύνθετων πληροφοριών.
Θέλω να ευχαριστήσω σ’ αυτό το σηµείο όλους όσοι εργάστη-
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καν για τη σύνταξη αυτού του νοµοσχεδίου, τα συναρµόδια Υπουργεία, όσους συµµετείχαν στη δηµόσια διαβούλευση, καθώς
και τους περιφερειάρχες, δηµάρχους, τους τριακόσιους είκοσι
επτά κοινωνικούς εταίρους και φορείς που πήραν µέρος στους
δεκατέσσερις περιφερειακούς διαλόγους που διοργανώσαµε.
Συνέβαλαν όλοι καθοριστικά, έτσι ώστε να υπάρχει µια πραγµατική αλλαγή στην αναπτυξιακή πορεία των νησιών µας.
Ήδη µέσω της επιτελικής δοµής ΕΣΠΑ του Υπουργείου µας
και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα συµπεράσµατα της διαβούλευσης,
εκπονήσαµε ειδική µελέτη και ενσωµατώσαµε µε τεκµηριωµένο
τρόπο στο υπό διαπραγµάτευση κείµενο του ΕΣΠΑ 2021 - 2027
σαφείς και εκτενείς αναφορές για την ανάγκη ολοκληρωµένων
χρηµατοδοτήσεων στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής 3 και 5 της
νέας ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής. Αυτό γίνεται για πρώτη
φορά και οφείλεται στη σοβαρότητα µε την οποία αντιµετωπίζουµε το θέµα. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο µε δυναµική εφαρµογής και µε συνεκτική άρµοση µε κρίσιµες πολιτικές και προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτει εκείνη τη λογική
συνέχεια για να διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για τα
νησιά µας.
Στις 2 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους η χώρα µας µαζί µε
τους αρµόδιους Υπουργούς σαράντα δύο κρατών-µελών από την
Ευρώπη, τη Βόρειο Αφρική, τη Μέση Ανατολή, µέλη του Διακυβερνητικού Οργανισµού «Ένωση για τη Μεσόγειο» συνυπογράφει τη δεύτερη υπουργική διακήρυξη για τη γαλάζια οικονοµία
για την ερχόµενη πενταετία έως το 2025. Είναι το επιστέγασµα
ευρείας διαβούλευσης µεταξύ όλων των κρατών-µελών, που κράτησε παραπάνω από έναν χρόνο, ώστε να αποτυπωθούν οι βασικές θεµατικές προτεραιότητες στη βιώσιµη γαλάζια οικονοµία
και να τεθούν οι βασικοί αναπτυξιακοί στόχοι. Συστηµατικά, αθόρυβα, αλλά και αποτελεσµατικά η χώρα µας πλέον επηρεάζει την
ευρωπαϊκή ατζέντα. Από ουραγός γίνεται διαµορφωτής και
νιώθω πραγµατικά υπερήφανος που θα είµαι σε θέση να παρουσιάσω τις νοµοθετικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες της Ελλάδος σε εκπροσώπους σαράντα δύο χωρών της Μεσογείου.
Το 2015 στην αντίστοιχη συνδιάσκεψη η Ελλάδα απουσίαζε.
Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ είχε να αντιµετωπίσει την κρίση που είχε
δηµιουργήσει. Απόφασή µας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η υλοποίηση των όσων
προβλέπονται να ξεκινήσει αµέσως µετά την ψήφισή του, να τηρηθούν τα χρονοδιαγράµµατα, να έχουµε σύντοµα, απτά και θετικά αποτελέσµατα για τους νησιώτες µας. Γι’ αυτό και έχουµε
θέσει δεσµευτικές προθεσµίες για κρίσιµες διατάξεις, όπως είναι
η εκπόνηση της εθνικής στρατηγικής µέσα σε έξι µήνες από τη
δηµοσίευση του νόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός θαλάσσιος χώρος
του Αιγαίου, της Κρήτης, του Ιονίου στην Ανατολική Μεσόγειο
έχει ταυτόχρονα διεθνή και ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Η πρόσφατη
επικύρωση και επισηµοποίηση της επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα δώδεκα ναυτικά µίλια δηµιουργεί νέα δεδοµένα, επεκτείνοντας τον ζωτικό θαλάσσιο χώρο της πατρίδας
µας και η ύπαρξη ολοκληρωµένης στρατηγικής για την αναπτυξιακή του διαχείριση είναι προφανώς κρίσιµης σηµασίας.
Η οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή του θαλάσσιου
και νησιωτικού µας χώρου αποτελεί δικλίδα προστασίας των
εθνικών και κυριαρχικών µας δικαιωµάτων. Και αυτό δεν πρέπει
να παραγνωρίζεται από κανέναν.
Επιτρέψτε µου, όµως, να αναφερθώ και σε ορισµένες ιδιαίτερα
χρήσιµες διατάξεις που εισάγονται µε το παρόν νοµοσχέδιο και
σχετίζονται µε την ανταγωνιστικότητα της χώρας µας στον τοµέα
των λιµένων, της ναυτιλίας, της ναυτικής εκπαίδευσης, του Λιµενικού Σώµατος και του πολιτικού προσωπικού.
Σχετικά τώρα µε την πολιτική µας µε την Πλοηγική Υπηρεσία,
γιατί πολύς λόγος έγινε σ’ αυτή την Αίθουσα, επιτρέψτε µου να
ξεκαθαρίσω ότι είναι και παραµένει δηµόσιος ο χαρακτήρας της
παρεχόµενης Πλοηγικής Υπηρεσίας. Καµµία έκπτωση σε ζητήµατα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Πρόθεσή µας είναι να αναβαθµιστεί ακόµη περισσότερο η Πλοηγική Υπηρεσία. Για τον σκοπό
αυτό, προχωρήσαµε στην πρόσληψη επτά νέων πλοηγών το
2020, ενώ προχωρήσαµε και τη διαγωνιστική διαδικασία και σύντοµα θα έχουµε ανάδοχο για την κατασκευή και προµήθεια επτά
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νέων πλοηγίδων, καθώς και την αντικατάσταση µηχανών σε υφιστάµενες πλοηγίδες. Σταθερός µας στόχος είναι η αύξηση των
οργανικών θέσεων.
Ξεκαθαρίζω, επίσης, µέσα σε αυτή την Αίθουσα ότι κανένας
πλοηγός δεν πρόκειται να χάσει τη δουλειά του. Η προσφορά
των Ελλήνων πλοηγών είναι διαχρονική και µη αµφισβητήσιµη
και συµβάλλουν τα µέγιστα στην εδραίωση της ασφάλειας των
ελληνικών λιµένων. Η ρύθµιση που εισάγουµε αναφέρεται στην
παροχή πιστοποιητικού, το οποίο αποτελεί, αν µη τι άλλο, διεθνή
πρακτική. Όµως, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θα χορηγείται µε αυστηρότατες προϋποθέσεις.
Όσον αφορά στον τοµέα της ναυτικής εκπαίδευσης, οι ρυθµίσεις που εισάγονται εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο αναβάθµισης της δηµόσιας ναυτικής εκπαίδευσης. Η συνεργασία
µας µε το Ίδρυµα Ευγενίδου έθεσε τις βάσεις της µεταρρύθµισης της ναυτικής εκπαίδευσης και σύντοµα θα είµαστε σε θέση
να παρουσιάσουµε έναν νόµο-πλαίσιο για τη ναυτική εκπαίδευση
του µέλλοντος και τον πλήρη µετασχηµατισµό της.
Τώρα, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλοποιούµε εκτεταµένο πρόγραµµα ψηφιακών έργων για
το σύστηµα παρακολούθησης σπουδαστών σε ΑΕΝ και σε
ΚΕΣΕΝ. Ψηφιοποιούµε πλήρως τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και βάζουµε τέλος στις
εικόνες πολύωρων αναµονών των ναυτικών µας για να παραλάβουν ένα έγγραφο. Αρκεί να σας πω ότι την τελευταία πενταετία
η αντίστοιχη υπηρεσία εξέδωσε πάνω από εβδοµήντα χιλιάδες
έγγραφα. Εποµένως είναι εύκολα αντιληπτό το διοικητικό βάρος
και η ταλαιπωρία των ναυτικών µας. Τώρα µε ένα κλικ θα έχουν
το δικαίωµα και την πρόσβαση να παίρνουν αυτό το πιστοποιητικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να σταθώ σε µία
άλλη επίσης σηµαντική καινοτοµία που εισάγουµε µέσω του νοµοσχεδίου. Αναφέροµαι στη σύσταση της Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρµας Λιµενικής Κοινότητας ή κοινώς Port Community System.
Πρόκειται για ένα έργο-σηµαία και υψηλής προστιθέµενης αξίας,
στο πλαίσιο του ψηφιακού µετασχηµατισµού της εθνικής λιµενικής πολιτικής. Προάγεται η διαφάνεια, η ταχύτητα και η ασφάλεια πληροφοριών και δεδοµένων που σχετίζονται µε τις λιµενικές υπηρεσίες.
Επιπλέον, για το Αρχηγείο του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής ενεργοποιούµε κατά τρόπο συγκροτηµένο αλλά
και συνεκτικό τις δυνατότητες που προσφέρει ο ν.4412/2016 για
τον ορισµό χωριστών επιχειρησιακών µονάδων, προκειµένου να
δώσουµε σε κρίσιµες αποκεντρωµένες υπηρεσίες και δοµές τη
δυνατότητα για αναθέσεις µικρής κλίµακας και για απολύτως
αναγκαίες δαπάνες. Για παράδειγµα, είναι πλέον ζωτικής σηµασίας για τα καύσιµα ενός σκάφους το τοπικό λιµεναρχείο να συνάπτει µε απόλυτη διαφάνεια συµβάσεις σε τοπικό επίπεδο. Είχε
αποδεχθεί ότι οι κεντρικές προµήθειες και διαγωνιστικές διαδικασίες παρήγαγαν και γραφειοκρατία αλλά και στις περισσότερες περιπτώσεις, αδυναµία κάλυψης των αναγκών σε κρίσιµες
περιοχές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Και έρχοµαι στο άρθρο 30, που αφορά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση για το VTMIS και το ΕΣΟΘΕ. Η διάταξη αυτή αναφέρεται στην ολοκλήρωση εξοπλισµού επιτήρησης και µέσων για
την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µου κάνει εντύπωση ότι έρχεται τώρα
ο ΣΥΡΙΖΑ να µας πει ότι ανησυχεί, διότι το συγκεκριµένο έργο θα
απενταχθεί από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα. Μα, το έχετε κάνει
ήδη. Δεν µιλάνε στο σπίτι του κρεµασµένου για σκοινί! Και ξέρετε
πάρα πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε ήθελε στην ουσία το
συγκεκριµένο έργο και γι’ αυτό και κωλυσιεργούσε και γι’ αυτό
είχαµε τα γνωστά αποτελέσµατα. Όµως, ξέχασα, τότε είχαµε την
πολιτική και τη λογική των ανοικτών συνόρων! Ήδη όµοια έργα
µε το Εθνικό Σύστηµα Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Επιτήρησης
και το Εθνικό Σύστηµα Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας,
έργα του τοµέα άµυνας, εξαιρούνται και σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Περιβάλλοντος ενσωµατώνουµε και τα έργα του Λιµενικού Σώµατος στις ίδιες διατάξεις.
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Όσον αφορά τώρα το ηλεκτρονικό ναυλοσύµφωνο, νοµίζω
πως είναι αυτονόητο ότι η ψηφιοποίηση είναι βασικός στόχος του
κράτους και της Κυβέρνησης. Απώτερος στόχος είναι η πλήρης
ηλεκτρονικοποίηση του εγχάρτου ναυλοσυµφώνου σε σύνδεση
µε την ΑΑΔΕ, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τα λιµεναρχεία, στο πλαίσιο της ψηφιακής
µετάβασης του κράτους.
Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποτελεί διαχρονικά έναν ευαίσθητο και εξόχως
σηµαντικό κρίκο της λειτουργίας του.
Όσον αφορά στο ζήτηµα των οργανικών θέσεων, βρίσκεται
σήµερα σε εξέλιξη η διαδικασία κάλυψης θέσεων από ιδιωτικοποιηθέντες φορείς και επιχειρήσεις. Αµέσως µετά θα γίνει αξιολόγηση της κατάστασης που θα έχει διαµορφωθεί και, εφόσον
παραµένουν κενά, θα αναληφθούν οι απαραίτητες ενέργειες για
την πλήρωση των κενών θέσεων που θα έχουν προκύψει.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 25, για την ανανέωση των συµβάσεων λιµενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. Προσέξτε τι συµβαίνει εδώ: Ο ΣΥΡΙΖΑ µε τον ν.4504/2007
νοµοθέτησε αποσπασµατικά µία από τις επτά λιµενικές υπηρεσίες, παραβιάζοντας τον ευρωπαϊκό κανονισµό και µία νοµοθετική διάταξη η οποία ουδέποτε εφαρµόστηκε. Ερχόµαστε εµείς
τον Μάρτιο του 2020 και ουσιαστικά καταργούµε το συγκεκριµένο άρθρο. Εποµένως ανοίγει ο δρόµος για την εφαρµογή του
ευρωπαϊκού κανονισµού. Επειδή, όµως, από την κατάργηση του
άρθρου 105 και έπειτα έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί φορείς δεν
έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες για επιλογή αναδόχων, εµείς
τους δίνουµε µία µικρή παράταση, έτσι ώστε αφού έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες του ευρωπαϊκού κανονισµού µέχρι 31 Μαρτίου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.
Και προσέξτε, ο ευρωπαϊκός κανονισµός ξεκινάει από την πλήρη απελευθέρωση των λιµενικών υπηρεσιών και µπορεί να καταλήξει και σε έναν ανάδοχο υπό συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις. Αυτά τα λέω, επειδή σε αυτή την Αίθουσα έχω ακούσει για µονοπώλια και για φωτογραφικές διατάξεις. Όµως, πριν
µιλήσετε, θα πρέπει να γνωρίζετε τι ακριβώς λέει ο ευρωπαϊκός
κανονισµός.
Ερχόµαστε τώρα στο Λιµενικό Σώµα, στην Ελληνική Ακτοφυλακή. Από την πρώτη µέρα ανάληψης των καθηκόντων µου, πρωταρχικός στόχος κατέστη η έµπρακτη και ουσιαστική στήριξη
των ανδρών και των γυναικών του Λιµενικού Σώµατος.
Έχουµε καταθέσει και υλοποιούµε ένα µακρόπνοο και πρωτοφανές για τα δεδοµένα του Υπουργείου Ναυτιλίας εξοπλιστικό
πρόγραµµα 600 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ για τη νέα προγραµµατική περίοδο το εξοπλιστικό πρόγραµµα θα υπερβεί τα 800
εκατοµµύρια ευρώ και είναι πραγµατικότητα ότι µετά από πάρα
πολλά χρόνια αυξήσαµε τις οργανικές θέσεις του σώµατος κατά
χίλια πεντακόσια άτοµα. Το Σώµα µεγάλωσε επί των ηµερών µας.
Με το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, µε το άρθρο 34, επεκτείνουµε την ενδυνάµωση του Λιµενικού Σώµατος κατά ενενήντα
πέντε στελέχη, µέσω της πρόσληψης επιπλέον προσωπικού από
τους επιλαχόντες.
Συνεπώς για το 2021 καλύπτουµε ήδη το 23% της αύξησης,
δηλαδή εισέρχονται στο σώµα συνολικά τριακόσια σαράντα τρία
νέα στελέχη. Και αν συνυπολογίσουµε και τις κατατάξεις των διαγωνισµών του 2020, αυτό το νούµερο αυξάνεται στα πεντακόσια
σαράντα τρία στελέχη. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
στήριξη στην πράξη.
Τώρα, ερχόµαστε σε µια πολύ σηµαντική νοµοθετική παρέµβαση, την ενεργοποίηση του Συνηγόρου του Λιµενικού, η οποία
ρύθµιση εναρµονίζεται πλήρως µε το τεκµήριο της αθωότητας.
Ξεπερνιούνται οι αγκυλώσεις που είχαν καταστήσει τον θεσµό
σε αχρησία. Επεκτείνεται το πεδίο ορισµού και καταλαµβάνει και
τα ενδεχόµενα πολιτικά δικαστήρια, ενώ δίνεται η δυνατότητα
προκαταβολής µέρους των δικαστικών εξόδων, που είναι τόσο
απαραίτητα για κάθε στέλεχος. Προστατεύεται από την πολιτεία
αποτελεσµατικά όποιο στέλεχος βάλλεται άδικα στην πράξη.
Η Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά είµαστε αποφασισµένοι να
ακούµε και να συνδράµουµε τον κάθε λιµενικό, το κάθε στέλεχος
που υπηρετεί την πατρίδα. Είµαστε αποφασισµένοι να είµαστε
δίπλα του στη ζωή του, την υπηρεσία του, το καθήκον του.
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Με όση θέρµη προστατεύουν τα θαλάσσια σύνορά µας, το θαλάσσιο περιβάλλον, µε την ίδια θέρµη προστατεύουµε και ενισχύουµε το σώµα µε σύγχρονα επιχειρησιακά µέσα, µε προσωπικό και ρυθµίσεις απαραίτητες για να επιτελούν το έργο τους
απρόσκοπτα.
Τέλος, υπάρχουν σηµαντικές ρυθµίσεις και για τη στήριξη των
ναυτικών µας αλλά και για τη µείωση των ανταποδοτικών τελών
των λιµενικών δικαιωµάτων.
Κυρίες και κύριοι, το παρόν σχέδιο νόµου προωθεί την ελληνική ναυτιλία, τη ναυτοσύνη, τη ναυτική εκπαίδευση, οδηγεί τα
λιµάνια µας, τις λιµενικές υπηρεσίες, τον θαλάσσιο τουρισµό στη
µετά COVID εποχή. Συνδράµει τα στελέχη του Υπουργείου µας
και τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος, της Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Κυρίως, όµως, το νοµοσχέδιο συνιστά έναν νέο, συγκροτηµένο
και αποτελεσµατικό δρόµο για την ανάπτυξη των νησιών µας, µια
ουσιαστική παρέµβαση, που δίνει νόηµα και περιεχόµενο στη νησιωτικότητα, µε συγκεκριµένα µέσα και εργαλεία χρηµατοδότησης.
Η στήριξη των νησιωτών, αλλά και των νησιών µας, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι θέµα µιας κυβέρνησης ή ενός κόµµατος. Είναι ένα θέµα εθνικό, είναι ένα θέµα όλων µας.
Γι’ αυτό, σας ζητώ να το υπερψηφίσουµε, να δείξουµε στους
νησιώτες µας ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο βάζει την ευηµερία
τους και την αναπτυξιακή τους προοπτική πάνω από τις κοµµατικές αντιπαραθέσεις. Και πιστεύω ότι όλοι οι νησιώτες µας το
αξίζουν.
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συµπληρώσω µε τροπολογίες.
Να το κάνω τώρα ή αργότερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Μπορείτε να το κάνετε
τώρα, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Θα περάσω τώρα εν τάχει στις τροπολογίες.
Κατ’ αρχάς, για την τροπολογία όσον αφορά τις κυρώσεις, µε
τη διάταξη τη συγκεκριµένη εξορθολογίζεται ένα πρωτοφανές
πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων προσωπικής βάσης, που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για την υπέρβαση του ωραρίου
των ναυτικών.
Θα ήθελα να καταστήσω, κατ’ αρχάς, απολύτως σαφές ότι τιµούµε και προασπίζουµε τα δικαιώµατα των ναυτικών. Από την
άλλη, όµως, δεν είναι δυνατόν να διατηρήσουµε ένα τέτοιο καθεστώς κυρώσεων.
Για να γίνει ευκολότερα αντιληπτό, θα σας φέρω ένα απλό παράδειγµα, για να το κατανοήσουµε όλοι. Φανταστείτε ότι για ένα
πλοίο µε πλήρωµα πενήντα ατόµων η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας, έστω και για λίγα λεπτά της ώρας, συνεπάγεται σήµερα
ένα διοικητικό πρόστιµο µεταξύ 15.000 και 25.000 ευρώ.
Εάν αυτό το συνδυάσετε µε την πραγµατική εικόνα που όλοι
γνωρίζουµε ότι υπάρχει στον ελληνικό νησιωτικό χώρο, µε τα
προβλήµατα της κακοκαιρίας, µε τις καθυστερήσεις στον κατάπλου και απόπλου στα διάφορα νησιωτικά λιµάνια, εύκολα µπορεί να κατανοήσει κανείς το ορθολογικό και το δίκαιο περιεχόµενο της διάταξης που εισάγουµε στο παρόν νοµοσχέδιο.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Τι είναι αυτά που λέει;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβληµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Με την τροπολογία για το ΝΑΤ, µε τη διάταξη
αυτή, εισάγουµε τη δυνατότητα διάθεσης σε ηλεκτρονική µορφή
των διατιµηµένων εντύπων. Αναµένεται να επωφεληθούν πάνω
από τρεις χιλιάδες υπόχρεοι, συναλλασσόµενοι µε πλοία ελληνικών συµφερόντων, ελληνικής σηµαίας.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας µε τη διοίκηση του ΝΑΤ, προχωράµε στον πλήρη ψηφιακό µετασχηµατισµό επ’ ωφελεία των ελληνικών ναυτικών και της ελληνικής σηµαίας.
Τέλος, έρχοµαι στην τροπολογία για την ΡΑΛ, όπου πολύς
λόγος έχει γίνει.
Κατ’ αρχάς, θέλω να δηλώσω το εξής, ότι δεν θίγουµε ούτε
την ανεξαρτησία ούτε, βεβαίως, την υπόσταση της Ρυθµιστικής
Αρχής Λιµένων. Φροντίζουµε απλά, πρακτικά προβλήµατα που
διαπιστώθηκαν στην πράξη, λόγω επικάλυψης αρµοδιοτήτων να
επιλυθούν, γιατί αυτό επιβάλλει η σωστή διοίκηση και η λειτουρ-
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γικότητα του κάθε λιµένα.
Η πραγµατικότητα είναι ότι λόγω αλληλοεπικάλυψης αρµοδιοτήτων είχε δηµιουργηθεί τεράστια σύγχυση στους εµπλεκόµενους φορείς. Γι’ αυτό και εµείς προχωράµε στον επαναπροσδιορισµό των αρµοδιοτήτων της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων.
Δεν νοείται η συγκεκριµένη αρχή να έχει αρµοδιότητες που
εκτείνονται µέχρι τη διενέργεια ελέγχων σε κατοικίες, σε πρόσωπα, σε επιχειρήσεις, αρµοδιότητα την οποία έχει µόνο η Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο τώρα έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σαντορινιός.
Κύριε Σαντορινιέ, θα πείτε την οµιλία σας;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι,
όπως σας είπα και προηγουµένως, υπάρχει ένας πολύ µεγάλος
αριθµός συναδέλφων κι από έναν πρόχειρο υπολογισµό, δεν
προαλείφεται να ξεκινήσει η διαδικασία της ονοµαστικής ψηφοφορίας πριν από τις έντεκα η ώρα το βράδυ. Οπότε, θα πρότεινα
να µειώσουµε λίγο τον χρόνο των οµιλιών και να µείνουµε σταθεροί σε αυτό. Συµφωνείτε;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε. Δεν συµφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν µπορείτε να µη
συµφωνήσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Να πάµε σε δεύτερη ηµέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν µπορούµε να το
κάνουµε αυτό, κύριε συνάδελφε, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Σας ξαναρωτάω και ό,τι απόφαση πάρετε. Απλά, θα είµαι πάρα
πολύ αυστηρή στον χρόνο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Δεν συµφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τότε, θα πάµε στα επτά
λεπτά. Επτά και ένα λεπτό θα σταµατάτε την οµιλία.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώµη από τους συναδέλφους για την αναστάτωση, αλλά νοµίζω ότι θα έπρεπε να απαντηθούν ορισµένα
απ’ όσα είπε ο κύριος Υπουργός. Και για να µην κάνω χρήση µονολέπτων, θα πάµε στην κανονική οµιλία.
Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κύριε Υφυπουργέ, καλωσορίσατε στην οικογένεια του Υπουργείου Ναυτιλίας. Όσοι έχουν
περάσει από εκεί δεν το ξεχνάνε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούω τον Υπουργό να λέει ότι
υπήρχαν αποσπασµατικές δράσεις για τη νησιωτικότητα. Στις
επιτροπές µάς είπε ότι πήρε «λευκό χαρτί», ότι δεν υπήρξε στήριξη των νησιών. Μάλιστα, άκουγα τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας να λέει ότι θα δοθεί και χρηµατοδότηση για τα άνυδρα
νησιά.
Ε, να σας πληροφορήσουµε ότι πλέον δεν υπάρχουν άνυδρα
νησιά! Δεν υπάρχουν υδροφόρες στο Αιγαίο, γιατί κάποιοι έκαναν νησιωτική πολιτική σ’ αυτόν τον τόπο, κάποιοι έδιωξαν τις
υδροφόρες. Στην Κίµωλο, κύριε συνάδελφε, στην Αµοργό, στο
Μαζράκι, κύριε Γκίκα. Γιατί κάποιοι πραγµατικά έφεραν νησιωτικές πολιτικές και τοµές στη νησιωτική πολιτική, που δεν τις είχατε ψηφίσει, όπως το µεταφορικό ισοδύναµο, και σήµερα το
υποβαθµίζετε. Γιατί άκουσα ότι θα δώσετε λειτουργικά -λέει- στις
επιχειρήσεις.
Το µεταφορικό ισοδύναµο δεν δίνει λειτουργικά σε επιχειρήσεις και µάλιστα σε συγκεκριµένες; Με συγκεκριµένο τρόπο.
Αλλά δεν τις πληρώσατε του 2019, πληρώσατε το 2020.
Πάµε, λοιπόν, στην «ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική και ενίσχυση στον νησιωτικό χώρο». Προφανώς, είναι ένας πάρα πολύ
καλός τίτλος και κανείς δεν θα µπορούσε να διαφωνήσει µε ένα
τέτοιο νοµοσχέδιο.
Αυτό το νοµοσχέδιο, όµως, που έχουµε στα χέρια µας αποτελεί ένα νοµοσχέδιο έγκρισης στρατηγικού σχεδιασµού; Τι είναι;
Είναι κατευθυντήριες γραµµές για έναν σχεδιασµό. Έναν στρατηγικό σχεδιασµό; Θα το δούµε στη συνέχεια.
Αυτό που περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο είναι ευχολόγια, γενικές
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ιδέες, χρηµατοδοτικά εργαλεία, χωρίς προϋπολογισµό, χωρίς
συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό πλαίσιο. Η πραγµατικότητα, όµως,
είναι ότι τα νησιά δεν χρειάζονται ευχές. Χρειάζονται πολιτικές
που να δίνουν άµεσες λύσεις, γιατί άµεσα είναι τα προβλήµατα.
Χρειάζονται πολιτικές όπως η θεσµική τοµή του µεταφορικού
ισοδυνάµου, πολιτικές για την επίλυση των προβληµάτων των νησιών.
Ξέρετε, χωρίς να φέρουµε νόµο, κάναµε το Ειδικό Αναπτυξιακό Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, όπου εκατόν ένα έργα χρηµατοδοτήθηκαν µε 100 εκατοµµύρια, αξιοποιώντας τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ». Χωρίς να φέρουµε νόµο, κάναµε το πρόγραµµα προετοιµασίας µελετών των φορέων διαχείρισης λιµένων µε 25 εκατοµµύρια από τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ». Κύριε Πλακιωτάκη, ξέρω ότι τον
επαναφέρατε στα 4,5 εκατοµµύρια τον προϋπολογισµό για τις
λιµενικές υποδοµές, αλλά εµείς τον είχαµε στα 12 εκατοµµύρια
τον προϋπολογισµό για τις λιµενικές υποδοµές. Είναι πολύ; Όχι.
Εµείς, όµως, τον αυξήσαµε κι εσείς το επαναφέρετε πάλι στα 4,5
εκατοµµύρια. Αξιοποιήσαµε τα χρήµατα που περίσσευαν από τη
µεταφορά του νερού, το ελληνικό δηµόσιο διασφάλισε 5 εκατοµµύρια ετησίως, για να ενισχύσουµε υποδοµές στα µικρά νησιά.
Τι είναι, λοιπόν, αυτό που µας φέρνετε; Μας είπε ο Υπουργός
στις επιτροπές ότι «είναι εθνικό σχέδιο για τη νησιωτικότητα, που
θα συµβάλει στον σχεδιασµό της επόµενης προγραµµατικής περιόδου για µια ολοκληρωµένη νησιωτική πολιτική». Τα εθνικά
στρατηγικά κείµενα που συµβάλλουν στον σχεδιασµό της επόµενης προγραµµατικής περιόδου περιγράφονται στη δεύτερη
εγκύκλιο σχεδιασµού των προγραµµάτων 2021 - 2027 του
Υπουργείου Ανάπτυξης και ειδικά στο Παράρτηµα 4 και 5. Το
έψαξα πολλές φορές. Δεν υπάρχει εθνικός στρατηγικός σχεδιασµός για τα νησιά. Τι είναι αυτά που µας λέτε; Τι είναι αυτά που
λέτε; Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Γιατί σας το είπαµε από τις επιτροπές. Δεν συµβάλλει στη διαµόρφωση της στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας. Λαµβάνει υπ’
όψιν τις υπόλοιπες στρατηγικές, που είναι η Εθνική Στρατηγική
Ανάπτυξη, το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης, τα επιχειρησιακά
σχέδια, αλλά δεν τα επηρεάζει. Δεν είναι διαλεκτική η σχέση µεταξύ των σχεδίων αυτών και της εθνικής στρατηγικής, όπως τη
βαφτίζετε, για τη νησιωτικότητα, ανάµεσα σε αυτή και στα υπόλοιπα σχέδια. Δεν αναφέρονται τα Υπουργεία µε τα οποία θα
υπάρχει συναρµοδιότητα. Μόνο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρεται. Δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν σας τους δεκαεπτά
στόχους βιώσιµης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Υποτάσσεται στους σχεδιασµούς και απλά τους εξειδικεύει.
Τι είναι, λοιπόν; Πάλι, λοιπόν, διαβάζοντας τη δεύτερη εγκύκλιο για την προετοιµασία του σχεδιασµού του 2021 - 2027, ανάµεσα στα άλλα περιλαµβάνει τη χρηµατοδότηση σχεδίων ολοκληρωµένων χωρικών επενδύσεων. Είναι νέα πρόβλεψη; Είναι
εδώ η Γενική Γραµµατέας, η οποία ήταν και Περιφερειάρχης και
έκανε σχέδιο ολοκληρωµένων χωρικών ενισχύσεων για τα νησιά
του βορείου Αιγαίου. Υπήρχε το πλαίσιο; Υπήρχε το πλαίσιο. Εδώ
αναφέρεται µε λίγο περισσότερα λόγια σε αυτό το προγραµµατικό πλαίσιο. Να το, όµως, εδώ είναι. Και για το 2014 - 2020 εδώ
είναι. Αναφέρεται. Άρα τι κάνετε; Κάνετε ένα σχέδιο ολοκληρωµένης χωρικής επένδυσης και το βαφτίζετε εθνικό στρατηγικό
σχέδιο. Ε, φτάνει πια! Δεν είναι ο ρόλος της Κυβέρνησης να διαµορφώνει σχέδια ολοκληρωµένων χωρικών επενδύσεων. Ο
ρόλος της Κυβέρνησης είναι να παράγει πολιτικές. Και δεν παράγετε πολιτικές µε αυτό που µας φέρατε. Στήνετε απλά ένα
γραφείο πελατειακής εξυπηρέτησης δηµάρχων και επιχειρηµατιών.
Και πάµε στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ». Μας είπατε, λοιπόν, ότι θα πολλαπλασιάσετε τα 4,5 εκατοµµύρια, θα τα
εικοσαπλασιάσετε, θα τα κάνετε 90 εκατοµµύρια, 100 εκατοµµύρια. Από πού; Δεν µας λέτε από πού. Δεν µας λέτε τον προϋπολογισµό. Δεν µας λέτε τίποτα. Είναι ασαφές και γενικόλογο. Ποια
θα είναι η διαχειριστική αρχή που θα διαχειρισθεί αυτό το πρόγραµµα; Σας είπα και πριν, χωρίς νόµο δώσαµε εκατό 100 εκατοµµύρια για εκατόν ένα έργα µέσα από τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ».
Να πούµε και τα θετικά. Οι πολυετείς συµβάσεις είναι κάτι το
οποίο είναι σηµαντικό. Θα χρηµατοδοτηθούν, όµως, από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κύριε Υπουργέ, ή από το Πρό-
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γραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, που σωστά κάνατε και τις µεταφέρατε στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Και επειδή µας
λέτε ότι θα χρηµατοδοτηθούν διάφορα έργα από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων και σας είπα ότι δεν φτάνει ούτε καν για
τις άγονες γραµµές, είπατε ότι «θα πάρουµε χρηµατοδοτήσεις
στο µέλλον». Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2021, λοιπόν, προβλέπει 75 εκατοµµύρια για τις άγονες γραµµές, όχι 135 εκατοµµύρια. Είπατε ότι ποτέ δεν συµβαίνει αυτό. Ε, στον κρατικό
προϋπολογισµό του 2019 ήταν το σύνολο του προϋπολογισµού
για τις άγονες γραµµές εγγεγραµµένο. Πότε θα πάρετε τα επιπλέον χρήµατα; Όταν δεν θα µπορείτε να χρηµατοδοτήσετε τις
άγονες γραµµές. Και µαθαίνω ότι υπάρχει εµπλοκή σε αυτή τη
χρηµατοδότηση.
Τώρα πάµε για τις επιχειρήσεις. Και πάλι γίνεται ασαφής αναφορά σε πόρους και άλλα προγράµµατα, χωρίς επιπλέον πόρους. Ταµείο Θαλάσσιας και Γαλάζιας Οικονοµίας. Ένα cluster
φτιάχνετε, κύριε Υπουργέ. Θα µπορούσατε να χρησιµοποιείτε τα
περιφερειακά προγράµµατα ή το ΕΠΑΝΕΚ. Μη µας λέτε τώρα
ότι κάνετε κάτι το φοβερό.
Για τα άρθρα 9 και 10, που δηµιουργείτε το Μητρώο Φορέων
Γαλάζιας Οικονοµίας, είναι ένα µητρώο που χωράνε όλοι και κανένας. Και γιατί χωράνε όλοι και κανένας; Γιατί χωράνε οι κολλητοί. Χωράνε όποιοι εσείς θέλετε. Φτιάχνετε «γραφεία εξυπηρέτησης κολλητών» µε αυτές τις διαδικασίες.
Τώρα πάµε στο άρθρο 22. Στο άρθρο 22 µάς είπατε ότι δεν
πρόκειται κανένας πλοηγός να απολυθεί. Μα, αυτό είναι το πρόβληµα; Ειλικρινά, αυτό είναι το πρόβληµα; Οι πλοηγοί, δηλαδή,
που σήµερα κάνουν απεργία, κάνουν απεργία για να µην απολυθούν ή διότι µε την τροποποίηση αυτή που κάνετε εξυπηρετείτε
συµφέροντα µικροεφοπλιστών, µε την τροποποίηση αυτή που
κάνετε δηµιουργείτε προβλήµατα ασφάλειας στους λιµένες, µε
την τροποποίηση αυτή που κάνετε δηµιουργείτε κινδύνους για
το περιβάλλον των λιµανιών και γιατί εξυπηρετείτε αυτό που
πάντα ήθελε η «COSCO», να κάνει ιδιωτική πλοηγική υπηρεσία;
Με αυτόν τον τρόπο υποβαθµίζετε την Πλοηγική Υπηρεσία, µειώνετε τα έσοδα της Πλοηγικής Υπηρεσίας και, µε τη γνωστή µέθοδο της υποβάθµισης, θα φέρετε την Πλοηγική Υπηρεσία σε
ένα σηµείο όπου θα πείτε τι να κάνουµε, να την ιδιωτικοποιήσουµε. Σας είπαµε και πριν ότι κάθε ατύχηµα που θα συµβαίνει
σε λιµάνι, χωρίς πλοηγό, θα φέρει την υπογραφή σας.
Τώρα για το άρθρο 30. Στο άρθρο 30, κύριε Υπουργέ, είναι
προφανές πλέον ότι χάθηκε το έργο του ΕΣΟΘΕ. Μας είπατε,
λοιπόν, ότι εµείς ακολουθήσαµε «πολιτική ανοικτής θάλασσας».
Κάθε ένα από τα πλοία, από τα σκάφη που σήµερα εγκαινιάζεται
είναι µε προκηρύξεις δικές µας. Κάθε ένα! Αν δεν είχαµε κάνει
εµείς τους διαγωνισµούς, σήµερα δεν θα είχατε να επιδείξετε
απολύτως τίποτα!
Και σας ρώτησα σε επίκαιρη ερώτηση για το ΕΣΟΘΕ: «Τι θα
γίνει µε τα 60 εκατοµµύρια που χάσατε;». Και µου είπατε: «Θα γίνουν προµήθειες του Λιµενικού Σώµατος.». Πού είναι; Σας το ζήτησα και στις επιτροπές. Φέρτε µου 60 εκατοµµύρια προµήθειες
από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα για το Λιµενικό Σώµα. Περιµένουµε να τις δούµε.
Και τώρα χάνετε και το VTMIS. Κάνετε και το µεγάλο στρατηγικό λάθος να τα εξαιρείτε από τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, οδηγώντας τα στην πλήρη αδυναµία χρηµατοδότησης από
τα ευρωπαϊκά προγράµµατα, γιατί κανένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα δεν πρόκειται να χρηµατοδοτήσει ένα έργο που δεν έχει
περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Και ακόµα χειρότερα, κάνετε και το άλλο λάθος. Σας είπαµε
να το διαγράψετε από την αιτιολογική έκθεση και κάνατε το
λάθος να το πείτε και σήµερα. Είναι έργα εθνικής άµυνας. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν χρηµατοδοτούνται τα έργα εθνικής
άµυνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Το ξέρετε; Δεν πρόκειται να
χρηµατοδοτηθούν. Με τον τρόπο που το κάνετε, χάνουµε χρηµατοδοτήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου επιτρέψετε, κυρία Πρόεδρε, να πάρω χρόνο και από
τη δευτερολογία µου, αναγκαστικά.
Φέρνετε και ενσωµατώνετε δύο τροπολογίες, που και να ήθελε
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κανείς πραγµατικά µε κάποιον τρόπο να πει «ρε παιδί µου, να το
ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, γιατί µιλάει για τη θαλάσσια πολιτική,
για την ολοκληρωµένη πολιτική, δεν είναι ακριβώς αυτό που
κάνει, αλλά κάτι γίνεται µε τη νησιωτική πολιτική, να το ψηφίσουµε», δεν µπορεί, διότι είναι κατάπτυστες! Κατάπτυστες κυριολεκτικά!
Λέτε ότι προστατεύετε τα εργασιακά δικαιώµατα, τον ανταγωνισµό και την ακτοπλοΐα. Τους ακτοπλόους τούς ρωτήσατε; Ξέρετε για ποιον τα φέρνετε; Για έναν! Για έναν φέρνετε αυτή την
τροπολογία, ο οποίος συστηµατικά παραβιάζει το ωράριο εργασίας των ναυτικών. Είπατε: «Αν περάσουν µερικά λεπτά…». Τι
«µερικά λεπτά», κύριε Υπουργέ; Από το εννιάωρο το έχουµε φτάσει να υπάρχει ανοχή µέχρι το εντεκάωρο και βγάζει προγράµµατα µε έντεκα ώρες. Σοβαρολογούµε τώρα; Οι υπόλοιποι ακτοπλόοι, µόνο που είδαν την τροπολογία αυτή, έχουν φρίξει.
Εξυπηρετείτε συγκεκριµένα συµφέροντα και απορώ πως δεν
φέρνετε και αναδροµική ισχύ, για να γλιτώσουν από τα πρόστιµα
που έχουν «φάει» κάποιοι.
Καταστρατηγείτε τις οδηγίες του ILO και του IMO, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού.
Πάµε τώρα στην τροπολογία για τη ΡΑΛ, που την ξεπετάξατε.
Κύριε Υπουργέ, το ότι η Νέα Δηµοκρατία έχει παραδοθεί στα
ιδιωτικά συµφέροντα το γνωρίζουµε. Το ότι η Κυβέρνηση έχει
παραδοθεί στα ιδιωτικά συµφέροντα επίσης το γνωρίζουµε. Το
ότι θα παραδώσετε τα λιµάνια στα ιδιωτικά συµφέροντα άνευ
όρων, αυτό δεν µπορούµε να το κάνουµε δεκτό! Είναι πλήρης
παραχώρηση στα µονοπώλια των αποβλήτων. Είναι πλήρης παράδοση των λιµανιών στον Οργανισµό Λιµένα Πειραιά και στον
Οργανισµό Λιµένα Θεσσαλονίκης. Καταργείτε τη ΡΑΛ. Τη µετατρέπετε από ανεξάρτητη αρχή σε γνωµοδοτικό όργανο. Προσβάλλετε τους θεσµούς της δηµοκρατίας. Προσβάλλετε τους
θεσµούς ελέγχου που έχει αυτή η δηµοκρατία και το ελληνικό
κράτος. Πλήττετε την αξιοπιστία του ελληνικού κράτους.
Και γιατί το κάνετε τώρα; Γιατί η ΡΑΛ ήταν έτοιµη να ελέγξει
υποθέσεις µονοπωλίων του κανονισµού 352/2017, που αφορά τα
απόβλητα. Πέρυσι µας είχατε πει το εξής: «Μην ανησυχείτε,
αφού έχουµε τη ΡΑΛ. Θα εφαρµόσει τον κανονισµό η ΡΑΛ.». Την
καταργείτε τώρα. Γιατί την καταργείτε; Αλήθεια, γιατί την καταργείτε;
Σήµερα ο ΟΛΠ θα απολογούνταν και φέρνετε την τροπολογία.
Και καταργείτε και το άρθρο 113Α, που είναι το πλαίσιο κυρώσεων. Και έρχεται σήµερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι παραβιάζετε τα άρθρα 16, 17 και 19 του 352. Θα καταθέσω το
σχετικό έγγραφο για τα Πρακτικά. Τα πρόστιµα αυτά θα φέρουν
το όνοµά σας και ένας-ένας από εσάς θα τα έχετε ψηφίσει. Αυτά
τα πρόστιµα που θα έρθουν στην Ελλάδα θα τα έχετε ψηφίσει
ένας-ένας προσωπικά.
Και κάτι άλλο: Το καλοκαίρι συµπληρώνεται η πενταετία του
ΟΛΠ, που είχε δικαίωµα ο ΟΛΠ να κάνει συγκεκριµένες επενδύσεις. Δεν έχει κάνει τίποτα. Με τη νοµοθετική ρύθµιση που φέρνετε, παύει η ΡΑΛ να αξιολογεί αν έγιναν οι επενδύσεις. Ποιος
θα ελέγξει; Είναι δυνατόν;
Σήµερα, λοιπόν, είναι πολύ συγκεκριµένη η τροπολογία που
φέρνετε. Τη φέρνετε για να εξυπηρετήσετε συγκεκριµένα συµφέροντα. Και µη µας πείτε ότι ο Υπουργός θα επιβάλλει πρόστιµα, διότι ο Υπουργός είναι αντισυµβαλλόµενο µέρος και
οποιοδήποτε πρόστιµο και να επιβάλει, σε οποιοδήποτε διαιτητικό δικαστήριο και να πάει, θα «πέσει» αυτό το πρόστιµο και το
ξέρετε πάρα πολύ καλά. Γι’ αυτό φέρνετε αυτή την τροπολογία.
Μας λέτε, ακόµα, ότι δεν νοείται µία ανεξάρτητη αρχή να έχει
τη δυνατότητα να καλέσει εισαγγελέα για να κάνει έλεγχο. Σοβαρά; Και ποιος πρέπει να κάνει έλεγχο; Θα πάτε εσείς, κύριε
Υπουργέ, µε τον εισαγγελέα να κάνετε έλεγχο; Μα, είναι πράγµατα αυτά που ακούµε εδώ µέσα; Είναι πράγµατα;
Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, καταθέσαµε αίτηµα ονοµαστικής
ψηφοφορίας, για να πάρει καθένας από σας προσωπικά την ευθύνη για όλες αυτές τις παραβιάσεις στην περιβαλλοντική νοµοθεσία, για το γεγονός ότι παραβιάζετε την εργατική και την
ευρωπαϊκή εργατική νοµοθεσία, για το γεγονός ότι παραβιάζετε
την ενωσιακή νοµοθεσία και για τη διαχείριση των απορριµµάτων
αλλά και για το γεγονός ότι παραδίδετε τα λιµάνια βορά στους
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ιδιώτες. Πάρτε την ευθύνη και ψηφίστε το.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νεκτάριος Σαντορινιός καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Υπουργός για δύο λεπτά, για να
ανακοινώσει νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ήθελα να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες ενσωµατώνουν κάποιες από τις παρατηρήσεις των συναδέλφων που κατέθεσαν συγκεκριµένες προτάσεις
στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Μεταξύ άλλων είναι και
του κ. Γκίκα για συµπερίληψη στο πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ» των
συµβάσεων υπηρεσιών τεχνικών συµβούλων για τις µελέτες ωρίµανσης των λιµενικών έργων.
Μία άλλη νοµοτεχνική βελτίωση αποσαφηνίζει το καθεστώς
ανάθεσης πολυετών συµβάσεων των άγονων γραµµών στο
άρθρο 6.
Επίσης γίνεται συµπερίληψη -νοµίζω ότι είναι του εκπροσώπου
του ΚΙΝΑΛ- στο πεδίο εφαρµογής της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής και της Ελαφονήσου.
Υπάρχουν νοµοτεχνικές βελτιώσεις σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών για την αποτελεσµατική εφαρµογή των
διατάξεων περί FRONTEX του άρθρου 33 και τη χρηµατοδότηση,
όπως είχα δεσµευθεί στην αρµόδια επιτροπή, των Ιδιωτικών Τεχνικών Λυκείων Εµπορικού Ναυτικού από το ΚΝΕ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να µου δώσετε δύο λεπτά, επειδή
έθεσε ένα σοβαρό ζήτηµα ο κ. Σαντορινιός για την επιστολή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ τη µετέφρασα στα ελληνικά και θέλω
να την ακούσουν οι αγαπητοί συνάδελφοι, για να βγάλουν όλοι
τα συµπεράσµατά τους.
«Αντιλαµβανόµαστε», λέει η Επιτροπή, «ότι η προτεινόµενη
τροπολογία θα µπορούσε µεταξύ άλλων να είχε ως αποτέλεσµα
την κατάργηση των αρµοδιοτήτων της ΡΑΛ σε σχέση µε τον κανονισµό 352/2017, χωρίς αυτές να ασκούνται από άλλη δηµόσια
αρχή.». Επαναλαµβάνω «χωρίς αυτές να ασκούνται από άλλη δηµόσια αρχή.». «Αν ισχύει αυτή η ρητή κατάργηση των αρµοδιοτήτων, όπως περιγράφεται στην επιστολή σας, η Ελληνική
Δηµοκρατία θα βρίσκεται υπό παραβίαση των άρθρων 16, 17 και
19 του κανονισµού 352/2017.».
Άρα τι λέει; Λέει «αν η συγκεκριµένη αρµοδιότητα, όπως περιγράφεται στην επιστολή σας, δεν ασκείται από άλλη δηµόσια
αρχή…». Όµως, ασκείται από άλλη δηµόσια αρχή και αυτή είναι
το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για µία ακόµη φορά προσπαθήσατε να παραπλανήσετε την ελληνική Βουλή.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
«Συνεπώς», καταλήγει η Επιτροπή, «θα έρθει σε επαφή µε τις
ελληνικές αρχές για επεξηγήσεις αν απαιτείται και θα σκεφτούµε
αν θα ανοίξουµε διαδικασίες έρευνας παραβάσεων των άρθρων
από την Ελληνική Δηµοκρατία.».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Σαντορινιέ, µόνο
για ένα λεπτό σας παρακαλώ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κύριε Υπουργέ, φέρατε την τροποποίηση του νόµου πέρυσι τον Μάρτιο και καταργήσατε το
άρθρο 105. Ειρήσθω εν παρόδω, ήταν έτοιµες οι προδιαγραφές
από τη ΡΑΛ -και το γνωρίζετε- και το καταργήσατε. Και τώρα,
πάλι, ήταν έτοιµος ο κανονισµός για την εφαρµογή, αλλά καθυστερήσατε έξι µήνες να τον δηµοσιεύσετε στο ΦΕΚ, µε δικές σας
παρεµβάσεις. Μας είπατε, λοιπόν, ότι δεν χρειάζεται εθνική νοµοθεσία. Θα υπαναχωρήσει το κράτος από τη δυνατότητά του
να έχει εθνική νοµοθεσία, διότι η ΡΑΛ θα εφαρµόσει τον κανονισµό. Έτσι µας είπατε πέρυσι. Φέτος µάς λέτε ότι δεν θα το κάνει
η ΡΑΛ, αλλά το Υπουργείο. Ε, αποφασίστε, επιτέλους, ποιος θα
το κάνει! Η ΡΑΛ ή το Υπουργείο; Πότε είχατε δίκιο, πέρυσι ή
φέτος; Γιατί, αν πραγµατικά πρέπει να το κάνει το Υπουργείο,
πρέπει να επαναφέρετε το άρθρο 105, το οποίο εµείς είχαµε ψηφίσει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Καββαδάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε συνάδελφε, αυστηρά επτά λεπτά σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα µε την ευκαιρία, να σας ευχηθώ
καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας και καλή δύναµη!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα είναι η κατ’ εξοχήν
νησιωτική χώρα της Ευρώπης. Η ύπαρξη ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής µε ένα θεσµικό πλαίσιο που θα προσελκύει επενδύσεις και θα συµβάλει στην ανάπτυξη οικονοµικής δραστηριότητας, στη ζωή και στη δηµιουργία στα νησιά θα έπρεπε να είναι
αυτονόητη. Δεν ήταν, όµως.
Με αυτό το νοµοσχέδιο δηµιουργείται για πρώτη φορά ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό πλαίσιο για τα νησιά µας, αποτέλεσµα ειδικού σχεδιασµού και στοχευµένης πολιτικής.
Κατανοώ τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει το κόµµα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε το περιεχόµενο αυτού του
νοµοσχεδίου. Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση απέδειξε ότι
ακόµα και στον τοµέα της νησιωτικής πολιτικής δεν είχε σχέδιο.
Απέδειξε ότι δεν αντιλαµβάνεται τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που παρουσιάζει η νησιωτικότητα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αρνήθηκε και ουσιαστικά ακύρωσε
τον νησιωτικό χαρακτήρα της Λευκάδας και της Εύβοιας, αφού
εξαιρέθηκαν από τον ν.4597/2019, ο οποίος επέκτεινε τις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Νησιωτικής Πολιτικής σε όλα
τα άλλα νησιά.
Στη Λευκάδα, βλέπετε, έχουµε µία πλωτή γέφυρα, που κατά
τη γνώµη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν αρκετή για να θεωρηθεί
ότι η Λευκάδα δεν είναι νησί. Έτσι µου έλεγε το Υπουργείο Ναυτιλίας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε απάντηση στην ερώτησή µου
τον Μάρτιο του 2019 για το θέµα και θα το καταθέσω στα Πρακτικά, για να υπάρχουν και γραπτά κείµενα της άγνοιας που είχε
η προηγούµενη κυβέρνηση ως προς την έννοια της νησιωτικότητας.
Τότε, η τοπική του ΣΥΡΙΖΑ στη Λευκάδα έλεγε ότι η Ελλάδα
δεν µπορεί να παρουσιάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραµµα
ενίσχυσης πολιτικής για τη Λευκάδα, γιατί µόνο θυµηδία θα προκαλέσει. Επικαλούνταν ορισµούς της EUROSTAT, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πανεπιστηµίων, σε µια λυσσαλέα προσπάθεια να
αποδείξει ότι ένα νησί δεν είναι νησί και αποκρύπτοντας, βέβαια,
άλλες πηγές, που λένε το αντίθετο. Θα καταθέσω και αυτό το έγγραφο στα Πρακτικά. Επέµεναν ότι η Λευκάδα θα αναπτυχθεί,
όπως η υπόλοιπη ελληνική επικράτεια, λες και η Λευκάδα στο δυτικό άκρο της χώρας, µε λιµάνια, µαρίνες, θαλάσσια οικονοµία
και εξειδικευµένες στον θαλάσσιο χώρο επιχειρήσεις µπορεί να
αναπτυχθεί βάσει του ίδιου προγράµµατος µε νοµούς που έχουν
αστικούς ιστούς, αγροτική οικονοµία ή ορεινά χαρακτηριστικά.
Δεν έχει -έλεγαν- η Λευκάδα τα προβλήµατα που έχουν τα µικρά
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αποµακρυσµένα και παραµεθόρια νησιά.
Για όλα αυτά είχα δώσει µάχες στις αρχές του 2019 µε ερωτήσεις στη Βουλή, µε οµιλίες, µε ανακοινώσεις, µε επικοινωνία
µε τους τότε Υπουργούς. Αναρωτιόµουν τότε από αυτό εδώ το
Βήµα µήπως η Λευκάδα ανήκε σε άλλο κράτος, µήπως δεν ανήκε
στα Επτάνησα ή µήπως δεν ήταν νησί. Απάντηση, όµως, δεν
πήρα.
Δεν έγινε αντιληπτό ή αποδεκτό από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ότι η Λευκάδα ως νησί έχει όλα εκείνα τα προβλήµατα και τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τη νησιωτικότητα και ότι χρειάζεται ειδική στρατηγική και χρηµατοδότηση, όπως τα άλλα
νησιά.
Σήµερα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου
Μητσοτάκη αποκαθιστά αυτή τη µεγάλη αδικία. Και οφείλω να
ευχαριστήσω προσωπικά και δηµόσια τον Υπουργό Ναυτιλίας,
τον κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, αλλά και όλους τους συνεργάτες του,
γιατί στις πολλές αναφορές που του είχα κάνει για αυτό το θέµα
στο γραφείο του αλλά και στην ερώτηση που κατέθεσα τον Μάρτιο του 2020 απάντησε έµπρακτα και θετικά. Όχι µόνο εντάσσει
τη Λευκάδα µε το άρθρο 42 στις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Νησιωτικής Πολιτικής, ώστε να επωφεληθεί από τα χρηµατοδοτικά προγράµµατά της, αλλά κάνει και ειδική µνεία στο
νησί µου στο άρθρο 3 για το πεδίο εφαρµογής της εθνικής στρατηγικής για τη θαλάσσια πολιτική, ξεκαθαρίζοντας ότι αφορά και
τη Λευκάδα.
Αυτή η εθνική στρατηγική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
µία θεσµική παρέµβαση µείζονος σηµασίας, που δηµιουργεί νέα
αναπτυξιακά, χρηµατοδοτικά και θεσµικά εργαλεία. Για πρώτη
φορά αξιοποιούνται παραγωγικά και στοχευµένα όλοι οι διαθέσιµοι πόροι, µε τη δηµιουργία τριών νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων.
Το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ» επικεντρώνεται στη χρηµατοδότηση έργων που συνδέονται µε τις λιµενικές υποδοµές, τα δίκτυα
ύδρευσης στα νησιά, τις ενεργειακές υποδοµές και τις θαλάσσιες µεταφορές, υποδοµές δηλαδή που βελτιώνουν την καθηµερινότητα του πολίτη.
Το δεύτερο χρηµατοδοτικό εργαλείο έχει στόχο την ενίσχυση
της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας. Οι διαθέσιµοι πόροι του
ΕΣΠΑ και του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων θα αξιοποιηθούν για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιµότητα
των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιοχές. Η υλοποίηση αυτού του προγράµµατος θα γίνει
από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Το τρίτο χρηµατοδοτικό εργαλείο έχει ως στόχο τη διαµόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού µοντέλου για τις νησιωτικές περιοχές, το οποίο στηρίζεται στη γαλάζια ανάπτυξη. Είναι το Ταµείο Θαλάσσιας - Γαλάζιας Οικονοµίας µε ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, που έχει ως στόχο να προωθήσει την καινοτοµία
και τις νέες τεχνολογίες στη νησιωτική και θαλάσσια επιχειρηµατικότητα. Αφορά όλους τους τοµείς των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, αλλά και των παράκτιων δραστηριοτήτων που σχετίζονται
µε τον τουρισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η φύση έχει ευλογήσει τη χώρα
µας µε την οµορφιά και τη µοναδικότητα εκατοντάδων µικρών
και µεγάλων νησιών. Αυτή η οµορφιά και ο πλούτος κάθε νησιού
µας είναι ευλογία για τον τόπο µας. Είναι, όµως, και µία µεγάλη
ευθύνη για την πολιτεία.
Το σχέδιο για µια σύγχρονη στοχευµένη στρατηγική για την
ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου διαπνέεται από διορατικότητα
και δείχνει ότι αυτή η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης διαθέτουν βαθιά αντίληψη για το τι σηµαίνει η ζωή
στο νησί. Για πρώτη φορά θεσµοθετείται ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο µέσω της εθνικής στρατηγικής,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν και υπηρετώντας το τρίπτυχο «νησιωτικότητα, θαλάσσια οικονοµία και γαλάζια ανάπτυξη».
Σε συνδυασµό και µε τις άλλες διατάξεις του νοµοσχεδίου για
τη διεθνή ναυτιλία, την εκπαίδευση των ναυτικών µας, για τα λιµάνια, για το Λιµενικό Σώµα και την Ακτοφυλακή µας, που τα τελευταία χρόνια δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για την ασφάλεια των θαλασσών µας, έχουµε στα χέρια µας ένα νοµοσχέδιο
που τα επόµενα χρόνια θα αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωµα στη ζωή
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όλων των νησιωτών, δίνοντας λύση στα προβλήµατα, αλλά και
ουσιαστικές ευκαιρίες για ανάπτυξη, προκοπή και ευηµερία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Καββαδάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε, που ήσασταν και συνεπής στον χρόνο σας.
Ο κ. Συρµαλένιος από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Συρµαλένιε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά αυστηρά και εσείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να ευχηθώ στον Υπουργό σιδερένιος και υγιής και
θέλω να του πω εξαρχής ότι είπε τη φράση «για πρώτη φορά καθιερώνεται θαλάσσια πολιτική και εθνική στρατηγική για τη νησιωτικότητα» πάνω από τριάντα φορές. Πραγµατικά, αν δεν ήµασταν νησιώτες, µπορεί και να σας πιστεύαµε.
Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το πρώτο κεφάλαιο. Στο
πρώτο κεφάλαιο λέτε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας µεριµνά-εποπτεύει µαζί µε τους άλλους φορείς του δηµοσίου -την τοπική αυτοδιοίκηση και λοιπά- για πολιτικές νησιωτικότητας.
Μόλις, όµως, στο άρθρο 2, όπου υπάρχουν οι ορισµοί για τη
θαλάσσια στρατηγική και τη νησιωτικότητα, ο µόνος ορισµός που
δεν υπάρχει είναι τι σηµαίνει «νησιωτική ιδιαιτερότητα» -προσέξτε το αυτό, να το δείτε!- βάσει του Συντάγµατος του 2001 παράγραφος 2, που για πρώτη φορά καθιερώθηκε η έννοια της
νησιωτικότητας.
Βεβαίως, συµπεριλαµβάνετε σε όλα τα νησιά και την Εύβοια
και τη Λευκάδα και είναι θετικό. Όµως, υπήρξαν και κάποιες ενστάσεις και µάλιστα ο κ. Αποστόλου σάς είπε ακριβώς πώς η Εύβοια ή και η Κρήτη δεν θα µπορούν να πάρουν εκείνα τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα, γιατί αυτό αντίκειται σε κάποιους ευρωπαϊκούς κανονισµούς.
Στο θέµα των θαλάσσιων ενδοµεταφορών, λέτε στο άρθρο 4
ότι υπάρχει ο άξονας των θαλάσσιων ενδοµεταφορών. Εκεί ξεχνάτε να µιλήσετε για τις συνδυασµένες µεταφορές, αφού πλέον
οι µεταφορές δεν είναι µόνο θαλάσσιες, είναι και αεροπορικές
µεταφορές. Επίσης είναι και µεταφορές µέσω υδροπλάνων, στις
οποίες τόσο έχετε επενδύσει και εσείς και εµείς, όταν είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία µε τα υδροπλάνα.
Στα άρθρα 4 και 5 µιλάτε για το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής και µου κάνει εντύπωση ότι αναφέρεστε στο Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής βάσει του άρθρου 33 του ν.4150/2013.
Και βεβαίως και καλά κάνατε που γνωµοδοτεί στην έκθεση
αξιολόγησης και προς το Υπουργείο και προς το Κοινοβούλιο.
Όµως, αυτή η σύνθεση του συµβουλίου έχει πλέον αλλάξει και
έχει γίνει σχεδόν κυβερνητικό όργανο. Ποια σύνθεση Συµβουλίου
Νησιωτικής Πολιτικής εσείς προκρίνετε ή µήπως είναι αλά καρτ
ή µήπως µετανιώσατε -που δεν πιστεύω να µετανιώσατε- που
έχετε µετατρέψει το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής περίπου
σε κυβερνητικό όργανο;
Στο άρθρο 6 και παραπέρα για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
«ΝΕΑΡΧΟΣ» κ.λπ., το είπαν και άλλοι οµιλητές µας, δεν υπάρχει
προϋπολογισµός. Δεν ξέρουµε αν αυτά τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα θα φέρουν πρόσθετους πόρους. Το µόνο που ίσως γίνεται είναι ότι περικλείονται οι πόροι και τα κονδύλια που αφορούν τη θαλάσσια πολιτική και τη νησιωτικότητα µέσα σε αυτά
τα προγράµµατα. Όµως, οι πόροι είναι στην πραγµατικότητα το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, τα ΕΣΠΑ κ.λπ..
Και λέτε επίσης ότι το Ταµείο Νησιωτικής Επιχειρηµατικότητας
θα χρηµατοδοτείται από την Αναπτυξιακή Τράπεζα και τις µικροπιστώσεις. Μα, η Αναπτυξιακή Τράπεζα -δικό µας έργο και αυτόκαι οι µικροπιστώσεις -που ήταν δικό µας έργο και αυτό, το οποίο
το επικαιροποιήσατε εσείς µετά από κάποιους µήνες όταν ήρθατε στην Κυβέρνηση- δεν αφορά µόνο τη νησιωτικότητα. Η χρηµατοδότηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα αφορά όλη την
επιχειρηµατικότητα της χώρας. Εποµένως δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο στο οποίο αναφέρεστε.
Σε ό,τι αφορά τώρα αυτή καθ’ αυτή τη νησιωτικότητα, επανα-
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λαµβάνετε κι εσείς και όλοι οι οµιλητές σας «για πρώτη φορά»,
«για πρώτη φορά», µε τυµπανοκρουσίες.
Αγαπητοί συνάδελφοι και κύριοι Υπουργοί, τι κάνατε µόλις ήρθατε; Ποια ήταν η πρώτη πράξη που κάνατε; Καταργήσατε το
χαρτοφυλάκιο της νησιωτικής πολιτικής. Διακόψατε τις νησιωτικές πολιτικές που εµείς είχαµε ξεκινήσει, κατ’ επιταγή του άρθρου 101 του Συντάγµατος παράγραφος 2.
Την πλέον εµβληµατική µεταρρύθµιση, την καθιέρωση του µεταφορικού ισοδύναµου, ουσιαστικά την αντιπαλέψατε ως αντιπολίτευση και την πολεµήσατε, ενώ όταν ήρθατε στην Κυβέρνηση προσπαθείτε βαθµηδόν να την υποβαθµίσετε, για να περάσει
στη λήθη. Για ό,τι έργο έχει κάνει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως,
για παράδειγµα, το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» ή το µεταφορικό ισοδύναµο,
διά της σιωπής προσπαθείτε να ξεχάσει ο κόσµος ακριβώς τη θετική επίδραση που είχαν αυτά τα συγκεκριµένα προγράµµατα.
Ξορκίζετε, λοιπόν, το θετικό έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ,
το οποίο επεκτάθηκε στα νησιά σε µια σειρά τοµείς και θα σας
πω πολύ επιγραµµατικά ότι στην υγεία φτιάχτηκε για πρώτη
φορά -αίτηµα δεκαετιών- βάση αεροδιακοµιδών στη Σύρο. Ιδρύθηκε το Νοσοκοµείο της Σαντορίνης. Υπήρξε το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Αιγαίου, όπως σας είπαν και άλλοι συνάδελφοι, που ουσιαστικά αποτέλεσε ένα δεύτερο ΕΣΠΑ. Ήµασταν η
τρίτη ευρωπαϊκή χώρα που το 2018 υπέβαλε έκθεση αξιολόγησης. Δηµιουργήθηκαν φορείς προστατευόµενων περιοχών για το
περιβάλλον στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, τους οποίους
εσείς τους καταργήσατε.
Στον πρωτογενή τοµέα δηµιουργήθηκε µια εξειδικευµένη πολιτική στην οικοτεχνία, µε δυνατότητα διάθεσης σειράς τοπικών
προϊόντων στις όµορες περιφερειακές ενότητες. Εντάχθηκαν
σειρά αθλητικών έργων σε πολλά νησιά. Νοµιµοποιήθηκαν λιµάνια και λιµενικές εγκαταστάσεις που θεωρούνταν παράνοµα εδώ
και πάρα πολλά χρόνια. Και υπάρχουν κι άλλα, ων ουκ έστι αριθµός, από τα διάφορα Υπουργεία, αλλά δεν έχω τον χρόνο τώρα
να µιλήσω για αυτά.
Και το χειρότερο, αρνηθήκατε να ψηφίσετε την ειδική διάταξη
για τη νησιωτικότητα στο υπό αναθεώρηση Σύνταγµα, το οποίο
το ξεκινήσαµε εµείς και στην πρώτη ψηφοφορία έλαβε…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να κλείσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Αφήστε να τελειώσω τη φράση
µου, όµως.
Ξέρω, σας άκουσα, είδα και το κουδούνι. Μη µου το κάνετε
κάθε φορά αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τελειώστε, παρακαλώ
πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, αφήνετε
όλους τους άλλους και οι Βουλευτές είναι οι τελευταίοι τροχοί
της άµαξας εδώ µέσα. Μα, έτσι είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, µε όλον τον σεβασµό. Σας ενηµέρωσα προηγουµένως ότι υπάρχει ένας πολύ µεγάλος αριθµός
συναδέλφων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Το ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εάν ο κάθε Βουλευτής
που ανεβαίνει στο Βήµα καταχράται τον χρόνο, καταλαβαίνετε
ότι κάποιοι συνάδελφοι...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ακούστε, έτσι γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Αφήστε µε να τελειώσω. Δεν θέλω να τσακωθούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Δεν τσακωνόµαστε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν θέλω να τσακωθούµε. Ήρεµα σας µιλάω. Καταλαβαίνετε, λέω, ότι κάποιοι συνάδελφοι ή δεν θα µιλήσουν καθόλου ή θα µιλήσουν πέντε λεπτά.
Είναι, λοιπόν, στη δική σας διάθεση το αν θα δώσετε στους συναδέλφους σας τον χρόνο να µιλήσουν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κάθε φορά µιλάνε όλοι. Μη λέµε
πράγµατα τώρα και µην τρώµε τον χρόνο µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εγώ σας παρακαλώ
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πάρα πολύ να τηρείτε τον χρόνο έτσι όπως ο Κανονισµός το λέει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Εντάξει, κυρία Πρόεδρε. Κάθε
φορά αυτό µού κάνετε. Σε όλες µου τις οµιλίες εδώ και δύο χρόνια, όποτε είστε εσείς Πρόεδρος, συνεχώς µε διακόπτετε τελευταία στιγµή, την ώρα που θέλω να τελειώσω. Ε, δεν γίνεται αυτό
το πράγµα, έλεος δηλαδή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, δεν
σας έχω διακόψει ποτέ στον χρόνο σας. Σας παρακαλώ πολύ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Τόση ώρα θα είχα τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας παρακαλώ πολύ.
Σας διακόπτω όταν πάτε στα δέκα και στα εννιά λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ, συνεχίστε, κλείστε και τελειώσαµε, για να πάµε
στον επόµενο συνάδελφο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Η Νέα Δηµοκρατία δεν ψήφισε
το υπό αναθεώρηση Σύνταγµα, που έβαζε ότι ο κοινός νοµοθέτης και η διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να
λαµβάνουν υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και
ορεινών περιοχών, µεριµνώντας για την ολόπλευρη κοινωνική και
οικονοµική ανάπτυξή τους. Αυτή ήταν η πεµπτουσία για να περνάνε σε όλα τα νοµοσχέδια και παντού οι νησιωτικές πολιτικές.
Δεν το ψηφίσατε.
Εν πάση περιπτώσει, κλείνω µε το ότι εσείς ουσιαστικά εξυπηρετείτε το τρίπτυχο «εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων, υποβάθµιση δηµοσίου συµφέροντος και δηµόσιων πολιτικών, καταβαράθρωση της προστασίας του περιβάλλοντος».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε δύο παρατηρήσεις που θεωρώ
ότι είναι σηµαντικό να ακουστούν στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Πρώτον, σήµερα είναι µία ηµέρα µνήµης και περισυλλογής για
τους χιλιάδες Έλληνες Εβραίους, µάρτυρες, αθώους ανθρώπους, ήρωες που έπεσαν στη θηριωδία στο Ολοκαύτωµα των
ναζί. Η σηµερινή ηµέρα ας είναι µία ηµέρα τιµής και µνήµης σε
όσες και όσους έχασαν τη ζωή τους στα ναζιστικά στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Η δηµοκρατία και η µνήµη αποτελούν εγγύηση
και πυξίδα για το µέλλον, ώστε να µην υπάρξουν ποτέ ανάλογα
εγκλήµατα µπροστά µας, στο µέλλον.
Η δεύτερη παρατήρηση, η οποία µας αφορά όλους, ως πολιτικό σύστηµα, είναι η εξοντωτική αγωγή του κ. Τσίπρα προς τους
δύο δηµοσιογράφους, τον κ. Γιάννη Κουρτάκη και τον κ. Γιώργο
Παπαχρήστο, προσπαθώντας να αποκαταστήσει, υποτίθεται, τη
χαµένη τιµή για ένα ζήτηµα που του ασκήθηκε κριτική.
Είµαι από εκείνους που πιστεύουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το πολιτικό σύστηµα πρέπει να υπερασπίζεται την τιµή
του. Πρέπει να υπερασπίζεται την υπόληψή του ο καθένας από
εµάς ξεχωριστά. Όµως, τέτοιες εξοντωτικές αγωγές µπορεί κάποιος αβίαστα να βγάλει το συµπέρασµα ότι οδηγούν σε εκφοβισµό και στην απουσία οποιασδήποτε κριτικής. Σε αυτό είµαστε
αντίθετοι.
Κριτική πρέπει να γίνεται. Πρέπει να αξιολογούµαστε όλοι. Το
Κοινοβούλιο και εµείς οι πολιτικοί είµαστε εδώ για να µας κρίνει
και η δηµοσιογραφία και ο κόσµος και «ουαί και αλίµονο» αν µε
τέτοιες συµπεριφορές, όπως αυτή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ,
οδηγούµαστε πλέον σε ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο απαγορεύεται η κριτική προς το πολιτικό σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο για εµένα
προσωπικά και εκ της ιδιότητάς µου ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου έχει και ένα άλλο ειδικό βάρος καθότι ως Βουλευτής
νησιών, Κυκλαδίτης και Αιγαιοπελαγίτης, έχω την τιµή να τοποθετούµαι ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας για ένα νοµοσχέδιο-τοµή, όπως θα εξηγήσω παρακάτω.
Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο θα έρθει να συµβάλει σηµαντικά
στην εξέλιξη των πραγµάτων για τη νησιωτική πλευρά της πατρίδας µας. Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται να δώσει κατευθύνσεις και να διαµορφώσει ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο και
περιβάλλον σε ένα υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο κατακερµα-
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τισµένο, ατελές, γεµάτο αοριστίες και ασάφειες. Αυτή ακριβώς
είναι η παρέµβαση του Γιάννη Πλακιωτάκη, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που έρχεται πλέον να ενοποιήσει όλο αυτό το κατακερµατισµένο σύστηµα και µε συγκεκριµένα εργαλεία να νοµοθετήσει το πλαίσιο εντός του οποίου θα
ασκούµε νησιωτική πολιτική. Αυτή είναι η παρέµβαση της Κυβέρνησης, του Υπουργού Ναυτιλίας.
Το ερώτηµα το οποίο εγείρεται είναι αν αυτή η συζήτηση για
τη νησιωτική πολιτική της χώρας µας είναι καινούργια. Είµαι αρκετά χρόνια σε αυτή την Αίθουσα και απαντώ: Όχι. Είναι µια συζήτηση που διεξάγεται διαχρονικά. Συζητάµε σήµερα ένα
ρηξικέλευθο νοµοσχέδιο. Θα συνεχίσουµε να συζητάµε όµως για
τη νησιωτική πολιτική, γιατί η συζήτηση για τη νησιωτική πολιτική
της χώρας µας δεν είναι µια περιπτωσιολογική συζήτηση, που
αφορά µια συγκεκριµένη περιφέρεια της χώρας µε συγκεκριµένα
προβλήµατα. Εδώ έχουµε να συζητήσουµε -και εδώ είναι το ενδιαφέρον- για µια περιοχή της πατρίδας µας, τη νησιωτική -είµαστε η πιο νησιωτική χώρα όλης της Ευρώπης-, που αφορά διακόσια κατοικηµένα νησιά, το 15% του ΑΕΠ, ένα εκατοµµύριο επτακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας νησιώτες. Έχουµε το χρέος και
την τιµή ως πολιτικό σύστηµα να υπερασπιστούµε αυτόν τον
κόσµο και να του δώσουµε καλύτερη προοπτική, βιώσιµη προοπτική στον τόπο του.
Μπαίνει ένα ζήτηµα, όµως. Σήµερα, ακούγοντας τον ΣΥΡΙΖΑ,
ο οποίος µε ένα καθολικό «όχι» από όλα του τα στελέχη αρνείται
το παρόν νοµοσχέδιο, αναρωτιέµαι: Είναι ικανοποιηµένος από
την παρούσα κατάσταση;
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σήµερα τα έχουµε λύσει όλα τα προβλήµατα; Οι προκλήσεις, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νησιώτες έχουν λυθεί; Και µιλάµε για προκλήσεις οι οποίες
απορρέουν από την εδαφική ασυνέχεια, προβλήµατα στις υποδοµές, προβλήµατα στην υγεία, προβλήµατα στα λιµάνια, προβλήµατα τα οποία αφορούν το σύνολο των νησιωτών µας, προβλήµατα τα οποία αφορούν την ακτοπλοΐα, τις αεροπορικές διασυνδέσεις, το χωροταξικό. Τα είπατε και εσείς. Έχουν λυθεί,
έχουν απαντηθεί αυτά; Φυσικά και όχι.
Άρα έρχεστε να αρνηθείτε ένα νοµοσχέδιο που ουσιαστικά
βάζει σε ράγες έναν κεντρικό σχεδιασµό για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων αυτών. Και το κάνετε και µε έναν τρόπο άγαρµπο. Άκουσα τον εισηγητή αλλά κυρίως τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, σε µία άσκηση επαναστατικής λογικής του
ΣΥΡΙΖΑ της περιόδου 2012 - 2014, να δαιµονοποιεί οτιδήποτε
ιδιωτικό, να καταγγέλλει οτιδήποτε έχει δηµιουργηθεί σήµερα
και να επιστρέφει στον γνωστό ΣΥΡΙΖΑ της περιόδου εκείνης.
Μα, θυµάµαι χαρακτηριστικά, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εσείς παραµονές των εκλογών του 2015 φωνάζατε και καταγγέλλατε την
υφιστάµενη ιδιωτική ακτοπλοΐα και εξαγγέλλατε και δεσµευόσασταν ότι την επόµενη µέρα θα φέρετε κρατική ακτοπλοΐα. Και τι
κάνατε; Διατηρήσατε το υφιστάµενο πλαίσιο, που ευτυχώς είναι
πολύ καλό, µε αξιόπλοα πλοία. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε
συγκεκριµένη εταιρεία, αλλά εγώ βιώνοντας τη νησιωτικότητα
πολλά χρόνια έχω δει την εξέλιξη της ακτοπλοΐας µας, µε την
ιδιωτική πρωτοβουλία να προοδεύει και σήµερα οι νησιώτες απολαµβάνουν τις καλύτερες υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε
τα αξιόπλοα καράβια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που έχουµε.
Καταγγέλλατε ότι υποθηκεύουµε τα λιµάνια προς τον ιδιωτικό
τοµέα και εσείς την επόµενη µέρα µεταβιβάσατε για ενενήντα
εννέα χρόνια τη δηµόσια περιουσία της χώρας στο υπερταµείο.
Και έρχεστε εδώ υποκριτικά να µας κάνετε κριτική για τα λιµάνια;
Ας θυµηθούµε λίγο τι κάνατε και τι είχατε υποσχεθεί.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή η µηδενιστική πολιτική δεν είναι
στον χαρακτήρα µου, µπορώ να πω ότι και επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν κάποιοι βηµατισµοί στη νησιωτική πολιτική. Ανέφερε ο κ. Συρµαλένιος και για το ελικοδρόµιο της Σύρου και για µία, δυο, τρεις
παρεµβάσεις. Κανείς δεν µπορεί να διαφωνήσει. Ερχόµαστε λειτουργικά να προσθέσουµε ο ένας πάνω στον άλλο.
Πείτε µου, όµως, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, το άρθρο 101 του Συντάγµατος στο οποίο ασκήθηκε λίγο πριν κριτική -και εσείς προσπαθείτε να βάλετε λήθη στο παρελθόν- και µε το οποίο µπαίνει
για πρώτη φορά η νησιωτικότητα στο Σύνταγµα, δεν είναι προϊόν,
σ’ αυτή εδώ την Αίθουσα, το 2008, της κυβέρνησης της Νέας Δη-
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µοκρατίας, που έβαλε τη νησιωτική πολιτική στο Σύνταγµα της
χώρας µας;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τον ΦΠΑ ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραµανλής -ο Εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ προσπάθησε είτε από άγνοια είτε από σκοπιµότητα να ακυρώσει την ιστορία- όταν έβαλε τη χώρα µας στην τότε
ΕΟΚ, δεν το έβαλε ως κυρίαρχο ζήτηµα στη διαπραγµάτευση, το
µοναδικό συγκριτικό πλεονέκτηµα που πήρε η χώρα µας, τον µειωµένο ΦΠΑ για τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που τον κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ;
Αυτές δεν είναι πολιτικές υπέρ της νησιωτικότητας, κύριε Σαντορινιέ;
Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα ακριτικά νησιά, που πριν από
λίγους µήνες έφερε αυτή η Κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε, δεν είναι νησιωτική πολιτική;
Το ζήτηµα το οποίο αφορά τις άγονες γραµµές, η αύξηση του
προϋπολογισµού από τα 90 εκατοµµύρια ευρώ που ήταν το 2019
στα 130 εκατοµµύρια ευρώ το 2020 και στον προϋπολογισµό
αυτόν 138 εκατοµµύρια ευρώ δεν είναι νησιωτική πολιτική;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Πού είναι; Σε ποιον προϋπολογισµό; Διαβάστε το!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όσον αφορά την ενέργεια, καταγγέλλατε το 2014 την κυβέρνηση Σαµαρά τότε για την ηπειρωτική διασύνδεση µε το καλώδιο των νησιών των Κυκλάδων, που σήµερα
τη συνεχίζουµε και θα φτάσει και µέχρι την Κρήτη και έχουν συνδεθεί η Νάξος, η Πάρος, προχωρά για τη Σαντορίνη, η Ίος, η
Τήνος, η Άνδρος, η Μύκονος. Αυτό δεν είναι νησιωτική πολιτική;
Βεβαίως είναι. Το συνεχίσατε, αλλά το καταγγέλλατε το 2014.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Λάθος! Μεγάλο λάθος!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, τα ζητήµατα που αφορούν τη νησιωτικότητα δεν
είναι µια απλή τυπική διαδικασία. Ξεπερνούν τα όρια αυτού που
περιγράφουµε ως τυπικά προβλήµατα των νησιών για τη βιωσιµότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, που είναι χρέος µας να στηρίξουµε. Είναι και εθνικά ζητήµατα και γι’ αυτό εδώ έρχεται το
χρέος της πολιτείας, της κάθε κυβέρνησης, να στηρίξει µε κάθε
τρόπο µέσω της αειφόρου ανάπτυξης τη βιωσιµότητα των κατοίκων των νησιών στο Αιγαίο Πέλαγος. Είναι χρέος τιµής να το κάνουµε όλοι.
Εµείς ως Κυβέρνηση το έχουµε αποδείξει, από αυτό που είπε
ο Γιάννης Πλακιωτάκης πριν, την επέκταση της αιγιαλίτιδας
ζώνης στο Ιόνιο Πέλαγος -αφορά και εκεί νησιά- µέχρι την αγορά
των Rafale για την υπεράσπιση του Αιγαίου Πελάγους και των νησιών µας. Και το έκανε αυτή η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Όσον αφορά τα ζητήµατα τα οποία αφορούν το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο, άκουσα τον κ. Συρµαλένιο πριν και τον κ. Σαντορινιό
να προσπαθούν να πείσουν ότι είναι ένα κατάπτυστο νοµοσχέδιο,
το οποίο δεν έχει καµµία αξία και δεν πρέπει να το ψηφίσουµε.
Το αντίθετο. Ίσως δεν το διαβάσατε ή ίσως ο κοµµατικός πατριωτισµός δεν σας επιτρέπει να δείτε τα πράγµατα όπως είναι, διότι
και το Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονοµίας από τη
µία, το οποίο βάζει ένα νέο πλαίσιο, και η Πλατφόρµα Ενιαίας
Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης και η Εθνική Ενιαία Πλατφόρµα Λιµενικής Κοινότητας και το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ» και
η χρηµατοδότηση της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας -µία άλλη
πλατφόρµα- και το Ταµείο Θαλάσσιας και Γαλάζιας Οικονοµίας
αποτελούν πραγµατικές τοµές, που έρχονται να αποκαταστήσουν το πλαίσιο της ζητούµενης νησιωτικής πολιτικής, µιας κατακερµατισµένης νησιωτικής πολιτικής. Σήµερα το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της χώρας µας, αυτή η Κυβέρνηση έρχεται και εξορθολογίζει το πλαίσιο αυτό και βάζει
πλέον συγκεκριµένη κατεύθυνση και πυξίδα πώς πρέπει να
ασκούµε τη νησιωτική πολιτική.
Αυτό κάνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο και θα έπρεπε να το στηρίξετε. Και στο τέλος-τέλος και αν ακόµα είχατε διαφωνίες θα
έπρεπε να καταθέσετε προτάσεις. Εγώ δεν άκουσα καµµία πρόταση ούτε από εσάς και, για να µη σας αδικώ, ούτε από το
ΚΙΝΑΛ. Άκουσα µόνο καταγγελτική κατάθεση απόψεων, ένα µεγάλο «όχι» σε όλα.
Δεν προχωράµε έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥ-
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ΡΙΖΑ. Πρέπει να προχωράµε µε προτάσεις, µε θέσεις και σήµερα
µε αυτό το νοµοσχέδιο-τοµή του Υπουργείου Ναυτιλίας, για το
οποίο αξίζουν συγχαρητήρια και στον Υπουργό και στον Υφυπουργό και στη Γενική Γραµµατέα και σε όλα τα στελέχη του
Υπουργείου, ερχόµαστε να ανοίξουµε νέους δρόµους για τη νησιωτική περιοχή της χώρας µας.
Κατεβαίνοντας από το Βήµα, θα ήθελα να αποδώσω και εγώ
συγχαρητήρια στο Λιµενικό Σώµα της χώρας µας, σε όλους συντελεστές, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό το οποίο έκαναν, η αποτροπή κατά 80%-85% των µεταναστών ήταν ένα πολύ µεγάλο,
γενναίο αποτέλεσµα της αποφασιστικότητας του Λιµενικού Σώµατος και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια!
Και επειδή από τις Κυκλάδες, αλλά και από όλα τα νησιά, δεχόµαστε το τελευταίο διάστηµα το ερώτηµα τι θα γίνει µε τα εµβόλια, η Κυβέρνηση -το καταθέτω- έχει δηµιουργήσει ένα πρόγραµµα µόνο για τα νησιά.
Καταθέτω, λοιπόν, το πρόγραµµα αυτό, για να γίνει γνωστό
και ευρύτερα, επειδή το άκουσα και από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
να εγείρεται ως ερώτηµα. Είναι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα
για κάθε νησί ξεχωριστά της πατρίδας µας. Αυτό είναι το πρόγραµµά µας στο πρόγραµµα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» για τη νησιωτική Ελλάδα.
Συγχαρητήρια, κύριε Υπουργέ. Είµαστε εδώ για να ανοίγουµε
δρόµους και να διασφαλίζουµε ένα καλύτερο µέλλον για τους
νησιώτες της πατρίδας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για ένα λεπτό, για τα όσα ανέφερε για τον Πρόεδρο της
Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Έχετε τον λόγο για ένα
λεπτό.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Για όσα αναφερθήκατε, κύριε
Βούτση, θα µιλήσουµε και στη δευτερολογία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα έχετε τον χρόνο µετά.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Εκπροσωπώ την Κοινοβουλευτική Οµάδα, κύριε Παππά.
Η αναφορά σας στην αγωγή που έκανε ο κ. Τσίπρας σε δύο
δηµοσιογράφους -στους οποίους έδωσε το δικαίωµα να ανασκευάσουν, σε συκοφαντίες, σε fake news και οι οποίοι όχι µόνο
δεν το έκαναν, αλλά συνέχισαν να συκοφαντούν επί του ιδίου θέµατος- υποδεικνύει ότι πλέον εσείς δεν υπερασπίζεστε τη δηµοσιογραφία, αλλά υπερασπίζεστε τις συκοφαντίες, τα fake news
και τον κιτρινισµό. Γιατί δεν ήταν επί της δικής µας κυβέρνησης
που παραιτήθηκαν διευθυντές εφηµερίδων και αρχισυντάκτες,
καταγγέλλοντας -και µάλιστα από φιλικά µέσα- πιέσεις από το
Μέγαρο Μαξίµου.
Και επειδή είπατε για εξοντωτικά πρόστιµα, όταν θα εκδικασθεί και να είστε σίγουρος ότι θα εκδικασθούν αυτά τα πρόστιµα
και θα πρέπει να τα πληρώσουν αυτοί οι δύο, δεν θα πάνε στο
ταµείο κανενός, παρά µόνο στο ταµείο των δηµοσιογράφων για
τις συντάξεις των δηµοσιογράφων, που πολύ καλά ξέρετε εσείς
σαν πρώην Υπουργός ότι έχει αρκετά ζητήµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ελάτε, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Σαντορινιέ, θα σας συµβούλευα
αυτό που λέει η λαϊκή ρήση: «Στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σκοινί». Όταν µιλάτε για δηµοσιογραφία και ελεύθερη
δηµοσιογραφία, µην ξεχνάτε ότι έχετε πλέον ένα παρελθόν. Τεσσεράµισι χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε έµπρακτα ποιος είναι και πώς
αντιλαµβάνεται την ελεύθερη δηµοσιογραφία.
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ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ακριβώς αυτό κάναµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ξεχνάτε µήπως την παρέµβαση που
προσπαθήσατε να κάνετε για να ελέγξετε τον Τύπο; Ξεχνάτε τι
κάνατε για να ελέγξετε τα κανάλια; Ευτυχώς όλες αυτές οι µεθοδεύσεις δεν απέδωσαν. Κρίθηκαν αντισυνταγµατικές και η
σθεναρή αντίδραση και αντίσταση της Νέας Δηµοκρατίας, αυτού
εδώ του κόµµατος κατ’ εξοχήν, έφερε ευτυχώς την ελεύθερη δηµοσιογραφία και τα κανάλια ελεύθερα να λειτουργούν σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Όχι, κύριε Σαντορινιέ.
Δεν θα ανοίξουµε συζήτηση µεταξύ των Κοινοβουλευτικών. Είπατε αυτό που θέλατε, είπε και ο κ. Βρούτσης.
Πάµε στον κ. Μπούµπα από την Ελληνική Λύση.
Έχετε αυστηρά επτά λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µια µέρα σήµερα ιστορικής
πραγµατικά µνήµης απέναντι στα ειδεχθέστατα εγκλήµατα που
έγιναν από τους ναζί. Αν δει κάποιος το τι σηµαίνει και το αστέρι
του Δαυίδ, θα καταλάβει γι’ αυτό το ειδεχθέστατο και αποτρόπαιο γεγονός στην παγκόσµια ιστορία.
Είναι µια ευκαιρία να βρούµε και πραγµατικούς συµµάχους,
όπως και η συµµαχία µε το Ισραήλ, που προστατεύει και τα δικά
µας συµφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Άλλωστε υπάρχουν
φιλελληνικές τάσεις, αλλά καλλιεργούµε εδώ και δεκαετίες έναν
αντισηµιτισµό και θα θέλαµε να αναλογιστούµε τις ευθύνες µας.
Να φανταστείτε ότι στο Ισραήλ υπάρχει ραδιόφωνο που παίζει
είκοσι τέσσερις ώρες µόνο ελληνική µουσική. Η µουσική µπορεί
να αποτελέσει συνδετικό κρίκο για να αναθερµάνουµε πραγµατικές και ουσιαστικές σχέσεις µε το Ισραήλ, που έχουµε κοινά
συµφέροντα στην περιοχή έναντι της ιµπεριαλιστικής και επιθετικής τάσης της Τουρκίας.
Επειδή, κύριε Βρούτση, αναφερθήκατε στον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραµανλή και επειδή σήµερα µιλάµε για τα νησιά, αν
έχουµε τη σηµαία της Ελλάδος, το κοντάρι στη σηµαία είναι τα
νησιά µας, να θυµίσω όλα αυτά µε τις διερευνητικές. Και δεν θα
πάω ούτε στο «mea culpa» του 1988 του Ανδρέα Παπανδρέου
ούτε στη συνάντηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη - Ντεµιρέλ το
1991, αλλά θα πάω στο 1975, όπου τότε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής κατάλαβε τις προθέσεις της ιµπεριαλιστικής Τουρκίας.
Είχε παρακινήσει την Τουρκία να πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης, για να τεθεί για πρώτη φορά το θέµα της υφαλοκρηπίδας, προκειµένου η Τουρκία να υπογράψει ένα συνυποσχετικό.
Την τελευταία στιγµή, λοιπόν, η Τουρκία άλλαξε ρότα και ο
τότε Σουλεϊµάν Ντεµιρέλ απαντάει στον Κωνσταντίνο Καραµανλή
και λέει «µόνο για συνεκµετάλλευση». Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής πήρε αµέσως αυτό το συµφωνητικό, το οποίο θα ήταν συνεκµετάλλευση από πλευράς της Τουρκίας για τα ελληνικά
νησιά.
Το λέω αυτό, γιατί πάµε σε διερευνητικές και σας το έχουµε
πει ως Ελληνική Λύση να µην πάτε στη Χάγη. Υπάρχουν παγίδες
και πονηριές, όπως και επί Κωνσταντίνου Καραµανλή, του Εθνάρχη, το 1975, όπως έγινε και αργότερα µε Οζάλ και πάλι Ντεµιρέλ κ.λπ.. Αυτό για την ιστορία, για τα νησιά.
Θα µπορούσα να µιλάω πάρα πολύ για τα προβλήµατα που
έχουν σήµερα τα νησιά. Κάνατε κάποια προγράµµατα µε ανεµογεννήτριες, όπως µιλάω και µε φίλους στην Αστυπάλαια, µε αυτή
τη µεγάλη επένδυση της γερµανικής «VOLKSWAGEN», που δεν
ξέρουν ακόµη και το έδαφος που θα καταλαµβάνει στην Αστυπάλαια και τους δίνετε ένα προνόµιο για ηλεκτροκίνηση. Τι να το
κάνουν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Αστυπάλαια; Δώστε τους
µπόνους για ένα σκάφος. Αναβαθµίστε την περιοχή µε το αιγαιοπελαγίτικο πέλαγος, σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική τοπίου.
Νερό, το µεγάλο πρόβληµα σήµερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα νησιά µας έχουν πρόβληµα και αφαλάτωσης, αλλά κυρίως νερού. Δεν άκουσα στο πρόγραµµα αυτό, κύριε Υπουργέ,
της ολοκληρωµένης νησιωτικής πολιτικής, να δείτε πώς θα εκ-
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µεταλλευθείτε τα επόµενα χρόνια το εταιρικό σύµφωνο πλαισίου
ανάπτυξης και το περιβόητο πρόγραµµα «HORIZON EUROPE»
που µιλάει για ταµιευτήρες νερού. Αν επιλύσουµε το πρόβληµα
µε ταµιευτήρες και δεξαµενές νερού στα νησιά, πραγµατικά τους
ανθρώπους θα τους απαλλάξουµε ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα
που έχουν σε ό,τι αφορά την υδροδότηση. Προχωρήστε, λοιπόν,
στο νέο πλαίσιο και στο νέο χρονικό ορίζοντα µε το «HORIZON
EUROPE», αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει: «Ταµιευτήρες,
λοιπόν, για να αποθηκεύεται το νερό.».
Ως Ελληνική Λύση τι έχουµε πει; Τοπικά προϊόντα και σε ξενοδοχειακά καταλύµατα και φορολογικά κίνητρα. Το λέω αυτό,
γιατί στην τελευταία σύσκεψη που έγινε για τα προβλήµατα των
Κυκλάδων σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας πριν από ενάµιση
χρόνο, τα ξενοδοχεία λένε ότι δεν µπορούν να προωθήσουν παραδοσιακά τοπικά προϊόντα. Κυρίως µιλάµε για ξενοδοχεία που
έχουν φάρµες.
Ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα, για το οποίο σάς έκανε αναφορά
και ο κ. Βιλιάρδος, είναι ότι πρέπει να συνδεθεί ο πρωτογενής
τοµέας. Η µελισσοκοµία στις Κυκλάδες έχει ένα τεράστιο πρόβληµα µε τα φυτοφάρµακα. Δεν µπορεί να γίνει επικονίαση εδώ
και χρόνια. Το λέω αυτό, διότι πραγµατικά εχέγγυα και φορολογικά κίνητρα δεν έχουν δοθεί, προκειµένου να γίνει µια αποκέντρωση µε την αστυφιλία που έχουµε στα νησιά.
Η χώρα µας καταλαµβάνει εκατόν τριάντα χιλιάδες οκτακόσια
τετραγωνικά χιλιόµετρα. Δεκαπέντε χιλιάδες χιλιόµετρα είναι η
ακτογραµµή µας. Έχουµε ούτε λίγο ούτε πολύ έξι χιλιάδες νησιά
και βραχονησίδες. Από αυτά περίπου τα εκατόν εξήντα είναι κατοικήσιµα, εβδοµήντα εννέα νησιά έχουν πληθυσµό άνω των
εκατό κατοίκων και µόνο πενήντα τρία νησιά έχουν πληθυσµό
άνω των χιλίων κατοίκων.
Και ερωτώ: Έχουµε δώσει πραγµατικά εχέγγυα να πάει ο δηµόσιος υπάλληλος να στελεχώσει υπηρεσίες σε αποµακρυσµένα
νησιά σε όλο το Αιγαίο, το Ιόνιο Πέλαγος, αλλά µε δέκα χρόνια
παραµονής -ή ίσως και παραπάνω- ή πηγαίνει για ένα, δύο χρόνια
και µετά µε τον άλφα ή βήτα τρόπο και µε πολιτικά µέσα και µε
τηλέφωνα φεύγει, µε αποτέλεσµα τα νησιά αυτή τη στιγµή να
έχουν πολλαπλά προβλήµατα;
Όσον αφορά το ΝΑΤ, Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο, κανένας δεν
έκανε κουβέντα. Πού πήγαν τα αποθεµατικά σε συνάλλαγµα του
ΝΑΤ, που ήταν το αρχαιότερο ταµείο από το 1861 ως κοινωνικός
φορέας; Αυτό το ταµείο καταληστεύθηκε, µε αποτέλεσµα σήµερα οι ναυτικοί να έχουν σοβαρό πρόβληµα και κυρίως για τις
επόµενες γενιές.
Σύνδεση µε τα επιµελητήρια, σύνδεση µε την τοπική αυτοδιοίκηση. Βλέπω για τη λιµενική επιτροπή ότι δεν έχετε δώσει την
εντοπιότητα, διότι τα προβλήµατα τα ξέρουν αυτοί που έχει χαράξει το δέρµα τους και είναι ρυτιδιασµένο από την αλµύρα και
τον ήλιο της θάλασσας.
Στο ένα λεπτό και κάτι που έχω στη διάθεσή µου, θέλω την
προσοχή σας για το πιο σηµαντικό θέµα που έχει να κάνει τα επόµενα χρόνια µε το Αιγαίο. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά. Γιατί η
Ελληνική Λύση αν δει κάτι καλό, από οποιοδήποτε κόµµα και αν
προέρχεται, έχουµε την παρρησία και την τόλµη να το πούµε και
όχι όπως µε το δικαστικό, που το κάνατε γαργάρα και το αποκάλυψε η Ελληνική Λύση.
Εδώ σας καταθέτω το τι θα συµβεί στο Αιγαίο από καθηγητές
πανεπιστηµίου, Κώστας Καρτάλης, Γιώργος Κάλιος, Κώστας
Λαγκουβάρδος, Βάσω Κοτρώνη, Ιωάννα Παπούλια, Νίκος Κατσαρός.
Δεν υπάρχει Αιγαίο σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήµατος από
το Ακούγιου. Είναι τριάντα πέντε χιλιάδες δισεκατοµµύρια κιλοβατώρες τον χρόνο, τέσσερις αντιδραστήρες! Η µελέτη ξέρετε
τι λέει; Σε είκοσι τέσσερις ώρες τα Δωδεκάνησα αυτό το ραδιενεργό νέφος και σε τριάντα έξι ώρες σε όλο το Αιγαίο. Και µιλάµε
για το µέλλον της ελληνικής θάλασσας, όταν οι Τούρκοι αυτή τη
στιγµή παραβιάζουν τη φινλανδική εν πλω συνθήκη και κατασκευάζουν σε σεισµογενή περιοχή. Ποιος τα λέει; Βουλευτής του
Ρεπουµπλικανικού Κεµαλικού Κόµµατος, ο Αλί Μαχίρ Μπασαρίρ,
ο οποίος κατηγορεί τον Ερντογάν.
Ήδη έχουµε ρωγµές στον πυθµένα του αντιδραστήρα, κανείς
δεν µιλάει για την παραβίαση εν πλω διασυνοριακής συνεργα-

6664

σίας, και σε λίγα χρόνια οι επόµενες γενιές θα έχουν το Κοζλοντούι και τέσσερις αντιδραστήρες από απέναντι και που το Αιγαίο
θα νεκρώσει για τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Είναι εφιαλτικά σενάρια, αλλά είναι το µέλλον του Αιγαίου και το µέλλον της Ελλάδος,
χώρια η παραβίαση της Συνθήκης της Βασιλείας!
Και κάτι τελευταίο. Συνεργάζεται ο Ερντογάν µε τους Ιάπωνες
για να πάει σε παραγωγή πυρηνικών όπλων. Και θα µου πει κάποιος πως δεν γίνεται, γιατί δεσµεύεται από τη συνθήκη. Σώπα!
Υπάρχει το άρθρο 10. Αν η Τουρκία πει ότι για εθνικούς λόγους
κρατά τον αντιδραστήρα, από τη Διεθνή Επιτροπή Ατοµικής
Ενέργειας δεν γίνεται κανένας έλεγχος.
Και κάτι τελευταίο, αναπαράγεται το πλουτώνιο που δεν έχει
την τεχνογνωσία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε,
αλλά είναι πάρα πολύ βασικό για το µέλλον της Ελλάδας και της
Ανατολικής Μεσογείου.
Θα παράγεται, λοιπόν, το πλουτώνιο. Το πλουτώνιο δεν έχει
τεχνογνωσία να το καθαρίσει η Τουρκία, έχει όµως το Πακιστάν.
Να τα µας µε το Πακιστάν!
Καταθέτω αυτή την ερώτηση για παραβίαση της συνθήκης,
που έγινε από τους Οικολόγους Πράσινους, από το 2014 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Πάρτε θέση τώρα για τον πυρηνικό αντιδραστήρα στις διερευνητικές, για να στριµώξετε την
Τουρκία!
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούµπας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κύριοι συνάδελφοι για πολλοστή φορά σάς παρακαλώ να κρατάτε τον χρόνο. Σας παρακαλώ. Είναι άλλοι πενήντα πέντε συνάδελφοι! Ο χρόνος σας είναι επτά λεπτά.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Παππάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Γενικέ Γραµµατέα,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα είχε ενδιαφέρον εάν µια µεγάλη
έρευνα θα µπορούσε να αποτυπώσει ποιες έννοιες έρχονται στο
µυαλό κάποιου όταν ακούει Ελλάδα. Εκτός από τη µακραίωνη
ιστορία µας και τον λαµπρό πολιτισµό µας, σίγουρα θα είναι ο
ήλιος, η θάλασσα, τα νησιά µας και, βέβαια, η ναυτιλία.
Πώς σας φαίνεται όµως το γεγονός ότι µέχρι σήµερα δεν
υπήρχε µια ολοκληρωµένη στρατηγική για τη νησιωτική πολιτική
και τη θαλάσσια ανάπτυξη της πατρίδας µας, ειδικά αν συνυπολογίσετε ότι οι έξι χιλιάδες νησιά και νησίδες αποτελούν το
18,7% της συνολικής επιφανείας της Ελλάδος, οι νησιώτες µας
αντιστοιχούν περίπου στο 15% του πληθυσµού και στα νησιά µας
παράγεται το 25% του ΑΕΠ µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνοµαι ιδιαίτερα, λοιπόν,
χαρούµενος και ικανοποιηµένος που σήµερα συζητάµε το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής. Και αισθάνοµαι περήφανος, γιατί προέρχοµαι από τα ακριτικά Δωδεκάνησα, τα
οποία έβλεπα επί χρόνια να παλεύουν για να προσελκύσουν κεφάλαια για ανάπτυξη και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αυτό γίνεται µε το σχέδιο νόµου το οποίο συζητάµε σήµερα.
Και αισθάνοµαι διπλά ικανοποιηµένος, γιατί για πρώτη φορά
θεσµοθετείται εθνική στρατηγική που θα ελέγχεται, θα αξιολογείται και θα ανανεώνεται. Ναι, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για
πρώτη φορά, γιατί, µετά την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών που κάνατε, βάλατε την ταφόπλακα στα νησιά του Αιγαίου. Και αυτό να µην το ξεχνάτε, γιατί µιλήσατε πολλοί νησιώτες Βουλευτές και είπατε πάρα πολλά, αλλά το σηµαντικό
είναι ότι ξεχάσατε πραγµατικά το ότι εσείς καταργήσατε τους
µειωµένους φορολογικούς συντελεστές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτή τη στρατηγική, λοιπόν, σήµερα τη θεσµοθετεί η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, µε
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τον Γιάννη Πλακιωτάκη. Για την ενοποίηση της στρατηγικής συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής το Εθνικό
Μητρώο, που µπορούν να εγγραφούν φορείς που σχετίζονται µε
την εθνική στρατηγική. Παράλληλα δηµιουργείται Πλατφόρµα
Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης στους τοµείς της εθνικής
στρατηγικής, µε πλήρη δεδοµένα και στατιστικά για την εξέλιξη
και την υλοποίηση όλων των έργων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σχέδιο νόµου, το οποίο
πραγµατικά αποτελεί ένα ολοκληρωµένο νοµοθέτηµα που καλύπτει ένα µεγάλο κενό, περιλαµβάνονται πολύ σηµαντικά χρηµατοδοτικά εργαλεία. Τέτοια εργαλεία θα δώσουν τη δυνατότητα
να χρηµατοδοτήσουµε έργα υποδοµών, ενέργειας και µεταφορών αλλά και να δώσουµε την απαραίτητη βοήθεια στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στις επιχειρήσεις που ζουν και εργάζονται
στα νησιά µας.
Μιλώντας για υποδοµές, θα ήθελα να κάνω µια ειδική αναφορά
στην έναρξη των διαδικασιών για την ανέγερση του νέου Νοσοκοµείου της Κω. Πρόκειται για ένα αίτηµα δεκαετιών από τους
Κώους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το ενδιαφέρον που έδειξε και για το
πράσινο φως που άναψε, τον Υπουργό Υγείας, τον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας, τον κ. Βασίλειο Κοντοζαµάνη, τον Πρόεδρο της
ΚΤΥΠ κ. Τίµο Κατσίπο και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο κ. Θανάση
Γιάνναρη για τη συνεργασία τους σε ένα κοµβικό θέµα και έργο
για το νησί της Δωδεκανήσου, για την υπέροχη Κω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα εργαλεία που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο είναι το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ», το Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηµατικότητας και
το Ταµείο Θαλάσσιας - Γαλάζιας Οικονοµίας. Στόχος είναι να
συγκεντρωθούν κεφάλαια της τάξης των 200 έως 250 εκατοµµυρίων ευρώ από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, από ευρωπαϊκούς πόρους και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ» έχει στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη
των λιµένων και τη βελτίωση των υποδοµών τους καθώς και των
κρίσιµων υποδοµών λιµενικών αρχών, δηµόσιων σχολών εµπορικού ναυτικού και άλλων εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Τα λιµάνια των νησιών µας είναι πύλες της οικονοµίας και
πλέον βρίσκουµε τον τρόπο για να αναπτυχθούν. Με τον τρόπο
αυτόν αναβαθµίζονται και οι θαλάσσιες µεταφορές και ο τουρισµός και κυρίως σε αποµακρυσµένες περιοχές, όπου είναι σηµαντικό για µας να αναβαθµίζεται και να βελτιώνεται η ποιότητα
ζωής των κατοίκων µας, των κατοίκων που είναι στα νησιά µας,
στα νησιά του Αιγαίου και της Δωδεκανήσου.
Με το Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης της Τοπικής Επιχειρηµατικότητας στόχος είναι η παροχή κάθε µορφής χρηµατοδότησης
σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε αµιγώς νησιωτικές
περιφέρειες, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς της
θαλάσσιας οικονοµίας, ιδίως σε µικρές, µεσαίες, αλλά και πολύ
µικρές επιχειρήσεις.
Το δε Ταµείο Θαλάσσιας - Γαλάζιας Οικονοµίας έχει ως σκοπό
τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών µέσων για
την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας. Τέτοιοι τοµείς είναι η θάλασσα οικονοµία και η γαλάζια ανάπτυξη, η ναυτιλιακή οικονοµία, ο ναυπηγικός εξοπλισµός, η εφαρµοσµένη τεχνολογία και η πληροφορική στη ναυτιλία.
Θα ήθελα να κάνω µια ειδική αναφορά στο άρθρο 28 του σχεδίου νόµου, το οποίο αφορά τα καρνάγια και τους ταρσανάδες
που ναυπηγούν πολλά µικρά ξύλινα πλοία. Για πολλά από τα
νησιά µας, όπως η Χάλκη, η Σύµη, η Λέρος, η ηρωική νήσος Κάσος, είναι κοµµάτι της παράδοσής µας η οποία, µε τον τρόπο
αυτόν, διασώζεται.
Στο σηµείο αυτό δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ σε ορισµένα πράγµατα τα οποία πετύχαµε για τα Δωδεκάνησα και να
ευχαριστήσω τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
τον κ. Γιάννη Πλακιωτάκη.
Ένα σηµαντικό και πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι σώσατε τον κορµό, κύριε Υπουργέ της Ναυτιλίας, κρατήσατε τα λι-
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µάνια µας στην κρίση ανοικτά, κρατήσετε τη ζωή στα νησιά µας.
Είναι πολύ σηµαντικό αυτό, γι’ αυτό θα πρέπει να το εκτιµήσουµε
και να το τιµήσουµε όλοι εδώ µέσα. Γιατί δεν άκουσα ούτε µια
θετική κουβέντα από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ και της Αντιπολίτευσης για το έργο και τη δουλειά που κάνατε µέσα στην
κρίση της πανδηµίας, σε αυτή την παγκόσµια κρίση, να κρατήσουµε τα νησιά και να µην υπάρχει κανένα πρόβληµα σε κανένα
νησί του Αιγαίου και ιδιαίτερα στα νησιά της Δωδεκανήσου.
Το δεύτερο και βασικό είναι η καθηµερινή σύνδεση που πετύχατε, Υπουργέ, και αναφέροµαι στη σύνδεση της Ρόδου µε το
Καστελλόριζο. Είναι πρώτη φορά στα χρονικά που το Καστελλόριζο έχει καθηµερινά πλοίο από τη Ρόδο. Με αυτό θεωρώ και πιστεύω ότι δεν έχει κάποιος πρόβληµα να το πει, αλλά δεν είπε
και κάποιος συγχαρητήρια γι’ αυτό το τόσο µεγάλο έργο, όταν
µιλάµε τον τελευταίο καιρό για τα εθνικά µας δικαιώµατα.
Τρίτο και σηµαντικό για τα Δωδεκάνησα. Υπουργέ µου, στηρίξατε και ενισχύσατε όλες τις νησιωτικές µας εταιρείες, κρατήσατε ζωντανές τις εταιρείες των νησιών µας που ασχολούνται µε
την ακτοπλοΐα, σώσατε τις θέσεις εργασίας και βοηθήσατε έτσι
να παραµείνει ζωντανή η τοπική οικονοµία.
Ένα τέταρτο σηµείο και πολύ σηµαντικό και παρακαλώ να δώσετε βάση και τελειώνω. Καταφέραµε να υλοποιήσουµε ένα πάγιο αίτηµα των νησιωτών µας: να συνδεθούµε µε την Κρήτη, να
συνδεθεί η Ρόδος, η Κάσος, η Κάρπαθος µε την Κρήτη. Είναι
πολύ σηµαντικό, Υπουργέ, και µε παρέµβασή µας το πλοίο κατά
τη διάρκεια των θερινών µηνών έκανε στάση και στο νησί της
Χάλκης, µια µικρή στάση µε µεγάλη σηµασία για τους κατοίκους.
Κάθε πλοίο που δένει στο λιµάνι των ακριτικών νησιών µας,
εκτός από επιβάτες και εµπορεύµατα, φέρνει και την ανάπτυξη
και το αίσθηµα ότι τα νησιά δεν είναι µόνα τους, δεν είναι αποµονωµένα. Το όραµά µας για τα ακριτικά νησιά είναι να µην ακούσουµε ξανά για νησιά άγονης γραµµής, αλλά για νησιά που
βρίσκονται στη γραµµή ανάπτυξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Πρέπει να κλείσετε,
κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα ένα
ακόµα λεπτό. Είναι πολύ σηµαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν θα σας δώσω ένα
λεπτό. Έχετε µισό λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα καταθέσω µια πρόταση και τελειώνω.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα αυτή η ακτοπλοϊκή γραµµή, σας παρακαλώ, να παραµείνει και το 2021 και να παραµείνει συνέχεια.
Είναι σηµαντικό για τα νησιά αυτά, είναι ανάπτυξη για τα νησιά
µας. Και παράκληση, αν γίνεται, να διευρύνουµε και το πλάτος,
να µην είναι µόνο τρεις µήνες, να το πάµε αν µπορούµε και από
Μάρτιο, από Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο. Η σύνδεση σε συνδυασµό µε όσα ψηφίζετε και υπάρχουν µέσα στο νοµοσχέδιο νησιωτικής πολιτικής είναι σηµαντικό για τα νησιά µας. Γι’ αυτό θα
καλούσα τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, της Αντιπολίτευσης, να
δώσουν θετική ψήφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ειλικρινά, όµως, δεν κατάλαβα τη σηµερινή τους νευρικότητα. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Δεν ξέρω εάν
επηρεάστηκαν από την ένταση και την κίνηση του κ. Τσίπρα, που
κυνηγάει εκδότες και δηµοσιογράφους, τον κ. Κουρτάκη και τον
κ. Παπαχρήστο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε! Κύριε συνάδελφε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Γνωρίζουµε ότι δεν αντέχετε στην κριτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, µιλάτε εκτός θέµατος τώρα! Σας παρακαλώ πολύ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, και συγγνώµη. Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κ. Καφαντάρη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Εγώ, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Χήτα, µου είπατε
µόνος σας ότι θα µιλήσετε µετά την κ. Καφαντάρη, γι’ αυτό και
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δεν σας φώναξα.
Ορίστε, κυρία Καφαντάρη, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν µπορώ να
µην απαντήσω -βέβαια λείπει αυτή τη στιγµή- στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Βρούτση, ο
οποίος αναφέρθηκε σχετικά µε τη δικαστική υπόθεση για το σπίτι
που νοίκιασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Σούνιο.
Για άλλη µια φορά εµφανίζεται η Νέα Δηµοκρατία και ο Κοινοβουλευτικός της Εκπρόσωπός εδώ στη Βουλή ως συνήγοροι δύο
δηµοσιογράφων, οι οποίοι αρνήθηκαν να αποκαταστήσουν την
αλήθεια. Υπάρχει, όµως, δικαιοσύνη και είµαι σίγουρη ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί.
Και, δεύτερον, να υπενθυµίσω και σε αυτούς και σε αυτές που
µας ακούν κάποια πράγµατα που ειπωθήκαν πάλι από τον κ.
Βρούτση για το τηλεοπτικό τοπίο και των µέσων µαζικής επικοινωνίας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπενθυµίσω ότι έχουµε
κανάλια αδειοδοτηµένα, αυτό δεν είναι µικρό πράγµα. Κάποιοι
έβαλαν το χέρι στην τσέπη για πρώτη φορά. Και το πολύ σηµαντικό και για τους δηµοσιογράφους και για όλους οι οποίοι δουλεύουν στον Τύπο είναι ότι εξασφαλίστηκαν από τον νόµο της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τετρακόσιοι εργαζόµενοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και αυτή τη στιγµή γνωρίζουµε όλοι ότι ετοιµάζονται να καταργήσουν αυτό το ελάχιστο των τετρακοσίων. Ο κ. Πέτσας σαν
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος πριν από δεκαπέντε, είκοσι µέρες
πήρε πίσω µια σχετική σκέψη και ρύθµιση. Θα δούµε, όµως, τι
θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί πρέπει να λέγονται αλήθειες στο
ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί µας ακούνε Έλληνες και Ελληνίδες.
Θα αναφερθώ τώρα σχετικά µε το σχέδιο νόµου που συζητάµε. Πραγµατικά, το σχέδιο νόµου αποτυπώνει καθαρά την πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Πρώτον, νεοφιλελευθερισµός βασισµένος σε ιδεοληψίες και
βέβαια εξυπηρέτηση συγκεκριµένων πολιτικών συµφερόντων.
Είναι κάτι που γίνεται σε όλους τους τοµείς. Και γιατί να µη γίνει
και στη ναυτιλία;
Είναι προσφιλής τακτική η ιδιωτικοποίηση για τη Νέα Δηµοκρατία. Το διατυµπανίζει για τον ιδιωτικό τοµέα πάντα. Η ρύθµιση
που γίνεται για την Πλοηγική Υπηρεσία πραγµατικά είναι µια κερκόπορτα για να πάµε εκεί, πέρα των κινδύνων που δηµιουργούνται και θα αναφερθώ παραπέρα.
Δεύτερον, εξυπηρετούµε τους λίγους και εδώ στο άρθρο 25
µε τη µονοπωλιακή διαχείριση των απορριµµάτων στα λιµάνια.
Και αν θέλετε, επειδή εσείς είστε φιλελεύθεροι, κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας, καταργείτε και τον ανταγωνισµό. Αυτό δεν είναι
µικρό πράγµα.
Τρίτον, η υποβάθµιση του περιβάλλοντος από την «πράσινη»
Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που έχει να κάνει µε τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων -σε σχέση µε αυτό που ανέφερα πριν,
τη µονοπωλιακή διαχείριση- και από την άλλη µεριά µε την κατάργηση περιβαλλοντικών αδειών για έργα τα οποία θεωρούνται,
χωρίς να είναι, έργα εθνικής άµυνας.
Δεν υπάρχει θαλάσσια πολιτική, όµως, η οποία να µην εισάγει
-και περιµέναµε σε αυτό το νοµοσχέδιο, που εσείς θεωρείτε εµβληµατικό, ότι θα το κάνατε- ρυθµίσεις σηµαντικές για τα οικοσυστήµατα, για τη θαλάσσια χωροταξία και όλα αυτά.
Τέταρτον, κατάργηση ανεξάρτητων αρχών. Έµµεσα αυτή τη
στιγµή, µε τις ρυθµίσεις που υπάρχουν και µε το ότι 80% των αρµοδιοτήτων της ΡΑΛ θα πηγαίνουν στο Υπουργείο, είναι ουσιαστικά κατάργηση αυτής της αρχής. Εδώ, δηλαδή, έχουµε την
ενός ανδρός αρχή, τον εκάστοτε Υπουργό Ναυτιλίας. Και αυτό
βέβαια είναι και το επιτελικό σας κράτος, συγκεντροποίηση, έλλειψη κανόνων.
Και βέβαια στο συγκεκριµένο υπάρχει -το ανέφερε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος- έµµεσα παράδοση της εθνικής
κυριαρχίας στα λιµάνια, γιατί ο ΟΛΠ, ο ΟΛΘ είναι ιδιωτικοποιηµένα λιµάνια σε ιδιωτικά συµφέροντα. Και αυτό έχει να κάνει µε
το προηγούµενο που αναφέρθηκα, µε τη διαχείριση των απορριµµάτων σε έναν, χωρίς ελέγχους. Δηλαδή οι πύλες της χώρας
µας -γιατί τα λιµάνια είναι οι πύλες της χώρας µας- είναι ανοικτές
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και δεν ελέγχονται. Καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτό αν γινόταν
στο σπίτι σας.
Έχουµε άλλο ένα νοµοσχέδιο εν µέσω πανδηµίας που έπρεπε
να αντιµετωπίζει τα νησιά, αυτό που λέµε «νησιωτικότητα», µε
βάση τα σύγχρονα δεδοµένα του παρόντος, σχετικά µε τις επιπτώσεις της πανδηµίας, η οποία όξυνε τις ανισότητες.
Νησιωτικότητα, αυτός ο όρος που µας αρέσει να τον λέµε, σηµαίνει συγκεκριµένα πράγµατα και εµείς είχαµε προτείνει στην
Αναθεώρηση του Συντάγµατος, στο άρθρο 101 κάθε διοικητική
πράξη του κράτους να περιλαµβάνει συγκεκριµένες πολιτικές για
τη νησιωτικότητα και βέβαια και για τις ορεινές περιοχές.
Έχουµε ένα νοµοσχέδιο, λοιπόν, µε τον βαρύγδουπο τίτλο
«θαλάσσια πολιτική ολοκληρωµένη», κ.λπ., τα προβλήµατα όµως
των νησιών παραµένουν, οξύνονται και δεν βλέπουµε συγκεκριµένες δράσεις, δίνοντας ένα όραµα για την άµβλυνση των ανισοτήτων όχι µόνο και µέσα στην πανδηµία, αλλά και γενικότερα
Το θαλάσσιο περιβάλλον πώς το αντιµετωπίζουµε; Φαίνεται ότι
η Κυβέρνηση θεωρεί πως το περιβάλλον της αποτελεί ένα εµπόδιο. Αυτό το έχουµε δει πάρα πολλές φορές στη θητεία της Νέας
Δηµοκρατίας, το έχουµε δει στον αναπτυξιακό νόµο τον Νοέµβριο του 2019, στον αντιπεριβαλλοντικό νόµο του κ. Χατζηδάκη,
το βλέπουµε τώρα πάλι και βέβαια µέσα στο άρθρο που αναφέρθηκα πριν, για τη διαχείριση αποβλήτων στα λιµάνια, αλλά το
βλέπουµε ακόµα και στο άρθρο 30, την εξαίρεση συγκεκριµένων
έργων ναυσιπλοΐας και θαλάσσιας επιτήρησης από διαδικασίες
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπάρχει σοβαρό ζήτηµα στο εν λόγω σχέδιο νόµου, το οποίο δεν έχει ένα
όραµα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σχέδιο νόµου χωρίς όραµα,
ρουσφετολογικό, εξυπηρετεί συγκεκριµένα συµφέροντα. Περιµέναµε στη θαλάσσια πολιτική -που λέει και στον τίτλο- να µιλάει
για τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και την αντιµετώπισή τους από τη ναυσιπλοΐα, να µιλάει για την αέρια ρύπανση,
η οποία δηµιουργείται σε µεγάλα λιµάνια. Και όσοι είναι από τον
Πειραιά το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Γιατί πώς τροφοδοτούνται µε ηλεκτρικό τα πλοία τα οποία ελλιµενίζονται;
Θα υπήρχαν προτάσεις και σχέδια για την προστασία της βιοποικιλότητας, διότι µην ξεχνάµε ότι η Μεσόγειος είναι µια κλειστή
θάλασσα και τα νερά της ανανεώνονται κάθε εκατό χρόνια,
οπότε η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι σηµαντική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, πρέπει να κλείσετε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Διότι, ξέρετε, κύριοι της Κυβέρνησης, υπάρχει και η Συµφωνία των Παρισίων, υπάρχουν και
οι Στόχοι της Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, όπως και µια σειρά
από ευρωπαϊκές δεσµεύσεις.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, ήθελα να σας πω ότι τον Σεπτέµβριο του 2020 σάς κάναµε µια ερώτηση για το Πρωτόκολλο της
Βαρκελώνης και για δύο σηµεία, το άρθρο 8 και το άρθρο 9, που
µιλούν για υπερατλαντικές δραστηριότητες και για διαχείριση
παράκτιας ζώνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ!
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Η απάντηση του Υπουργείου σας ήταν ότι είναι θέµα του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και εµείς δεν ασχολούµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ!
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Πρέπει να το δείτε, διότι δεν
νοείται θαλάσσια πολιτική χωρίς προστασία και χωρίς κύρωση
διεθνών συµβάσεων που θα προστατεύουν τον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε!
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, τελείωσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, ει-
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ρωνεύεστε το Προεδρείο; Με συγχωρείτε τώρα!
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ορίστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Για να το καταλάβω, ειρωνεύεστε το Προεδρείο;
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Σας είπα «τελείωσα», κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας µιλάω εδώ και τόση ώρα και δεν σταµατήσατε. Σας απηύθυνα τον λόγο και δεν
σταµατήσατε! Για όνοµα του Θεού! Δεν καταλαβαίνω τι συµβαίνει σήµερα!
Θα πω για πολλοστή φορά ότι υπάρχουν άλλοι πενήντα συνάδελφοι. Όποιος καταχράται τον χρόνο στερεί χρόνο από συνάδελφό του. Το καταλαβαίνετε αυτό; Πώς αλλιώς να σας το πω;
Δεν µπορώ να αφήνω κάποιον να µιλάει επτά λεπτά και κάποιον
άλλον οκτώ ή εννιά ή δέκα λεπτά!
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Χήτας.
Ορίστε, κύριε Χήτα, έχετε έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα πάρω και τη
δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν µπορείτε να την
πάρετε τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Γιατί, κυρία Πρόεδρε; Θα µιλήσω
επτά λεπτά και θα τελειώσω. Δεν θα µιλήσω µετά.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν µπω στο νοµοσχέδιο, θα ήθελα να πω το εξής: Αν και είναι
παλιός Κοινοβουλευτικός ο κ. Βρούτσης και θα έπρεπε να είναι
εδώ, θα ήθελα να του πω το εξής: Ακούστε, δεν µπορείτε να βιάζετε τη νοηµοσύνη µας ούτε να παίζετε µαζί µας. Θα έπρεπε τουλάχιστον να µας σέβεστε. Και δεν µε ενδιαφέρει τώρα τι έκανε ο
ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι έκαναν έκαναν. Όποιος κυβερνάει ελέγχει τα µέσα.
Τι να λέµε τώρα; Παραµύθια στον κόσµο; Όποιος κυβερνάει
ελέγχει τα µέσα.
Όµως, είναι δυνατόν να βγαίνει η Νέα Δηµοκρατία, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Βρούτσης και να µιλάει για έλεγχο
του Τύπου; Είναι δυνατόν να µιλάτε εσείς, που ελέγχετε τα
πάντα, που έχει µείνει στην ιστορία η λίστα Πέτσα και όχι µόνο,
που δεν µπορούµε να περάσουµε έξω από τα κανάλια και χτυπούν οι συναγερµοί και είµαστε αποκλεισµένοι από παντού; Μιλάτε εσείς για ελευθεροστοµία και για ελευθερία του Τύπου;
Θέλει και λίγη σοβαρότητα εδώ µέσα. Είµαστε στο ελληνικό Κοινοβούλιο! Για όνοµα του Θεού! Δεκαοκτώ Βουλευτές εδώ και δεκαεννέα µήνες δεν έχουν πάει ποτέ σε ένα κανάλι! Ποτέ! Και
µιλάει τώρα ο κ. Βρούτσης για ελευθερία του Τύπου και για έλεγχο του Τύπου. Δεν υπήρξε κυβέρνηση που να πέρασε από τη Μεταπολίτευση και µετά που να ελέγχει τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης όπως η Νέα Δηµοκρατία!
Και ξέρω, κύριε Μαρκόπουλε, συνάδελφε δηµοσιογράφε, ότι
έτσι είναι τα πράγµατα. Αν έχετε άλλη άποψη, να την πείτε, όταν
θα πάρετε µετά τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα τα πω!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Να τα πείτε! Τι θα πείτε; Ότι δεν
ελέγχετε τα κανάλια; Μα, είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγµατα
εδώ µέσα; Είναι δυνατόν να µιλάει η Νέα Δηµοκρατία για έλεγχο
του Τύπου;
Πάµε, λοιπόν, παρακάτω.
Κύριε Πλακιωτάκη, πολύ θα θέλαµε ο τίτλος του νοµοσχεδίου
να είναι αντίστοιχος και του περιεχοµένου. Με δύο χέρια θα το
ψηφίζαµε. Όµως, άλλα πράγµατα γράφετε στους τίτλους και
άλλα κάνετε µέσα. Πού είναι η ενίσχυση των πολύπαθων κατοίκων των νησιών µας, των νησιωτών µας, που είναι αυτοί που βάζουν πλάτη και λειτουργούν ως «κυµατοθραύστες» εδώ και τόσα
χρόνια κόντρα στις επεκτατικές πολιτικές της Τουρκίας; Αυτοί
είναι οι «κυµατοθραύστες», αυτούς πρέπει να υποστηρίξουµε,
αυτών τις ζωές και το βιος πρέπει να προστατεύσουµε.
Αυτούς πρέπει να στηρίξουµε και όχι, κύριε Υπουργέ, να τους
δέρνουµε, όταν υπερασπίζονται τη ζωή τους και το βιος τους ή
όταν διαµαρτύρονται για τη λαθροµετανάστευση και τους παράνοµους µετανάστες. Δεν πρέπει να δέρνουµε τους νησιώτες,
αλλά να τους στηρίζουµε.
Πού είναι ένα πρόγραµµα δράσης για να τονωθεί η τοπική κοι-
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νωνία και οικονοµία, να τονωθούν και να στηριχθούν οι αλιείς, να
µειωθεί η ανεργία; Πού είναι αυτές οι δράσεις; Πού είναι οι δράσεις συνεργασίας µε τους τοπικούς φορείς; Πού είναι η ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική, που ακόµη και τώρα αγνοείται, όπως
και η χάραξη αλιευτικών ζωνών; Αυτά είναι τα σηµαντικά και όχι
όλα τα υπόλοιπα που λέτε τώρα εδώ µέσα. Αυτά! Αυτά πρέπει
να κάνετε!
Και έρχοµαι τώρα σε µια ερώτηση απορίας: Γιατί µέσα στο νοµοσχέδιο αναφέρεστε σε «βόρειο Αιγαίο», σε «νότιο Αιγαίο», ενώ
το Ιόνιο το έχετε σκέτο; Γιατί το διαχωρίζετε σε «βόρειο Αιγαίο»
και «νότιο Αιγαίο» και δεν αναφέρεστε καθόλου σε «ανατολικό
Αιγαίο»; Μια ερώτηση κάνω: Κρύβεται κάτι από πίσω; Γιατί θα
πρέπει να πληρώσουµε εµείς 2,5 εκατοµµύρια, όσα και αν είναι
αυτά, για τους πάγους στον βόρειο Ατλαντικό, αντί να τα δώσουµε στους φτωχούς, στον κόσµο και στα πτωχευµένα νοικοκυριά; Δεν κατάλαβα γιατί θα πρέπει να πληρώσει αυτά η
Ελλάδα! Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει µια πτωχευµένη χώρα
να πληρώνει τέτοια χρήµατα!
Ξέρετε τι έπρεπε να κάνετε; Να προχωρήσετε στην καθολική
επέκταση χωρικών υδάτων στα δώδεκα ναυτικά µίλια, να προχωρήσετε άµεσα στη χάραξη αλιευτικών ζωνών, να προσέξετε τι
συµφωνείτε, τι παραδίδετε και τι απεµπολείτε µε την εξωτερική
σας πολιτική. Αυτά είναι τα σηµαντικά! Θα έπρεπε να ενισχύσετε
πραγµατικά τις τοπικές κοινωνίες στα νησιά και, σε συνεργασία
µε τους τοπικούς φορείς, να δώσετε κίνητρα για να τονωθούν οι
αγορές, οι ντόπιοι επιχειρηµατίες, οι αλιείς µας, οι οποίοι βρίσκονται καθηµερινά µπροστά στα τούρκικα σκάφη. Θα έπρεπε
να απαιτήσετε ουσιαστική αλληλεγγύη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν θέλουν ελεηµοσύνη ούτε µεγάλα
λόγια! Απαιτούµε επιτέλους πραγµατική στήριξη και αλληλεγγύη! Απαιτούµε! Όχι µόνο δίνουµε, δίνουµε, δίνουµε ως χώρα,
αλλά απαιτούµε κιόλας! Αυτά έπρεπε να κάνετε και δεν τα κάνετε. Πραγµατικά, τι να ψηφίσουµε από αυτό που φέρατε; Είναι
λίγο δύσκολο. Εσείς πανηγυρίζετε και καλά κάνετε! Εξαρτάται
από το πώς ερµηνεύει ο καθένας την πραγµατικότητα. Ο κόσµος
µάς ακούει και κρίνει!
Και πάµε λίγο στον κορωνοϊό. Τα έχετε κάνει σαλάτα! Δεν
υπάρχει καµµία αµφιβολία! Τα έχετε κάνει σαλάτα κανονική!
Όµως, το πρόβληµα είναι ότι τα δικά σας λάθη, της Κυβέρνησής
σας, τα πληρώνουν οι Έλληνες. Πάτε να χειριστείτε, γιατί έτσι
πρέπει, µε χειρουργική ακρίβεια τον κορωνοϊό και εσείς πάτε να
κάνετε χειρουργείο µε µπαλτά. Παίρνετε τον µπαλτά και κόβετε!
Ό,τι πάρει ο µπαλτάς! Ή τα κλείνω όλα ή τα ανοίγω όλα ή τίποτα!
Πέθανε ο «ασθενής», κύριοι! Πέθανε η οικονοµία, πέθανε το
εµπόριο, πέθανε το λιανεµπόριο, πέθανε η εστίαση, πέθανε η ελπίδα! Το καταλάβατε; Δεν το έχετε καταλάβει αυτό το πράγµα;
Πέθανε! Δεν υπάρχει δεκάρα έξω!
Και παίρνετε µέτρα από το Υπουργείο Οικονοµικών -το φέρνετε και αύριο- ελάφρυνσης -και καλά κάνετε-, αλλά βάζετε µέσα
τέτοια φίλτρα και τέτοιες προϋποθέσεις για να µπει ο άλλος, που
οι µισοί και παραπάνω µένουν έξω. Άρα «δώρον άδωρον» λέγεται
αυτό!
Έρχοµαι τώρα στον Θάνο Γκίνο. Ποιος είναι ο κύριος; Είναι
Έλληνας πολίτης, φορολογούµενος, τίµιος, εργάτης. Ο κ. Γκίνος, λοιπόν, έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Ελληνικής
Λύσης στην οποία γράφει τα εξής: «Καλησπέρα, κύριε Βελόπουλε», πριν από λίγο, το πρωί, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης
διάβασε µια επιστολή, εγώ θα σας διαβάσω µια άλλη από τις εκατοντάδες που φτάνουν στα γραφεία µας, «είµαι κάτοικος Φιλιατρών, ιδιοκτήτης καφέ-ουζερί στην πλατεία. Σήµερα ενηµερώθηκα από τον λογιστή µου πως δεν είµαι τελικά δικαιούχος της
επιστρεπτέας προκαταβολής 5, ενώ είχα πάρει την 4. Και σας
ρωτώ: Πώς θα αντεπεξέλθω οικονοµικά; Πώς θα αντεπεξέλθω
στις υποχρεώσεις του σπιτιού µου; Πώς θα αντεπεξέλθω στα παιδιά µου, ενώ είµαι κλειστός µε κυβερνητική απόφαση;». Πρόκειται για κραυγή αγωνίας από τον Έλληνα.
Και συνεχίζει: «Ο λόγος που απορρίφθηκε η αίτησή µου είναι
ο τζίρος που παρουσίασα τον Σεπτέµβριο…» κ.λπ.. Αυτά τα γνωρίζετε; Ξέρετε πόσοι «Θάνοι Γκίνοι» υπάρχουν εκεί έξω; Τα βλέπετε αυτά;
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, δεν θα πάρω τη δευτερολογία µου. Και να σας
πω και κάτι άλλο; Και σε εµάς, τα µικρά κόµµατα, που έχουµε
δύο Βουλευτές να µιλήσουν, µπορείτε να δώσετε ένα λεπτάκι παραπάνω. Δεν θα πάρω έξι και τρία, εννιά λεπτά, αλλά έξι και δύο,
οκτώ λεπτά.
Υπάρχει µια άλλη πανδηµία, την οποία δεν βλέπει κανείς σας.
Είναι µια αόρατη πανδηµία. Εκτός από το οικονοµικό κραχ, είναι
τα ναρκωτικά, τα ψυχοφάρµακα, η ενδοοικογενειακή βία, το αλκοόλ. Όλοι έχουν χτυπήσει «κόκκινο» αυτή την περίοδο!
Σύµφωνα µε έρευνα του αµερικανικού CDC, από τον Ιούλιο
του 2019 µέχρι τον Μάιο του 2020, είχαµε ογδόντα µία χιλιάδες
θανάτους από υπερβολική δόση ναρκωτικών, 38,4% αύξηση!
Πάµε στην ενδοοικογενειακή βία. Σύµφωνα µε τον Εθνικό Αµερικανικό Οργανισµό για την ενδοοικογενειακή βία, υπήρξε 9%
αύξηση. Το 90% καταγγέλλει λεκτική βία, το 61% σωµατική βία,
το 24% οικονοµική βία, το 16% διαδικτυακή βία, ενώ σεξουαλική
παρενόχληση και βιασµό το 11%! Αυτή είναι η αόρατη πανδηµία,
µε την οποία δεν ασχολείται κανείς. Αυτά τραβούν οι πολίτες εκεί
έξω, µε τις τσέπες άδειες, τα ταµεία άδεια και τα µαγαζιά τους
κλειστά. Το έχουν ρίξει στα ψυχοφάρµακα! Αν θεωρείτε ότι έχετε
επιτυχηµένη πολιτική στην αντιµετώπιση της πανδηµίας, τότε
ζείτε σε ένα παράλληλο σύµπαν!
Πάµε και σε άλλα, όπως στα τέλη κυκλοφορίας. Κάντε κούρεµα. Σας το έχουµε πει εκατό φορές! Το κράτος χάνει 300 εκατοµµύρια από απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας! Χάνει 300 εκατοµµύρια ευρώ! Πρόκειται για σηµερινό άρθρο! Τινάζεται στον αέρα
ο προϋπολογισµός του κράτους! Πώς θα πληρώσουν οι Έλληνες;
Πάµε στους λογαριασµούς ΔΕΚΟ, στα δηµοτικά τέλη, στις εισφορές των κλειστών επιχειρήσεων, στην εστίαση. Βοηθήστε
τους ανθρώπους. Ελέγξτε τις εισπρακτικές εταιρείες τώρα! Ρουφάνε το µεδούλι του κόσµου, δεν έχουν ιερό και όσιο, δεν σέβονται τίποτα! Όσο για τις επιταγές, κάντε τώρα διακόσιες σαράντα
δόσεις! Τώρα! Κάντε το τώρα για να σωθεί ο κόσµος, ό,τι µπορούµε να σώσουµε από τον κόσµο!
Αυτά ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε.
Ήθελα να πω και στον κ. Πλακιωτάκη ότι, πραγµατικά, θα θέλαµε για ένα τόσο ευαίσθητο θέµα, που αφορά στα νησιά µας,
να είχαµε τη δυνατότητα να υπερψηφίσουµε ένα ουσιαστικό νοµοσχέδιο για τους νησιώτες µας. Δυστυχώς, δεν τα καταφέρατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ
πολύ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα όλη η ανθρωπότητα τιµά
τη µνήµη των θυµάτων του Ολοκαυτώµατος, ενός από τα µεγαλύτερα -αν όχι το µεγαλύτερο- εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας που έχει ποτέ ο αρρωστηµένος ανθρώπινος εγκέφαλος
εφεύρει.
Ειδικά, εµείς οι Έλληνες, που είχαµε πάρα πολλούς συµπολίτες µας Εβραίους που βρήκαν τραγικό θάνατο στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης των Ναζί, έχουµε έναν επιπλέον λόγο για να τιµούµε τη µνήµη τους.
Δεν ξεχνάµε και δεν πρόκειται να ξεχάσουµε ποτέ και επειδή
εµείς έχουµε υποστεί και στο δικό µας το πετσί δυο γενοκτονίες,
τη Γενοκτονία των Ποντίων και τον ξεριζωµό του Μικρασιατικού
Ελληνισµού, καθώς επίσης και το άλλο φοβερό έγκληµα, τη Γενοκτονία των Αρµενίων.
Γι’ αυτό, πρέπει όλοι να αγωνιζόµαστε να ξεριζώσουµε από
την ανθρώπινη ψυχή -αν µπορούµε να την πούµε «ανθρώπινη
ψυχή»- την κακία, το µίσος, τον ρατσισµό σε κάθε του µορφή και
τη µισαλλοδοξία.
Ειδικά εµείς, οι πολιτικοί, πρέπει να είµαστε ακόµα πιο υπεύθυνοι στο ποια κατεύθυνση θέλουµε να δώσουµε στις χώρες
µας, τα κράτη µας, τον λαό µας. Και ένα από τα πρώτα πράγµατα
που πρέπει να κάνουµε -και αγωνίζοµαι χρόνια για αυτό- είναι να
µπορούµε να βρούµε αυτά που µας ενώνουν και όχι αυτά που
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µας χωρίζουν.
Δυστυχώς, έχουµε την τάση και το βλέπω -όντας παλιός στην
πολιτική, ως δηµοσιογράφος, αλλά νέος στο Κοινοβούλιο- να
συµβαίνει κατά κόρον. Αναζητούµε τι µας χωρίζει και πώς µπορούµε να τσακωθούµε ο ένας µε τον άλλον.
Το είδαµε και τώρα, σε αυτό εδώ το νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο σηµαντικό, το οποίο και πρέπει να συζητήσουµε, ασφαλώς
και πρέπει να έχουµε τις διαφωνίες µας, αλλά διαφωνίες µε προτάσεις, µε περιεχόµενο, µε σκοπό να βελτιώσουµε την κατάσταση που επικρατεί στη νησιωτική Ελλάδα.
Άκουσα προηγουµένως τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Ελληνικής Λύσης, τον αγαπητό κ. Χήτα, να λέει για την καταστροφή που έχει επέλθει στη χώρα µας εξαιτίας του COVID-19.
Φυσικά και έχει επέλθει καταστροφή, µεγάλη, πολύ µεγάλη και
όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσµο. Τα κρούσµατα σε ολόκληρο τον κόσµο ξεπέρασαν τα εκατό εκατοµµύρια. Πάνω από δύο εκατοµµύρια είναι οι νεκροί. Στην Ελλάδα,
ευτυχώς, είµαστε λίγο χαµηλότερα, αλλά αυτό σηµαίνει και κάτι
άλλο. Έχουµε περίπου έξι χιλιάδες νεκρούς.
Όλα αυτά που είπε ο κ. Χήτας, όπως και όλα αυτά που λένε
όλοι όσοι ασκούν κριτική, µπορούν να τα πουν στον Γιάννη Πλακιωτάκη, που είναι εδώ;
Είναι ευτυχής σύµπτωση ότι το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα το εισάγει στη Βουλή και το υπερασπίζεται ένας Υπουργός
ο οποίος είχε την τύχη και την ατυχία να περάσει πολύ δύσκολα
τη φοβερή αυτή νόσο, η οποία υποσκάπτει τα θεµέλια ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ο καλός µου φίλος, µπορεί να σας πει
ακριβώς τι εφιάλτες περνάει ο άνθρωπος που νοσεί από αυτή
την ασθένεια. Κάποιοι καταλήγουν στον θάνατο, αλλά και γι’ αυτούς που σώζονται σωτηρία είναι αυτό; Ένας εφιάλτης άνευ προηγουµένου!
Αυτοί οι άνθρωποι, όταν λένε ότι υπάρχουν προβλήµατα και
δεν θα έπρεπε να κλείσει το ένα ή να κλείσει το άλλο ή να ανοίξει
το ένα ή να ανοίξει το άλλο, έχουν κάτι άλλο να προτείνουν; Διότι
το ακούω αυτό και πέφτω από τα σύννεφα. Είναι µια πρωτοφανής κατάσταση, δεν έχει ξαναγίνει αυτή η κατάσταση που βιώνουµε ποτέ άλλοτε στη δική µας ιστορία τη. Ποτέ άλλοτε!
Το να λέει κάποιος ότι γνωρίζει πώς πρέπει να αντιµετωπίζει
την πανδηµία είναι µεγάλο λάθος και δεν ταιριάζει για µικροκοµµατικούς λόγους να το κάνουµε. Δεν χρειάζεται σε αυτή τη µεγάλη περιπέτεια που περνάει ο τόπος µας και όλη η ανθρωπότητα να περιοριζόµαστε σε αυτό το σηµείο. Δεν χρειάζεται µικροπρέπεια και µικρότητα. Πρέπει να είµαστε µεγαλύτεροι από
αυτό.
Σήµερα, όµως, µιλάµε για το νοµοσχέδιο της νησιωτικής πολιτικής που φέρνει το αρµόδιο Υπουργείο υπό τον κ. Πλακιωτάκη
και τον αγαπητό µου φίλο, τον Κώστα Κατσαφάδο. Είναι ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο χωρίς καµµία αµφιβολία. Και αυτός είναι ο
λόγος που αποφάσισα να µιλήσω σε αυτό το νοµοσχέδιο, αν και
δεν εκπροσωπώ κάποια νησιωτική περιοχή.
Ίσως είµαι από τους ελάχιστους που δεν εκπροσωπούν νησιωτική περιοχή. Αν και είµαι περήφανος για την κεφαλληνιακή µου
καταγωγή, δεν θέλω να πάρω την έδρα του Παναγή Καππάτου.
Θα συνεχίσω να εκπροσωπώ το Περιστέρι, το Ίλιον, την Πετρούπολη, το Αιγάλεω, την Αγία Βαρβάρα, τους Αγίους Αναργύρους,
το Καµατερό, περιοχές που υπάρχουν όχι ανεξάρτητα από τα
νησιά µας. Γιατί η Ελλάδα δεν υπάρχει ανεξάρτητα από τα νησιά
µας, γιατί η Ελλάδα είναι νησιωτικό κράτος, ίσως το µόνο νησιωτικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχουµε ξεχάσει αυτό.
Υπάρχουν δυο νησιωτικά κράτη, η Μάλτα και η Κύπρος, αλλά
τόσα πολλά νησιά κανένα άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δεν έχει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Στη Σουηδία…
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τόσα πολλά όσα η Ελλάδα και κατοικηµένα όχι, και µάλιστα να είναι τα σύνορα
της Ευρώπης προς ανατολάς.
Υπ’ αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό το
νοµοσχέδιο.
Ακούω ενστάσεις. Φυσικά και θα υπάρχουν και ενστάσεις. Αλίµονο κι αν δεν υπάρχουν ενστάσεις. Αλίµονο κι αν όλα είναι κα-
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ταπληκτικά. Θα το δούµε στην πράξη. Εγώ αυτό λέω. Θα το
δούµε στην πράξη.
Το νοµοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, χωρίς καµµία
αµφιβολία. Για πρώτη φορά δίνεται µια ολοκληρωµένη πολιτική,
η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση και στην ανόρθωση των νησιών µας και, κυρίως, των νησιών αυτών που έχουν πολύ µεγάλο
πρόβληµα, όπως είναι τα ακριτικά µας νησιά. Είναι ένα εθνικό ζήτηµα. Η Ελλάδα χωρίς τα νησιά µας δεν υπάρχει. Και η Ελλάδα
είναι ένα νησιωτικό κράτος, που πρέπει να το στηρίξουµε µε κάθε
δύναµη όλοι µας, από κοινού. Γιατί είναι εθνικός ο σκοπός. Δεν
είναι ούτε κοµµατικός ούτε της περιφέρειάς µου ούτε αν θα επανεκλεγεί κάποιος Βουλευτής. Όχι, τίποτα άλλο. Πάνω απ’ όλα, ο
σκοπός µας είναι να µπορέσουµε να σώσουµε την Ελλάδα από
τους κινδύνους της και ο τρόπος για να τη σώσουµε είναι να στηρίξουµε τα νησιά µας. Αυτό προσπαθεί να κάνει το νοµοσχέδιο
που φέρνει το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής προς τη σωστή κατεύθυνση.
Φυσικά θα υπάρχουν και αντιρρήσεις. Φυσικά και θα περιµένουµε να δούµε την εφαρµογή του, αλλά εγώ νοµίζω ότι σήµερα
όλοι µας θα έπρεπε να αγωνιστούµε για να το υπερψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Λοβέρδο, γιατί ήσασταν ακριβής στον χρόνο.
Και αναλαµβάνοντας αυτή τη στιγµή την Προεδρία, θέλω να
πω σε όλους που θα ακολουθήσουν ότι θα τηρηθούν επακριβώς
τα επτά λεπτά και εγώ θα προειδοποιώ στα έξι λεπτά όποιον µιλάει ότι σε ένα λεπτό τελειώνει. Από την πρώτη στιγµή κιόλας
εξηγούµαι, για να µην παρεξηγούµαι, προς πάσα κατεύθυνση.
Στα έξι λεπτά προειδοποιώ ότι σε ένα τελειώνετε και άρα πάτε
στην τελευταία σελίδα του κειµένου σας.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντόπουλος από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεχωριστή µέρα η σηµερινή. Αποτίουµε φόρο τιµής
στους Έλληνες Εβραίους που εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς και
µεταφέρθηκαν στους θαλάµους αερίων, σε αυτούς τους ανθρώπους που εξοντώθηκαν από το µίσος των ναζί.
Τα ιστορικά γεγονότα, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν µπορούν να
διαγραφούν, αλλά, φυσικά, ούτε και να ξαναγραφτούν. Γι’ αυτό
και η µνήµη όλων µας πρέπει να είναι ζωντανή. Οφείλουµε, λοιπόν, την ολοµέτωπη σύγκρουση µε όλους όσοι επιδιώκουν τη
διαστρέβλωση του Ολοκαυτώµατος, τη σύγκρουση µε όλες τις
εκφάνσεις του αντισηµιτισµού.
Το Ολοκαύτωµα, αγαπητοί συνάδελφοι, ανήκει στα ανθρώπινα
δικαιώµατα και έτσι πρέπει να υπηρετείται, όπως είπε και ο µεγάλος διανοητής, καθηγητής Γεχούντα Μπάουερ. Μπορεί να µην
ήταν όλα τα θύµατα των ναζί Εβραίοι, αλλά όλοι οι Εβραίοι υπήρξαν θύµατα των Ναζί. Κι αυτό ας κρατηθεί.
Θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν µπω στο νοµοσχέδιο,
να καταθέσω τη θλίψη µου και τη στεναχώρια µου για τον αδόκητο χαµό του συντρόφου µου και συνοδοιπόρου Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος τίµησε τον αγώνα για τη δηµοκρατία, τίµησε τη
χώρα µας, την πατρίδα µας ως ένας υπερπατριώτης. Τίµησε τη
δηµοκρατική παράταξη, υπηρέτησε το ΠΑΣΟΚ από πολλές θέσεις ευθύνης και χωρίς φυσικά να το προδώσει ποτέ, χωρίς να
υπάρξει ρίψασπις στην ιστορία, στις αξίες και τις αρχές µας.
Αυτόν τον άνθρωπο τον τιµούµε και οι πράξεις του τιµούν αυτόν.
Θα είναι στη θύµηση όλων µας, θα έλεγα, άσβεστη η µνήµη και
θα είναι ζωντανός στις καρδιές µας. Θερµά συλλυπητήρια στην
οικογένειά του.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ως προς το νοµοσχέδιο που συζητάµε,
η πατρίδα µας, όπως όλοι γνωρίζουµε, είναι µια αµιγώς νησιωτική χώρα. Περιµέναµε, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο το οποίο πρωτίστως θα είχε µια µεταρρυθµιστική πρωτοβουλία και όχι µία
προσπάθεια διευθέτησης εκκρεµοτήτων µέσα από µια συρραφή
διατάξεων. Κεφάλαια δεκατέσσερα, άρθρα σαράντα οκτώ για µια
ατελή, θα λέγαµε, θαλάσσια πολιτική.
Θίγονται αρκετά ζητήµατα, όπως η υποχρέωση και η διαδικα-
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σία κατάρτισης µιας ολοκληρωµένης πολιτικής στον νησιωτικό
χώρο, όπως η ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη του θεσµικού πλαισίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού, όπως η
αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας στις ακτοπλοϊκές
επιχειρήσεις, στους πλοιοκτήτες και εφοπλιστές -και θα έλεγα
µπράβο, Υπουργέ, που ουσιαστικά ενώσατε το Καστελλόριζο µε
τα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο, γιατί τα θετικά θα πρέπει να λέγονται-, όπως η καταβολή των πλοηγικών δικαιωµάτων, όπως ο θαλάσσιος τουρισµός και οι ναυλώσεις, όπως η οργάνωση και
λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας, καθώς επίσης και οι ρυθµίσεις για τα λιµάνια και το Λιµενικό Σώµα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µια πρώτη παρατήρηση για το νοµοσχέδιο είναι ότι απουσιάζουν οι ορισµοί για µια ολοκληρωµένη
θαλάσσια πολιτική και ιδιαίτερα για τη νησιωτικότητα.
Δεύτερον, αναφορικά µε την ελληνική στρατηγική απουσιάζουν τοµείς πολιτικής που αυτή θα εστιάσει.
Τρίτον, δεν βλέπουµε, θα έλεγα, ένα πολιτικό πλαίσιο για τη
διαχείριση των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Και
εδώ πρέπει να τονισθεί ότι δεν υπάρχει καµµία, µα καµία, ενηµέρωση για το τι κονδύλια θα διατεθούν, πώς θα διανεµηθούν και
ποιους θα αφορούν.
Τέταρτον, συζητάµε, θα έλεγα, εδώ σήµερα για το Ταµείο Θαλάσσιας - Γαλάζιας Οικονοµίας και εµάς δεν µας λέτε, κύριε
Υπουργέ, πού θα βρείτε τους εθνικούς αυτούς πόρους για να
στηρίξετε τη χρηµατοδότησή του. Έτσι, ενώ είναι θετική πολιτική, θα έλεγα, φαίνεται να παραµένει έωλη. Και αυτό, φυσικά,
θα πρέπει να κρατηθεί.
Πέµπτον, σε ό,τι αφορά το Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονοµίας, εδώ θα έλεγα, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι απουσιάζει το
πλαίσιο µε το οποίο θα συντάσσονται οι φορείς, δηλαδή απουσιάζουν τα κριτήρια, οι διαδικασίες και ο τρόπος λειτουργίας του.
Έκτον και κοινή διαπίστωση, τα µέτρα στήριξης της ναυτικής
εργασίας είναι περιορισµένα.
Και έβδοµον και πιο σηµαντικό, οι Ακαδηµίες του Εµπορικού
Ναυτικού είναι υποστελεχωµένες, η δε λειτουργία τους παραπέµπει φυσικά σε άλλες εποχές. Και, δυστυχώς, δεν βλέπουµε
µε το νοµοσχέδιο κανένα ίχνος εκσυγχρονισµού, όταν ταυτοχρόνως όλοι σε αυτή την Αίθουσα µιλάµε ουσιαστικά και βιώνουµε
την ψηφιακή εποχή.
Όπως έχει αναφέρει και ο εισηγητής µας, ο κ. Μπιάγκης, η δηµόσια ναυτική εκπαίδευση χρειάζεται επανασχεδιασµό, επανεκκίνηση. Πρέπει να γίνει επανασχεδιασµός µε νέο σύστηµα διοίκησης, µε σύγχρονα προγράµµατα σπουδών και λειτουργίας και
µε ένα αξιοκρατικό σύστηµα στελέχωσης, µε εκπαιδευτικούς και
διευθυντές από το Ναυτικό και όχι αποσπασµένους άλλων ειδικοτήτων, όπως συµβαίνει σε αρκετές Ακαδηµίες του Εµπορικού
Ναυτικού.
Εµείς, το ΠΑΣΟΚ, το Κίνηµα Αλλαγής, λέµε όχι στα ηµίµετρα.
Πρότασή µας, πρόταση του Κινήµατος Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ είναι
να υπάρχουν δύο τουλάχιστον πλοίαρχοι πρώτης τάξης ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου. Η επιλογή του διευθυντή, κύριε Υπουργέ, να γίνεται µέσω του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου και όχι
µε µια απλή προκήρυξη, δηλαδή όπως γίνεται στο Κέντρο Επιµόρφωσης Στελεχών του Εµπορικού Ναυτικού και, µάλιστα, των
πλοιάρχων και µηχανικών.
Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, στο άρθρο 30 εισάγεται εξαίρεση από τις διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, υποβολής περιβαλλοντικών δεσµεύσεων, καθώς και µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τούτο, φυσικά, σε τρία έργα.
Κατανοητό, κύριε Υπουργέ, ότι θέλετε να εισάγετε την ταχύτερη διαδικασία διεξαγωγής των έργων, αλλά εδώ να ξέρετε ότι
δεν υπάρχει ούτε επείγουσα αλλά ούτε και ουσιαστική απαίτηση
για να παρακαµφθεί η διαδικασία. Και αυτό, κύριε Υπουργέ, κρατήστε το. Γι’ αυτό και εδώ είµαστε κάθετα αντίθετοι και λέµε καµµία έκπτωση. Καµµία έκπτωση στην προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, το σηµερινό νοµοσχέδιο θα έπρεπε να ενσωµατώνει µία ολοκληρωµένη στρατηγική
του Υπουργείου για την ουσιαστική ενίσχυση των ελληνικών νησιών. Κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει. Δεν υπάρχει καµµία µέριµνα για
την ενίσχυση της απασχόλησης στα νησιά, για την ενίσχυση των
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δοµών υγειονοµικής και κοινωνικής περίθαλψης.
Δείτε, αγαπητέ Υπουργέ, τι συµβαίνει σε πολλά νησιά σήµερα,
κυρίως εν µέσω της κρίσης και της πανδηµίας, µε τον εµβολιασµό και ιδιαίτερα σε µεγάλες ηλικιωµένες οµάδες, µιας και το
βιώνουν όλοι οι πολίτες στα νησιά και µας µεταφέρεται καθηµερινώς. Οι δυσκολίες είναι τεράστιες. Αναγκάζονται ηλικιωµένοι
είτε να µετακινηθούν µέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες από
το ένα νησί στο άλλο για να εµβολιασθούν είτε να περιµένουν.
Και εδώ αποκαλύπτεται η έλλειψη, θα έλεγα, πολιτικού σχεδιασµού, ενώ ταυτόχρονα βλέπουµε τι; Ότι δεν υπάρχει καµµία, µα
καµµία, µέριµνα για την προστασία επίσης ποιου; Του περιβάλλοντος, καθώς και στη χρήση βιώσιµων και ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, όπως επίσης και για τη διαχείριση των υδατικών
πόρων και των αποβλήτων. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχουν πολιτικές και εξειδικευµένα µέτρα για την κοινωνική, εδαφική και οικονοµική συνοχή των νησιών µας.
Στο πλαίσιο αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, και µε γνώµονα ότι
οξύνονται οι ανισότητες σε βάρος της νησιωτικότητας, χρειάζεται επαναφορά του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στη νησιωτική Ελλάδα. Το λέµε πολλές φορές σ’ αυτή την Αίθουσα, το έχουµε πει
πολλάκις και σήµερα καταθέσαµε ξανά τροπολογία. Την τροπολογία, λοιπόν, που σας καταθέσαµε, κύριε Υπουργέ, σας ζητάµε
να την κάνετε αποδεκτή.
Στις επιπτώσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, της πανδηµίας και µάλιστα µέσα σ’ αυτή τη δραµατική κατάσταση που βιώνουµε τι
ακόµη βλέπουµε; Βλέπουµε ελλιπείς υποδοµές υγείας, όταν τα
νησιά µας υποφέρουν από την κατάρρευση του τουρισµού
καθώς επίσης και από τα υψηλά κόστη µετακίνησης.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, µε το παρόν νοµοσχέδιο δεν δίνονται λύσεις. Γι’ αυτό και αυτό το νοµοσχέδιο δεν µας βρίσκει σύµφωνους και το καταψηφίσαµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σηµειώσω
πως απ’ ό,τι φαίνεται µάλλον το τρίτο κύµα της πανδηµίας βρίσκεται προ των πυλών. Οι πολίτες έχουν προβληµατισθεί από την
παραπληροφόρηση, µε τις εταιρείες των εµβολίων να στοχεύουν
τι; Στο κέρδος. Όλοι, µα όλοι, περιµένουµε να επιταχυνθεί ο εµβολιασµός, γιατί αυτή θα είναι η απάντηση. Οι οικογένειες ανησυχούν για το άνοιγµα των σχολείων, οι εργαζόµενοι βρίσκονται
σε ανασφάλεια, οι επιχειρήσεις µάχονται για την επιβίωση. Χρειάζεται, λοιπόν, υπεύθυνη στάση, σχεδιασµός και ενηµέρωση.
Χρειάζεται ουσιαστική στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων
που πλήττονται από την πανδηµία, ώστε να αποφύγουµε νέες
παλινωδίες. Και όλα τούτα, αφήνοντας στην άκρη τη δηµαγωγία
και τον ρεαλισµό.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής, επειδή άκουσα συναδέλφους να αναφέρονται είτε σε βίλες, σε κότερα, είτε σε απόψεις:
Όποιος ζει από το σπαθί του, λέει µία κινεζική παροιµία, πεθαίνει
από το σπαθί. Τα συµπεράσµατα τα αφήνω στο σύνολο των συναδέλφων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το ψέµα έχει κοντά πόδια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντόπουλο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ.
Δηµήτριος Μαρκόπουλος, για επτά λεπτά.
Ευνοηθήκατε στον χρόνο, κύριε Κωνσταντόπουλε, γιατί είχε
µπλοκάρει το ρολόι και αναγκάστηκα να βάλω πέντε λεπτά, ενώ
είχατε προοµιλήσει µε σταµατηµένο ρολόι. Πιστεύω να µην ξανασυµβεί αυτό.
Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κανένα τριλεπτάκι θα το κλέψουµε, κύριε Πρόεδρε, έτσι;
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ Υπουργέ, να καλωσορίσουµε τον αγαπητό Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Είναι µια πολύ θετική εξέλιξη το ότι έχουµε έναν Πειραιώτη Υφυπουργό και πραγµατικά χαιρόµαστε εµείς από τον
ευρύτερο Πειραιά.
Δεν µπορώ, παρά να ξεκινήσω και εγώ ως πρώην δηµοσιογράφος µε τη διαγωγή «µηδέν» που έδειξε ως προς τους δηµοσιο-
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γράφους και τους εκδότες ο Αλέξης Τσίπρας.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι οποίοι λέγατε ότι θα βάλετε τους
δηµοσιογράφους τρία µέτρα κάτω από τη γη, θα θυµάστε τις
ιστορίες µε τις γάτες των Ιµαλαΐων, προσπαθώντας να ποδηγετήσετε εκδοτικούς οργανισµούς και να βάλετε δικούς σας ανθρώπους για διευθυντές, εσείς οι οποίοι σκαρφιστήκατε νόµο
για τα τέσσερα κανάλια και τελικά το Συµβούλιο της Επικρατείας
ήρθε και σας έδωσε τις απαντήσεις που έπρεπε, τώρα ζητάτε,
ζητάει ο Αρχηγός σας 1 εκατοµµύριο ευρώ από δύο δηµοσιογράφους. Τόσα τού λείπουν; Ενδεχοµένως, για να βγάλει και το
ποσό της βίλας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Μη λέτε ανοησίες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόκειται για απαράδεκτα
πράγµατα. Απαράδεκτα πράγµατα! Πραγµατικά, για να σας θυµίσουµε, µιας και µιλάτε και κόπτεστε για τα µέσα, Καλογρίτσας
- Μαντζουράνης ένας Τσίπρας δρόµος!
Πάµε τώρα να δούµε τη νησιωτική πολιτική. Μιλάτε εσείς για
νησιωτική πολιτική, οι οποίοι βάλατε ταφόπλακα στο Αιγαίο, εξαφανίζοντας τους µειωµένους φορολογικούς συντελεστές; Μιλάτε εσείς για ένα εµβληµατικό νοµοσχέδιο, το οποίο φέρνει εδώ
ο Υπουργός, ο Γιάννης Πλακιωτάκης, και το οποίο πηγαίνει τον
νησιωτικό Ελληνισµό µπροστά; Μιλάτε εσείς, που για τη νησιωτική επιχειρηµατικότητα δεν κάνατε τίποτα, τη στιγµή που έρχεται εδώ το νέο αυτό νοµοσχέδιο να δώσει ανάσες;
Κοιτάξτε να δείτε, εσείς θα πρέπει να απολογείστε και όχι µια
Κυβέρνηση η οποία προτάσσει τα νησιά και τα βάζει προµετωπίδα σε έναν αγώνα εθνικής ανάκαµψης.
Εγώ σπάνια αναφέροµαι, γιατί δεν µου αρέσει πάρα πολύ το
αυτοαναφορικό γύρω από τις περιφέρειές µας, όµως θα µιλήσω
για το δικό µου το νησί, τη Σαλαµίνα. Είναι ένα νοµοσχέδιο που
δίνει µια εξαιρετική ευκαιρία. Βέβαια, τι να σας πω τώρα σε εσάς
στον ΣΥΡΙΖΑ; Να σας πω για επιχειρηµατικότητα; Για θαλάσσια
επένδυση; Για θαλάσσια ανάπτυξη; Για την ανάγκη να υπάρξουν
πόροι στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις; Είναι έννοιες που δεν τις
καταλαβαίνετε λόγω του κρατισµού, που έχει γίνει η µεγάλη σας
αγκύλωση.
Εµείς, λοιπόν, πρέπει να επιβραβεύσουµε αυτή την προσπάθεια.
Επίσης, όπως πολύ σωστά άκουσα και θέλω αυτό να το επισηµάνω για τον Γιάννη Πλακιωτάκη, πείτε και ένα µπράβο! Κρατήθηκε η ακτοπλοΐα µας, κρατήθηκαν τα νησιά όρθια όλους αυτούς
τους δύσκολους µήνες µε τον COVID-19. Υπήρξαν πολιτικές που
δεν απέκλεισαν τα νησιά σε ένα Υπουργείο, στο οποίο δόθηκε
πολύ µεγάλος αγώνας. Πρέπει να µπούµε ένα µπράβο, γιατί απ’
αυτό το Υπουργείο ξεκινάνε και οι λιµενικές πολιτικές. Βλέπουµε
τη µάχη που δόθηκε και µειώθηκαν κατά 80% οι µεταναστατευτικές ροές και αυτές οι µάχες δόθηκαν από το Ελληνικό Λιµενικό,
το οποίο είναι σαρξ εκ της σαρκός του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι πραγµατικά καινοτοµεί το Υπουργείο
και ο Υπουργός. Και αυτό, διότι το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου
αποτελεί την απτή νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης,
προκειµένου να επιχειρηθεί για πρώτη φορά µια ολοκληρωµένη
συνεκτική και µε στρατηγική πολιτική στη νησιωτική Ελλάδα και
στη θαλάσσια οικονοµία.
Οι πιο πολλοί µε έχουν συνδυάσει ως δηµοσιογράφο γύρω
από τα πολιτικά. Παρά ταύτα, εγώ έχω υπάρξει πάνω από είκοσι
χρόνια -Τρύφωνα Αλεξιάδη, µε θυµάσαι, εσύ- οικονοµικός δηµοσιογράφος. Η έννοια «επιχειρηµατικότητα» τι ήταν πάντα στην
Ελλάδα; Η βιοµηχανία, το εµπόριο, οι start up επιχειρήσεις εσχάτως, η καινοτοµία. Να, λοιπόν, που το Υπουργείο εδώ µε το νοµοσχέδιο βάζει και τη ναυτιλία. Μιλάει για θαλάσσια επιχειρηµατικότητα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό να το υιοθετήσουµε. Θαλάσσια
επιχειρηµατικότητα. Υπάρχει ένας µεγάλος πλούτος στη θάλασσα.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι µε το πρώτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου,
αναγνωρίζοντας τις δυσµενείς επιδράσεις που προκαλούνται
στην οικονοµία των νησιών λόγω των γεωγραφικών υπαρκτών
ιδιαιτεροτήτων, θεσπίζεται για πρώτη φορά νησιωτική πολιτική,
που εισάγει τις παροπλισµένες -για να αντιγράψουν λίγο και τις
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έννοιες που χρησιµοποιούµε στα καράβια εµείς οι Πειραιώτεςέννοιες της θαλάσσιας οικονοµίας και ανάπτυξης, οι οποίες και
αντικαθιστούν τις προγενέστερες παρεµβάσεις που ήταν αποσπασµατικού χαρακτήρα και οι οποίες, εκτός των άλλων, αποδείχθηκαν αναποτελεσµατικές. Θεσπίζεται εθνική στρατηγική για
την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, εγκαινιάζοντας εξειδικευµένους αναπτυξιακούς νόµους, που σχετίζονται µε τους τοµείς της λιµενικής πολιτικής, των ναυτιλιακών
υποδοµών, των θαλάσσιων µεταφορών, της νησιωτικής ανταγωνιστικότητας -άλλη µία έκφραση που πρέπει να βάλουµε στη ζωή
µας και πολύ χρήσιµη- και της επιχειρηµατικότητας. Τίποτα δεν
είχε γίνει τόσα χρόνια για όλα αυτά. Μπαίνει η µικροµεσαία νησιωτική επιχείρηση στο κάδρο και επιτέλους θα υπάρξουν χρηµατοδοτήσεις.
Ταυτόχρονα, συστήνεται ταµείο για την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας στη θαλάσσια οικονοµία και για τη γαλάζια ανάπτυξη, έµφαση στην τεχνολογία, στις
νέες εφαρµογές, στο blue investment, όπως λέµε εις άπταιστον
ελληνικήν, για να κάνουµε και λίγο χιούµορ. Συστήνεται Γενική
Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονοµίας, η Πλατφόρµα Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης.
Με διατάξεις που περιλαµβάνονται στο Γ’ Κεφάλαιο παρατείνονται τα µέτρα στήριξης των ναυτικών λόγω πανδηµίας και κορωνοϊού, λαϊκή πολιτική, συµπληρωµατική στη γενική στρατηγική
του Υπουργείου για να κρατήσει τη ναυτιλία µας, την ακτοπλοΐα
µας όρθια µέσα στην περίοδο του κορωνοϊού.
Θα πω κάτι και για τη ΡΑΛ, επειδή έγινε συζήτηση. Η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων είναι χρήσιµη στο πνεύµα πάντα της παρουσίας των ανεξάρτητων αρχών, το οποίο υποστηρίζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εµείς δεν είµαστε σαν και εσάς, που θέλατε
τις ανεξάρτητες αρχές να τις κλείσετε. Εµείς θέλουµε να τις κρατήσουµε ανοικτές και η απαξίωση αυτών δεν πρέπει και δεν είναι
η πολιτική µας.
Από εκεί και πέρα, είµαι βέβαιος ότι µε τη συγκεκριµένη τροπολογία γίνεται µια προσπάθεια -όπως µας είπε και ο Υπουργός
και θέλω να πιστεύω ότι θα προχωρήσει σωστά- και η ΡΑΛ να
είναι ζωντανή και δηµιουργική και να κάνει τις παρεµβάσεις που
πρέπει και ταυτόχρονα να σταµατήσουν αυτές οι αλληλοκαλύψεις που υπάρχουν και να υπάρξει λειτουργικότητα.
Τέλος, θέλω να πω το εξής, ότι εδώ πέρα είναι µια συµµετοχική
δραστηριότητα. Θέλουµε δίπλα µας όλους τους φορείς. Θέλουµε δίπλα µας τους συνδέσµους των ναυπηγείων. Θέλουµε
δίπλα µας τους µηχανουργούς µας. Θέλουµε δίπλα µας όλη
αυτή την κοινωνική συµµαχία, που το λιµάνι, ο Πειραιάς, και τα
νησιά µας χρειάζονται για να πάνε µπροστά, µια συµµαχία στην
οποία καλό θα ήταν και εσείς, αναστοχαζόµενοι το τι δεν κάνατε
τόσα χρόνια, να σκεφθείτε µήπως, αναθεωρώντας τη στάση σας,
συµµετάσχετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Μαρκόπουλε, διότι τηρήσατε και τον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Τρύφωνας Αλεξιάδης για επτά λεπτά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα χρησιµοποιήσω λιγότερα λεπτά, διότι έγινε από αρκετούς
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κριτική και αναφορά στο θέµα
της προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα αυτοπροστασίας από τη συκοφαντική δυσφήµιση και την επίθεση που δέχεται. Και θέλω να
ρωτήσω, για να καταλάβω και εγώ, για να συµφωνήσω, αν είναι,
µαζί σας, αλλά να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας: Κάνατε µια κριτική
γιατί ένας πολιτικός προσπαθεί να υπερασπισθεί τον εαυτό του
από δυσφήµηση και από λάσπη. Διότι εσείς, κύριε Μαρκόπουλε,
δεν αναφέροµαι προσωπικά για να µην έχουµε λόγους επί προσωπικού κ.λπ., µε τη δηµοσιογραφική πείρα γνωρίζετε ότι υπάρχουν συγκεκριµένα «πιστόλια» στην αγορά, δηµοσιογραφικές
πένες που αναλαµβάνουν εκτέλεση συµβολαίων. Και εγώ προσωπικά -και γνωρίζετε και την περίπτωση- είµαι θύµα τέτοιας
υπόθεσης.
Αλλά δεν καταλαβαίνω αυτούς που ασκούν την κριτική. Θα
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έρθει ένας από εσάς που ασκεί κριτική εδώ δηµόσια να πει ότι
εγώ, ο Αλεξιάδης ή ο χι, ο ψι παραιτούµαι του νοµίµου δικαιώµατός µου, αν µε συκοφαντήσουν και πουν ψέµατα, να πάω στα
δικαστήρια; Κριτική εκ του ασφαλούς, για να δώσουµε πιστοποιητικά σε κάποιους, όχι. Δηµόσια δήλωση εδώ και µετά να το κουβεντιάσουµε.
Σε ό,τι αφορά το θέµα του νοµοσχεδίου, µε πλήρη πολιτική
επάρκεια και ο εισηγητής µας και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
έχουν τοποθετηθεί. Πολύ λίγος ο χρόνος, τηλεγραφικά θα θίξω
κάποια σηµεία. Δεν µπορώ να τοποθετηθώ σε όλα, αν και θα το
ήθελα.
Πρώτα απ’ όλα, κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, µε προσωπική εκτίµηση αλλά µε µεγάλη πολιτική διαφωνία στην πολιτική σας, επιµένετε και στο σκονάκι που έχετε δώσει στους
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας αναφέρουν όλοι για τη λεγόµενη «ολιστική προσέγγιση» και για την ολοκληρωµένη πολιτική.
Εγώ έψαξα αυτές τις µέρες, γιατί κι εγώ ενηµερώνοµαι για τα θέµατα της ναυτιλίας, να δω ένας φορέας, ακόµα και από αυτούς
που διοικούνται από φιλικά προσκείµενους σε εσάς εκπροσώπους, έχει πει αυτή την κουβέντα; Θεωρεί ένας φορέας της ναυτιλίας του Πειραιά κ.λπ. ότι αυτό είναι ένα νοµοσχέδιο που δίνει
µια ολοκληρωµένη πολιτική, µια ολιστική προσέγγιση; Όχι. Γιατί;
Διότι δεν είναι κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το
βρείτε µπροστά σας το επόµενο χρονικό διάστηµα. Είναι κάτι σαν
τις φορολογικές µεταρρυθµίσεις που είχε στο παρελθόν µανία
να κάνει κάθε Υπουργός που άλλαζε. Εγώ δεν έκανα κάτι τέτοιο
και πολύ σωστά δεν έκανα, διότι τα προβλήµατα δεν είναι να λέµε
µεγάλα λόγια, είναι να κάνουµε τη δουλειά µας όπως πρέπει.
Συγκεκριµένα παρατηρήσεις επί του νοµοσχεδίου. Άρθρο 22,
για το θέµα των πλοηγών µια µέρα όπου η απεργία των πλοηγών
-και µπράβο τους- είχε 100% επιτυχία. Και παρά το ότι περιέργως
κάποιες εταιρείες τούς τραβούν στα δικαστήρια και θα δούµε τις
εξελίξεις εκεί, συνεχίζουν τον αγώνα τους. Είµαστε βεβαίως µαζί
τους και σε αυτό το θέµα. Δεν µπορώ να καταλάβω την επιµονή
σας σε αυτό το ζήτηµα. Δεν µπορώ να καταλάβω την επιµονή
σας, διότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισµός που να σας υποχρεώνει.
Και δεν µπορώ να καταλάβω πώς απαντάτε σε θέµατα όπως,
για παράδειγµα, τα θέµατα εθνικής ασφάλειας. Είχαµε το προηγούµενο χρονικό διάστηµα σύγκρουση εµπορικού πλοίου µε
πολεµικό πλοίο που δεν είχαν πλοηγούς, απ’ ό,τι έχουµε ενηµερωθεί. Αν έχετε κάποια άλλη πληροφόρηση, πείτε µας. Τι θα γινόταν, αν κάτι τέτοιο είχε γίνει στον δίαυλο του ναυστάθµου της
Σαλαµίνας, της Φανερωµένης, σε ευαίσθητες εθνικά περιοχές,
που θα αποκλείσουν µια ολόκληρη περιοχή σε µια πολύ κρίσιµη
περίοδο; Τι θα γίνει αν στη θέση του πλοηγού είναι κάποιος πλοίαρχος ή κάποιος άλλος ναυτικός άλλης χώρας µε την οποία
έχουµε δύσκολες σχέσεις; Απαντήστε, λοιπόν, στο συγκεκριµένο.
Και, τέλος, αυτή η ρύθµιση είναι µια ρύθµιση που από την πίσω
πόρτα δίνει χάρη στα εφοπλιστικά συµφέροντα, αφού τους
απαλλάσσει τα πλοία τους από υποχρέωση πλοήγησης, χαµηλώνει το κόστος ναυσιπλοΐας, µια πασιφανής απόδειξη της χρόνιας
προσπάθειας της Νέας Δηµοκρατίας για υποβάθµιση και απαξίωση της πλοηγικής υπηρεσίας.
Είµαστε, πολύ σωστά, κάθετα αντίθετοι µε αυτό το άρθρο,
γιατί βάζει σε µεγάλο κίνδυνο την ασφάλεια των ναυτικών και των
επιβαινόντων στα πλοία και δηµιουργεί κινδύνους για πρόκληση
ατυχηµάτων, µε µεγάλες περιβαλλοντολογικές συνέπειες, ακόµα
και σε εθνικά ζητήµατα. Γι’ αυτό το ζήτηµα µου κάνει εντύπωση
ότι δεν βγαίνετε να απαντήσετε σε υποµνήµατα φορέων, όπως,
για παράδειγµα, το υπόµνηµα της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», που
οι άνθρωποι πολύ σωστά σάς θέτουν αυτά τα ζητήµατα και εσείς
δεν απαντάτε.
Επίσης σηµαντικό είναι και το άρθρο 25, για το θέµα της ανανέωσης συµβάσεων λιµενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, όπου είναι σαφέστατο το τι θέλετε να κάνετε.
Έχει εξαγγελθεί και έχει εξηγηθεί πολύ σωστά από τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλά δεν µπορώ να καταλάβω, κύριε Υπουργέ: Αντιλαµβάνε-
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στε ότι τα µονοπώλια στη διαχείριση αποβλήτων στον Πειραιά,
στη ναυπηγοεπισκευή στο Πέραµα και σε όλη την Ελλάδα έχουν
καταστήσει τις λιµενικές δραστηριότητες της χώρας µη ανταγωνιστικές και εσείς, ένα κόµµα που πρεσβεύετε τον νεοφιλελευθερισµό, στην ουσία καταργείτε την όποια ανταγωνιστικότητα
και επιβάλλετε µονοπώλια;
Μία κουβέντα για το άρθρο 24 και για τη θετική κατεύθυνση
της δηµιουργίας Κρατικής Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρµας Λιµενικής Κοινότητας. Θετικό το άρθρο. Η διάταξη αυτή δείχνει πως
υπάρχει µια ιδιαίτερη σχέση της ναυτιλιακής και λιµενικής κοινότητας µε τον ιδιώτη ιδιοκτήτη του λιµανιού, την «COSCO».
Με αφορµή αυτό το άρθρο, κύριε Υπουργέ, παράκληση να ξεκαθαρισθούν εδώ µε σαφήνεια µέχρι το τέλος της διαδικασίας
οι προθέσεις σας σχετικά µε τα σχέδια του ΟΛΠ να προχωρήσει
στο Κερατσίνι στην κατασκευή του τέταρτου προβλήτα. Είναι µια
πρόταση που, αν υλοποιηθεί, θα δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα στον οικιστικό ιστό και λόγω θορύβων και λόγω µιας σειράς
άλλων καταστάσεων και θα µετατρέψει την παραλιµένια ζώνη σε
αβίωτη πόλη, µε προβλήµατα βεβαίως και στη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα. Να ξέρετε ότι εµείς στη Β’ Πειραιά έχουµε
µεγάλη εµπειρία από επιτυχείς κοινωνικούς πολιτικούς αγώνες
και δεν πρόκειται να αφήσουµε αυτά τα θέµατα να προχωρήσουν
έτσι.
Με δεδοµένη την πίεση του χρόνου, δύο φράσεις µόνο, η µία
σε σχέση µε τη διάταξη για τη ΡΑΛ. Κύριε Πλακιωτάκη, κύριε Υπουργέ, υπήρχαν Υπουργοί ναυτιλίας που πέρασαν από το
Υπουργείο Ναυτιλίας µε αβλαβή διέλευση, όπως είναι η φράση
στο Διεθνές Δίκαιο. Άφησαν έργο, άφησαν σφραγίδα. Άλλοι άφησαν απόνερα. Παράκληση, µη συνδέσετε τη δική σας πολιτική
καριέρα, το δικό σας πολιτικό µέλλον µε µια τέτοια διαδικασία,
που αφήνει γκρίζα απόνερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Παράκληση να απαντηθεί το παράδοξο πώς είναι δυνατόν στη
Σαλαµίνα, που είπε ο κ. Μαρκόπουλος, το σουβλατζίδικο να
τρώει πρόστιµο ανά εργαζόµενο ανά ηµέρα, ενώ ο εφοπλιστής
τρώει ένα πρόστιµο, ανεξαρτήτως των εργαζοµένων ανά ηµέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, γιατί προσεγγίσατε τον χρόνο.
Αφού τακτοποιηθεί το Βήµα, τον λόγο θα πάρει ο Υφυπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου απ’ αυτά, τα οποία είπε ο καλός φίλος
και συνάδελφος, ο Γιάννης Λοβέρδος.
Πραγµατικά, αυτό το οποίο θα περίµενε κανείς -κι εγώ προσωπικά αυτό περίµενα- θα ήταν σε τέτοιες κρίσιµες στιγµές τις
οποίες βιώνει η χώρα -και λόγω των εθνικών θεµάτων και λόγω
της πανδηµίας του κορωνοϊού και τις συνέπειες τις οποίες έχεινα βρίσκαµε κοινούς τόπους και να προσπαθούσαµε να επενδύσουµε πάνω σε αυτούς, ούτως ώστε να ενισχύσουµε τις άµυνες
της χώρας και να µπορέσουµε να βελτιώσουµε τις συνθήκες
αυτής.
Και πιο κοινός τόπος από την ανάδειξη της νησιωτικότητας της
χώρας µας δεν θα µπορούσε να υπάρξει. Όλοι µέσα στην Αίθουσα πιστεύω ότι καταλαβαίνουµε και αναγνωρίζουµε τον
εθνικό ρόλο, την εθνική σηµασία την οποία έχει η στήριξη των
νησιών και των νησιωτών µας, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τα
οποία έχει, τα οικονοµικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει και, αν
θέλετε, το αίσθηµα δικαίου. Διότι αυτό λέει το Σύνταγµα, ότι όλοι
οι πολίτες είµαστε ίσοι ο ένας µε τον άλλο. Και δεν πρέπει οι νησιώτες, όπως και αυτοί οι οποίοι µένουν σε ορεινές περιοχές της
χώρας µας, να αισθάνονται ότι δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες µε

6672

όλους τους άλλους.
Και αυτή τη στιγµή τι κάνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Οφείλω να συγχαρώ τόσο τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας,
τον Γιάννη Πλακιωτάκη, όσο και τους Γενικούς Γραµµατείς του
Υπουργείου γι’ αυτή τη µεγάλη προσπάθεια, την οποία έκαναν.
Δεν είναι ένα νοµοθέτηµα το οποίο ήρθε µέσα σε µία µέρα,
όπως κάποιοι προσπαθούν να περάσουν, για να ικανοποιήσει
δικά µας συµφέροντα, τη µεγαλοµανία του Υπουργού ή για να
µπορέσει να συγκεντρώσει εξουσίες. Είναι ένα νοµοθέτηµα, το
οποίο είναι αποτέλεσµα ενός πάρα πολύ µεγάλου διαλόγου, ο
οποίος έγινε µε όλους τους δηµάρχους, τους περιφερειάρχες,
µε δεκατέσσερις περιφερειακούς διαλόγους, οι οποίοι διεξήχθησαν µε τριακόσιους είκοσι επτά φορείς, οι οποίοι συµµετείχαν
και κατέθεσαν προτάσεις. Και θα διαφωνήσω µε τον κ. Αλεξιάδη
που έφυγε πριν από λίγο από το Βήµα. Και στην επιτροπή η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων ήταν υπέρ του νοµοσχεδίου.
Σας ακούω, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίως του
ΣΥΡΙΖΑ, να λέτε από τη µία ότι θέλουµε να δηµιουργήσουµε
άλλες συνθήκες, συνθήκες ελέγχου γύρω από τη νησιωτικότητα,
και, από την άλλη, ότι είναι ουτοπικό, ότι είναι ένα άδειο πουκάµισο, όπως είπατε. Τι από τα δύο ισχύει; Ή το ένα θα ισχύει ή το
άλλο. Δεν µπορεί να ισχύουν και τα δύο. Δεν µπορεί να είµαστε
και µε τον αστυφύλακα και µε τον χωροφύλακα.
Πραγµατικά απορώ. Πώς είναι δυνατόν; Διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και η Νέα Δηµοκρατία αυτό θέλει να περάσει αυτή τη στιγµή µε την κατάθεση
αυτού του νοµοσχεδίου, το πόσο σηµαντικό είναι για τη χώρα,
όχι για τη Νέα Δηµοκρατία, η ενίσχυση της νησιωτικότητας, το
να µη βλέπουµε τη νησιωτικότητα αποσπασµατικά και -µέσα από
ένα ολιστικό σχέδιο, µε συνθήκες κατάλληλες και µε εργαλεία
απαραίτητα και έλεγχο- να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε τις
υποδοµές και τις συνθήκες για την κοινωνική ισορροπία την
οποία πρέπει να έχουν και για την οικονοµική ανάπτυξη όλων
αυτών των περιοχών.
Και αυτό κάνουµε. Διαµορφώνουµε το πλαίσιο, τον τρόπο µε
τον οποίο θα µπορέσουµε να υλοποιήσουµε αυτές τις πολιτικές
µας. Και καταθέτουµε και τρία χρηµατοδοτικά εργαλεία, το καθένα από τα οποία για διαφορετικά έργα και διαφορετικές διαδικασίες. Υπάρχει το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ», το οποίο έχει να
κάνει κυρίως µε κρατικά έργα υποδοµής για τα λιµάνια µας, τις
µεταφορές µας.
Είπε ο κ. Σαντορινιός -και θα τον διαψεύσω, γιατί θα µιλήσω
περισσότερο ως Βουλευτής, αν και η µισή µου καταγωγή είναι
από τα Δωδεκάνησα, από την Κάρπαθο, αλλά είµαι και Βουλευτής, ο οποίος έχω και τόσα νησιά στην εκλογική µου περιφέρειατο εξής. Δεν χρειάζεται να πάµε µακριά, κύριε Σαντορινιέ. Αν
πάτε στην Αίγινα, υδροφόρες υπάρχουν ακόµη, που λέτε ότι δεν
υπάρχουν υδροφόρες. Υπάρχουν στην Αίγινα, εδώ απέναντι, στο
πιο κοντινό νησί.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεν υπάρχουν πουθενά αλλού,
κύριε Κατσαφάδο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Κύριε Σαντορινιέ, είπατε ότι λύσατε το
πρόβληµα.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Εκτός από την Αίγινα, πού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μη διακόπτετε, κύριε
Σαντορινιέ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Κύριε Σαντορινιέ, σας άκουσα µε πολλή
προσοχή. Θα µε ακούσετε, όµως, γιατί εγώ εδώ θα πω αλήθειες.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεν είναι επιχείρηµα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Βεβαίως και αυτό είναι ένα επιχείρηµα.
Οι υδροφόρες συνεχίζουν να υπάρχουν σε πολλά µέρη. Και µας
είπατε ότι δεν υπάρχουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που πρέπει όλοι να κατανοήσουν είναι ότι αυτά τα τρία χρηµατοδοτικά εργαλεία, όχι µόνο
το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ», το οποίο θα βοηθήσει καταλυτικά
στην καλύτερη διαδικασία, σε ό,τι έχει να κάνει µε τις άγονες
γραµµές... Ανοίγω πάλι µια παρένθεση. Οι άγονες γραµµές ήταν
90 εκατοµµύρια. Το έχουµε φτάσει στα 130 εκατοµµύρια. Φέτος,
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θα δώσουµε 138 εκατοµµύρια.
Ξανανοίγω και δεύτερη παρένθεση, αν θέλετε. Πείτε ένα µπράβο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που κατά τη διάρκεια της πανδηµίας δεν υπάρχει νησί το οποίο να είναι αποκοµµένο. Δεν
υπάρχει ούτε ένα νησί.
Εγώ µπορώ να σας πω παραδείγµατα επί κυβερνήσεως του
ΣΥΡΙΖΑ, όπου τα Κύθηρα, που είναι στην εκλογική µου περιφέρεια και αυτά, για πάνω από έξι µήνες δεν είχαν σύνδεση µε τον
Πειραιά. Ούτε πριν από πενήντα χρόνια δεν είχε γίνει αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα λέµε…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Επί Βαρβιτσιώτη…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Επί υπουργίας σας ήταν, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Άσε τον ΣΥΡΙΖΑ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Επί υπουργίας σας δεν είχαν καράβι τα
Κύθηρα για επτά µήνες. Ο Βαρβιτσιώτης φταίει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ηρεµία, κύριοι συνάδελφοι!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Δηλαδή για ό,τι γίνεται σε αυτή τη χώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ήρεµα, κύριοι συνάδελφοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Να γυρίσουµε πιο πίσω; Να πάµε στον
βασιλιά Όθωνα, να δούµε ποιος φταίει;
Επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε µια πραγµατικότητα, αγαπητέ Θεόδωρε. Πάνω από έξι µήνες τα Κύθηρα ήταν αποκλεισµένα από τον Πειραιά. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Σήµερα, µέσα στην πανδηµία, δεν υπάρχει ένα νησί το οποίο
να είναι αποκλεισµένο. Ούτε ένα νησί δεν είναι αποκλεισµένο.
Αυτό δεν είναι κάτι σηµαντικό, κάτι σοβαρό, το οποίο έχει συντελεσθεί;
Μας ρωτάτε, πού θα βρούµε τα λεφτά. Αναφέραµε το Παρακαταθηκών και Δανείων, ευρωπαϊκούς, κοινοτικούς πόρους, το
ΕΣΠΑ, το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Από πού αλλού θα
βρούµε τα λεφτά; Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι για να βρούµε τα
λεφτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν υπάρχουν «λεφτόδεντρα», όπως σας έχουµε πει ξανά στο παρελθόν.
Εσείς, όµως, µας λέτε να σας πούµε τώρα τα ποσά, όταν τώρα
φτιάχνουµε τα εργαλεία για να µπορέσουµε να το κάνουµε. Ήσασταν τόσο τελειοµανείς, άραγε; Είπατε για ωραίους τίτλους. Να
σας θυµίσω τους δικούς σας τίτλους; Να σας θυµίσω ποια ήταν
η προσφορά σας στα νησιά; Να σας θυµίσω ποιοι αύξησαν 10%
µε το καληµέρα τον φόρο στα εισιτήρια; Να σας θυµίσω, ποιοι
αυτή τη στιγµή το έχουν καταργήσει; Να σας θυµίσω ποιοι δεν
έδωσαν µάχη και χάθηκαν µειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ; Και προσπαθούµε εµείς σε αυτούς -δυστυχώς, µόνο σε αυτούς- οι οποίοι
έχουν σηκώσει το βάρος το µεταναστευτικού και έχουµε αποκαταστήσει αυτή την αδικία. Άλλες κυβερνήσεις το έκαναν; Εσείς
δεν ήσασταν αυτοί οι οποίοι είχατε δώσει αυτά τα αποτελέσµατα;
Μήπως είναι λάθος το Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηµατικότητας, για να στηρίξουµε τις πολύ µικρές, τις
µικρές και τις µεσαίες επιχειρήσεις στα λειτουργικά τους κόστη,
για να µπορέσουν να είναι βιώσιµες και ανταγωνιστικές; Αν εγκριθούν τα χρήµατα µέσα από αυτό το πρόγραµµα, εκεί θα πάνε,
για να µην κλείσουν αυτές οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Ή µήπως δεν είναι σηµαντικό το Ταµείο Θαλάσσιας και Γαλάζιας Οικονοµίας, για να επενδύσουµε στην καινοτοµία, τη ναυπηγική, να µπορέσουµε να επενδύσουµε στο περιβάλλον; Πώς
θα µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε συνθήκες και όρους για να
µείνουν οι νησιώτες στα νησιά τους; Πώς θα µπορέσουµε να πείσουµε Έλληνες πολίτες να πάνε στα νησιά και να εργασθούν, να
επενδύσουν; Αυτή θα είναι η επιτυχία του προγράµµατος. Εκεί
θα κριθεί εάν το πρόγραµµα είναι επιτυχηµένο ή όχι, όταν θα
οδηγήσει οι Έλληνες από τις πόλεις να ξαναγυρίσουν στα νησιά
τους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Υπάρχουν βέβαια και άλλα πράγµατα τα οποία υπάρχουν στο
νοµοσχέδιο. Θα αδικήσω τους ήρωες του Λιµενικού Σώµατος, οι
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οποίοι έχουν καταφέρει να µειώσουν σε ένα ποσοστό 85% τις
ροές των προσφύγων και των µεταναστών στη χώρα µας, όπου
υπάρχουν διαδικασίες για να µπορέσουµε πλέον να αντιµετωπίσουµε γραφειοκρατικά προβλήµατα και απαραίτητες διαδικασίες
για να δηµιουργήσουµε κατάλληλες συνθήκες στα τµήµατα προµηθειών, ούτως ώστε να µη ζήσουµε φαινόµενα και καταστάσεις,
να µην µπορεί να κινηθεί το φουσκωτό ή το πλωτό του Λιµενικού,
επειδή δεν έχει καύσιµα, να µη ζήσουµε τέτοιες απαράδεκτες καταστάσεις, που δεν υπήρχαν ανταλλακτικά και ήταν στάσιµα και
ήταν σταµατηµένα όλα τα οχήµατα και όλα τα µέσα του Λιµενικού. Τα έχουµε ζήσει. Όλοι τα έχουµε ζήσει αυτά στις περιφέρειές µας, τις περιοχές µας. Έπαιρνες τηλέφωνο το Λιµεναρχείο
και έλεγες: «Γιατί δεν φεύγει το φουσκωτό να κάνει τον έλεγχο;».
Και σου απαντούσαν: «Δεν έχουµε καύσιµα.». Αυτή δεν ήταν η
απάντηση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να προχωρήσω, γιατί
δεν έχω και πολύ χρόνο. Θα ήθελα να σταθώ, όµως, σε ό,τι έχει
να κάνει µε το ζήτηµα πλοηγών.
Είναι κάτι καινούργιο το οποίο γίνεται ή εξυπηρετούµε, όπως
λέτε, άλλα συµφέροντα; Η πραγµατικότητα ποια είναι; Ισχύει στις
περισσότερες χώρες και στα περισσότερα λιµάνια η εξαίρεση,
το πιστοποιητικό εξαίρεσης;
Και µιλάτε για την Πλοηγική Υπηρεσία, που και εσείς, κύριε
Σαντορινιέ, γνωρίζετε, αλλά και ο κ. Δρίτσας, γιατί παρακολουθείτε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, τι κατάσταση υπάρχει.
Κι εµείς είµαστε εδώ για να προστατέψουµε όλη αυτή την ιστορία και δεν κοιτάζουµε, όπως λέτε, πώς να την ιδιωτικοποιήσουµε, γιατί, αν θέλαµε να την ιδιωτικοποιήσουµε, δεν θα προσλαµβάναµε καινούργιο κόσµο ούτε θα µπαίναµε στη διαδικασία να
φέρουµε αυτές τις νέες πλοηγίδες. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Όµως, να µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τη ΡΑΛ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι η επιστολή του Προέδρου
της ΡΑΛ δεν κοινοποιήθηκε ποτέ στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Στον ΣΥΡΙΖΑ κοινοποιήθηκε. Για να την έχουν, προφανώς
κοινοποιήθηκε. Έτσι δεν είναι; Στον ΣΥΡΙΖΑ κοινοποιήθηκε.
(Θόρυβος και διαµαρτυρίες από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας)
Η απάντηση… Επιτρέψτε µου. Επιτρέψτε µου.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Είναι ντροπή αυτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εκθέτει την ανεξάρτητη αρχή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Επιτρέψτε µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Σαντορινιέ, µη
διακόπτετε.
Κύριε Σαντορινιέ, κύριε Δρίτσα, υπήρξατε Υπουργοί. Δεν είναι
κατάσταση αυτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Θα φωνάξετε ακόµα περισσότερο µε
αυτό που θα πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Αφήστε τον Υπουργό
να µιλήσει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Αφήστε µε να ολοκληρώσω και θα διαµαρτυρηθείτε ακόµη περισσότερο µε αυτό που θα πω.
Δεν κοινοποιήθηκε η επιστολή η οποία στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όµως, έστειλε στο Υπουργείο την απάντηση την οποία έδωσε, η οποία, βέβαια, δεν µιλάει
για πρόστιµα.
Όµως, όταν µιλάµε για ανεξάρτητες αρχές, θα ήθελα να κάνω
µια ερώτηση, αν ο συγκεκριµένος Πρόεδρος της ανεξάρτητης
αρχής πριν τοποθετηθεί εκεί Πρόεδρος σε ποιον Υπουργό και σε
ποιο Υπουργείο ήταν νοµικός σύµβουλος, για να δούµε τα δικά
µας παιδιά και τα δικά σας παιδιά πού είναι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δίνεται µια ευκαιρία, δίνεται µια
πολύ µεγάλη ευκαιρία. Δυστυχώς, δεν προλαβαίνω να µιλήσω
για το άρθρο 25. Εµείς καταργήσαµε ένα άρθρο, γιατί θα καταδικαζόµασταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για έναν νόµο που τον
είχατε φέρει από το 2017 και δεν το είχατε εφαρµόσει µέχρι το
2019 που φύγατε.

6673

Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι σε τόσο κρίσιµα ζητήµατα
δεν πρέπει να χωρούν µικροπολιτικές λογικές. Έχουµε πληγωθεί
πάρα πολύ και είµαι σίγουρος ότι µπορεί να µας δοθεί η ευκαιρία
βάζοντας µπροστά τον ρεαλισµό και την ανάγκη την οποία έχει
η χώρα να πάµε µπροστά.
Αφήστε, λοιπόν, τις ιδεοληψίες και ελάτε να δουλέψουµε όλοι
µαζί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Σαντορινιέ, ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κατσαφάδο, σε σχέση µε τα Κύθηρα, ο κ. Βαρβιτσιώτης
είχε εξαιρέσει τα Κύθηρα από τις άγονες γραµµές και, µάλιστα,
ήρθε να µας πείσει…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Πότε έγιναν αυτά;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Το 2015 έγιναν αυτά.
Ήρθε να µας πείσει, λοιπόν, ότι, επειδή έχει πέντε επιβάτες
όλο κι όλο, δεν πρέπει να µπουν στις άγονες γραµµές. Εµείς τα
επαναφέραµε.
Τώρα σε σχέση µε την Αίγινα, έχουµε προχωρήσει το έργο του
αγωγού. Οπότε εκεί θα σταµατήσει η υδροφόρα. Δεν υπάρχει
πουθενά αλλού υδροφόρα. Να τελειώνουµε µε αυτό το παραµύθι.
Όµως, εκεί που αποκαλύπτεστε -και ήταν αποκαλυπτικό αυτό
που είπατε, δεν τόλµησε να το πει ο Υπουργός, είπε άλλα πράγµατα- είναι ότι µας λέτε ότι καταργείτε τη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων επειδή ο Πρόεδρος ήταν πριν σε Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ναι, ήταν, κύριε Κατσαφάδο. Και σας ρωτάω: Καταργείτε τις
αρχές, τις ανεξάρτητες αρχές εκδικητικά; Αυτή είναι η δική σας
νοοτροπία; Έτσι προσβάλλετε τους δηµοκρατικούς θεσµούς. Με
αυτόν τον τρόπο θέλετε να διοικήσετε αυτή τη χώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Θα σας απαντήσω.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Να απαντήσετε. Περιµένετε,
όµως.
Και σας ρωτάω, επειδή είστε από τον Πειραιά, κύριε Κατσαφάδο: Τις επιστολές που στέλνουν αυτή τη στιγµή οι µικροµεσαίοι της ναυπηγοεπισκευής, που τις υπερασπίστηκε η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων απέναντι στα συµφέροντα της «COSCO», τις
έχετε δει; Θα µιλήσετε εσείς για τη µικροµεσαία επιχείρηση, που
σήµερα, µε αυτές τις επιλογές, την καταδικάζετε στο να έχει αντιµέτωπη την «COSCO» ανεξέλεγκτη, µόνο και µόνο επειδή ο
Πρόεδρος διορίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ; Ειλικρινά; Και γιατί δεν
αλλάζατε τον Πρόεδρο; Ας αλλάζατε τον Πρόεδρο. Έχετε κάνει
τόσες εκτροπές. Αυτό είναι το πρόβληµα;
Όµως, το πρόβληµά σας είναι ότι θέλετε να δώσετε βορά στα
ιδιωτικά συµφέροντα. Το ίδιο κάνατε και µε την ΕΣΑΛ, που, επειδή σας είπε όχι στις επιλογές της «COSCO» την καταργήσατε
και την κάνατε κυβερνητικό όργανο. Το ίδιο κάνατε και µε τη Δηµόσια Αρχή Λιµένων, την οποία καταργήσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υφυπουργέ,
κύριε Κατσαφάδο, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Ένα λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε, θα
χρειαστώ.
Κύριε Σαντορινιέ, ο κ. Βαρβιτσιώτης είπατε σε ό,τι έχει να κάνει
µε τις άγονες γραµµές. Εγώ σας λέω ότι όταν µπήκε ένα καράβι
για επιθεώρηση και βγήκε το 2016 - 2017 δήλωσε αδυναµία να
συνεχίσει το δροµολόγιό του για τα Κύθηρα -εδώ είναι ο κ. Δρίτσας- και δεν µπορέσατε να κάνετε τίποτα και για επτά µήνες
έµεινε το νησί χωρίς σύνδεση.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δύο µήνες…
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Για επτά. Ε, τώρα µην κοροϊδευόµαστε.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ρωτήστε τον κ. Δρίτσα αν ήταν δύο
ή επτά.
Δεύτερον, είπε κανένας ότι καταργούµε τη ΡΑΛ; Απλά αυτό το
οποίο είπαµε είναι ότι αυτή η σύγχυση αρµοδιοτήτων θα πρέπει
να σταµατήσει. Δεν καταργούµε. Δεν θέλουµε να διώξουµε κάποιον.
Και αυτό δείχνει τη διαφορά µας, κύριε Σαντορινιέ. Εµείς δεν
θέλουµε να διώξουµε κάποιον, αλλά αν µας λέτε ότι κόπτεστε
γιατί η ΡΑΛ θα ήταν αυτή η οποία θα είναι ο θεµατοφύλακας ή ο
συγκεκριµένος άνθρωπος θα ήταν ο θεµατοφύλακας υπεράσπισης του δηµοσίου συµφέροντος.
Κοροϊδευόµαστε, κύριε Σαντορινιέ; Ποιος έδωσε το λιµάνι;
Ποιος έδωσε το λιµάνι του Πειραιά στην «COSCO»; Η Κυβέρνησή
σας δεν το έδωσε; Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης ποιος το έδωσε;
Ποιος ιδιωτικοποίησε το λιµάνι της Θεσσαλονίκης; Η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας το ιδιωτικοποίησε;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Όλοι µαζί το ψηφίσατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχουµε
τόσο κοντή µνήµη σε αυτή τη χώρα.
Έρχεστε να υπερασπιστείτε τι, κύριε Σαντορινιέ; Τις δικές σας
υπογραφές έχει και η πώληση του λιµανιού του Πειραιά και η πώληση του λιµανιού της Θεσσαλονίκης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, θέλω
τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, τον λόγο
θα ήθελα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Δρίτσα, µε συγχωρείτε. Μπορώ να µιλήσω; Να πάρω άδεια να µε αφήσετε να
µιλήσω, αν επιτρέπεται;
Πρώτον, δεν σηµαίνει ότι σε κάθε λόγο υπάρχει και ο αντίλογος. Σας έδωσα άνεση. Δηλαδή, δεν θα κάνουµε αυτό το πινγκπονγκ. Εποµένως δεν µπορώ να δώσω τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Δρίτσα, δεν υπάρχει προσωπικό. Οι πολιτικές θέσεις δεν είναι προσωπικές. Θα
µιλήσετε παρακάτω.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Να το εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, ο Πρόεδρος έχει
τη δυνατότητα να κρίνει αυτό που είναι προσωπικό. Ούτε ύβρις
υπήρξε ούτε τίποτα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Με εγκάλεσε ότι είµαι αναξιόπιστος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν είπε καµµία λέξη.
Εγώ δεν άκουσα λέξη «αναξιόπιστος». Πάρτε ένα λεπτό τότε,
γιατί εγώ δεν το άκουσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Βεβαίως, το είπε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Κατσαφάδο, επειδή στον Πειραιά έχουµε
µπέσα και το ξέρεις και το ξέρω, πρώτον, τον Πρόεδρο της ΡΑΛ
και να θέλετε, δεν µπορείτε να τον διώξετε. Γι’ αυτό του αφήνετε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υφυπουργέ, µη
διακόπτετε. Σας παρακαλώ θερµά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι, δεν µπορείτε. Έχει δεσµευτική θητεία. Απλά του στερείτε τις αρµοδιότητες.
Δεύτερον, εκεί που είναι το προσωπικό.
Κύριε Πρόεδρε, παραλάβαµε ως Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά µια διαταραγµένη κατάσταση στα Κύθηρα, ακριβώς επειδή
ο προκάτοχός µου είχε άποψη διατυπωµένη στο Κοινοβούλιο ότι
τα Κύθηρα δεν χρειάζονται ακτοπλοϊκή σύνδεση καθόλου και ότι
έπρεπε να αποσυρθεί η επιχορήγηση, η επιδότηση, η άγονη
γραµµή. Ξεσηκώθηκε κόσµος και κόσµος.
Διακόπηκαν οι συγκοινωνίες επί µήνες και αυτή την κατά-
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σταση, όταν µε τις προσπάθειές µας, κύριε Πρόεδρε, τη διορθώσαµε -και δεν µιλώ στον ενικό- κατέβηκα στο λιµάνι των Κυθήρων
παρουσία του Μητροπολίτη, του Δηµάρχου, των παραγόντων
της πόλης, του λαού της πόλης, µε µια κακοκαιρία άνευ προηγούµενου και αποκαταστάθηκε η σύνδεση σε ένα πανηγύρι που
ήταν πολύ τιµητικό για µένα. Και αυτό δεν το έχουν ξεχάσει οι
Τσιριγώτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία. Ακουστήκατε,
κύριε Δρίτσα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κοιτάξτε κάτι, κύριε
Υπουργέ. Αν δεν σας δώσω εγώ τον λόγο, δεν θα τον πάρετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: (Υφυπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής): Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Για ένα λεπτό πάρτε
τον λόγο, αλλά όταν τον δίνω εγώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Δεν θέλω να συνεχίσω την αντιπαράθεση, γιατί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και παρακαλώ θερµά,
όχι προσωπικές αναφορές ούτε ονόµατα. Απαντήστε µόνο πολιτικά, αν έχετε κάτι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Δεν θέλω να συνεχίσω την αντιπαράθεση, γιατί εδώ µιλάµε, κατά την άποψή µας, για µία πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση και δεν είναι πειραϊκό το ζήτηµα.
Από εκεί και πέρα, όµως, µόνο για να θυµόµαστε όλοι, ο κ.
Βαρβιτσιώτης είχε στο µυαλό του, όταν ήταν Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας, µια άλλη διαδικασία δροµολόγησης, την οποία
όµως, τελικά, δεν την υλοποίησε και, όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην
εξουσία, συνέχισε η ίδια κατάσταση. Δυστυχώς, όµως, όταν
έπαθε βλάβη ένα καράβι, δεν µπόρεσε να αντικατασταθεί και πέρασαν επτά µήνες, πέρασε το καλοκαίρι και οι Κυθήριοι έµειναν
χωρίς σύνδεση. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τη ΡΑΛ, να σας θυµίσω -να σας το πω
για µία ακόµη φορά- ότι δεν είναι αν µπορούµε ή δεν µπορούµε,
κύριε Δρίτσα. Δεν θέλουµε να φύγει ο Πρόεδρος της ΡΑΛ. Δεν
έχουµε κανέναν λόγο. Αρκεί ο καθένας να κάνει τη δουλειά του
στο πλαίσιο το οποίο είναι τοποθετηµένος. Εµείς δεν θα διώξουµε κανέναν Πρόεδρο της ΡΑΛ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Τότε γιατί µας είπατε ότι είναι
αναξιόπιστος;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Ρωτήστε, κύριε Δρίτσα, ποιος ήταν ο
προηγούµενος Πρόεδρος της ΡΑΛ, πώς έφυγε και µε ποιες διαδικασίες! Αυτό θέλω να σας θυµίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μετά από µια ταλαιπωρία…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είχε παράταση θητείας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ, κύριε!
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μάξιµος
Σενετάκης για επτά λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ, κύριε Δρίτσα, δεν ακούγεστε. Δεν έχετε τον λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Κύριε Δρίτσα, θα έχετε µετά τον
λόγο από εδώ να πείτε αυτά που θέλετε να πείτε. Αφήστε λίγο
να µιλήσουµε και εµείς. Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, φαίνεται πως είναι στη µοίρα
αυτής της Κυβέρνησης να κάνει όσα πολλές φορές αυτονόητα
δεν έκαναν οι προηγούµενες.
Τι κάνουµε σήµερα; Κάνουµε το αυτονόητο. Θεσµοθετούµε
για πρώτη φορά µία ολοκληρωµένη νησιωτική πολιτική.
Ακούω µε ενδιαφέρον την αγωνία των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ να υπερασπισθούν το κυβερνητικό τους έργο. Πρώτον, να
τους πω ότι δεν αναφερόµασταν µόνο σε αυτούς όταν λέµε ότι
δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα. Προφανώς, η κυβερνητική τους θητεία αποτελεί παρελθόν ευτυχώς, αλλά το παρελθόν της χώρας
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δεν είναι µόνο η κυβερνητική τους θητεία, πάλι ευτυχώς.
Δεύτερον, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά τα οποία µάς λένε για
να επιχειρηµατολογήσουν ενάντια στο νοµοσχέδιο είναι αυτά
ακριβώς που τους λέµε ότι δεν έχουν γίνει µέχρι σήµερα. Όλες
αυτές οι πολιτικές που λένε, όλα τα εκατοµµύρια που έχουν
δώσει από εδώ και από εκεί είναι αποσπασµατικά. Δεν εντάσσονται, λοιπόν, σε κάποιο πλαίσιο.
Γι’ αυτό ερχόµαστε εµείς σήµερα να θεσµοθετήσουµε για
πρώτη φορά µία ολοκληρωµένη νησιωτική πολιτική.
Κι επειδή προέρχοµαι από την Κρήτη, µπορώ πλέον να σας
διαβεβαιώσω ότι ναι, η Κρήτη είναι νησί και έτσι πλέον θα αντιµετωπίζεται από το κράτος, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Θα αναρωτηθεί κανείς: «Μα είναι δυνατόν µία κατεξοχήν νησιωτική χώρα, όπως η Ελλάδα, να µη διαθέτει ολοκληρωµένη νησιωτική πολιτική;». Κι όµως, έτσι πορευόµαστε όλα αυτά τα
χρόνια, µε αποτέλεσµα τα νησιά µας να στερούνται σηµαντικών
ευρωπαϊκών κονδυλίων και αναπτυξιακών εργαλείων. Αυτή η
εθνική υστέρηση καλύπτεται από το σχέδιο πλαίσιο που φέρνει
προς ψήφιση το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Τώρα πλέον και χάρη σε εσάς, κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, θα αποκαλείται δικαιολογηµένα «νησιωτικής πολιτικής».
Διότι, ναι, για χρόνια είχαµε Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά νησιωτική πολιτική δεν είχαµε. Έτσι αυτό το σχέδιο νόµου προσδίδει
υπόσταση σε έναν τίτλο που µέχρι πρότινος ήταν άνευ ουσιαστικού περιεχοµένου.
Διότι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για ποια νησιωτική πολιτική
µπορούµε να µιλάµε όταν υπάρχουν σε αδράνεια χρηµατοδοτικά
προγράµµατα νησιωτικής επιχειρηµατικότητας; Όταν παραµένουν ανεπίλυτα ζητήµατα της ναυτιλίας, του Λιµενικού Σώµατος
και των εργαζοµένων; Όταν δεν υπάρχει επαρκής θαλάσσια εξυπηρέτηση των νησιών; Και όταν σε αρκετά από αυτά, ιδιαίτερα
στα µικρά, παρατηρείται και έλλειψη νερού;
Άκουσα µε έκπληξη τον Υπουργό να αποκαλύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει κονδύλια για να χρηµατοδοτήσει διαδικασίες επίλυσης των παραπάνω ζητηµάτων. Η χώρα, όµως, δεν
διέθετε πολιτικές για να διεκδικήσει αυτά τα κονδύλια και να υλοποιήσει συγκεκριµένες αναπτυξιακές πολιτικές. «Παρουσιάστε
µας την πολιτική σας, για να σας τη χρηµατοδοτήσουµε», µας
έλεγαν οι Ευρωπαίοι.
Σήµερα το Υπουργείο καταθέτει προς ψήφιση τον νόµο πλαίσιο για τη νησιωτική πολιτική του. Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα
ενιαίο κείµενο που θέτει το πλαίσιο για τη διαµόρφωση της εθνικής στρατηγικής µας. Αυτή θα παρουσιασθεί σε έξι µήνες από
σήµερα και θα έχει ορίζοντα πενταετίας. Τα αποτελέσµατα αυτής
της εθνικής στρατηγικής θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση υποχρεωτικώς, µε σχετική έκθεση από το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής που θα παρουσιάζεται στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής. Ανά πενταετία η στρατηγική µας, όπου απαιτείται, θα ανασυντάσσεται.
Η εθνική στρατηγική θα θέτει ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους
ανά τοµέα: για τις λιµενικές και ναυτιλιακές υποδοµές, τις θαλάσσιες µεταφορές, τη νησιωτική ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα, τη θαλάσσια επιτήρηση, την απασχόληση και τις
επενδύσεις, την ψηφιακή διακυβέρνηση και, βεβαίως, το τρίπτυχο «υγεία-πρόνοια-εκπαίδευση».
Για την εφαρµογή της στρατηγικής θεσπίζονται δύο εργαλεία,
το Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονοµίας και η Πλατφόρµα Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης.
Ωστόσο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν
γίνεται χωρίς χρήµατα. Εδώ είναι που έρχονται τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα να καλύψουν το κενό χρηµατοδοτήσεων που
υπήρχε µέχρι σήµερα µε τρία χρηµατοδοτικά εργαλεία. Το πρώτο είναι η χρηµατοδότηση έργων υποδοµών δηµοσίου χαρακτήρα, το επονοµαζόµενο πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ».
Εδώ προβλέπεται η σύναψη επενδυτικών δανείων από το
Υπουργείο, τους ΟΤΑ, λιµενικά ταµεία και οργανισµούς λιµένων,
µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση των
δανείων θα χρηµατοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Ναυτιλίας.
Το δεύτερο εργαλείο είναι το Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης
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Νησιωτικής Επιχειρηµατικότητας. Πρόκειται για ειδικό πρόγραµµα ενίσχυσης µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε τοµείς της θαλάσσιας οικονοµίας. Τη διαχείριση και την υλοποίηση του προγράµµατος αναλαµβάνει η
«Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.».
Το τρίτο χρηµατοδοτικό εργαλείο είναι το Ταµείο Θαλάσσιας
- Γαλάζιας Οικονοµίας. Εδώ χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και
ευρωπαϊκούς πόρους καινοτόµες δράσεις ναυτιλιακής τεχνολογίας, ναυτιλιακού - ναυπηγικού εξοπλισµού, ανάπτυξης εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε την ευκαιρία, το παρόν νοµοσχέδιο ρυθµίζει και ζητήµατα της συγκυρίας, προβλέποντας µια
σειρά διατάξεων που ρυθµίζουν προβλήµατα που προκάλεσε η
πανδηµία στους ναυτικούς µας.
Το πιο σηµαντικό, ωστόσο, είναι ότι για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος αποφασίζει να σκύψει σοβαρά στα προβλήµατα των
νησιών και των νησιωτών µας. Για πρώτη φορά αποσπασµατικές
διατάξεις και πολιτικές συγκεντρώνονται και συγκροτούν µία ενιαία νησιωτική πολιτική. Για πρώτη φορά η νησιωτική πολιτική
αποκτά ενιαίο πεδίο εφαρµογής, που είναι όλα τα νησιά, χωρίς
εξαιρέσεις. Ούτε η Εύβοια ούτε Λευκάδα ούτε, φυσικά, η Κρήτη
εξαιρούνται από το µεταφορικό ισοδύναµο.
Γι’ αυτό, όπως σας είπα και στην αρχή, ως Κρητικός αισθάνοµαι ιδιαίτερα ευτυχής. Η Κρήτη είναι και τυπικά νησί και έτσι
πλέον θα αντιµετωπίζεται από το κράτος, χωρίς εξαιρέσεις και
µε σεβασµό στον σηµαντικό ρόλο που έχει για τη χώρα, τόσο οικονοµικά όσο και γεωπολιτικά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Σενετάκη, γιατί ήταν ακριβής στον χρόνο, µέχρι που
δεν πρόλαβα να κλείσω το κουδούνι.
Θα δώσω τον λόγο στη Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μαρία Κοµνηνάκα για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τι εννοεί η Κυβέρνηση όταν µιλάει για θαλάσσια και νησιωτική
πολιτική, για την οποία καλλιεργεί ψεύτικες προσδοκίες στους
νησιώτες; Περίσσεψαν οι µεγαλοστοµίες, ότι αλλάζει η ζωή των
νησιωτών, ότι δηµιουργείται ιστορική τοµή στην ενίσχυση της νησιωτικότητας. Ποια είναι, αλήθεια, αυτή η τοµή; Ο πολλαπλασιασµός των επιδοτήσεων και διευκολύνσεων προς τους εφοπλιστές; Μα, τέτοιου είδους ενισχύσεις δεν έλειψαν ούτε από εσάς
ούτε από προηγούµενες κυβερνήσεις.
Καµαρώνετε για τις αυξηµένες επιδοτήσεις που δίνετε κάθε
χρόνο για τις άγονες γραµµές, ώστε να εξασφαλίζεται -λέτε- η
επαρκής και ασφαλής θαλάσσια συγκοινωνία. Όµως ούτε και
αυτό µεταφράζεται τελικά σε διευκόλυνση για τους νησιώτες.
Εκτός του ότι παραµένει πανάκριβο το κόστος των µεταφορών,
να σας απαριθµήσω µια σειρά νησιά -για να µην ανταγωνίζεστε
ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία για το ποιος άφησε περισσότερο
καιρό αποκοµµένα τα Κύθηρα- και να σας πω άλλα τόσα νησιά
του Αιγαίου που κάθε χρόνο ζουν σαν κακόγουστο αστείο τα
δροµολόγια να αλλάζουν ή να αποσύρονται, αφήνοντάς τα για
µέρες χωρίς σύνδεση ή δροµολόγια µερικών ωρών να µετατρέπονται τελικά σε κρουαζιέρα σε ολόκληρο το Αιγαίο µε κάθε
λογής σαπιοκάραβα.
Βέβαια κάποιες φορές τα δροµολόγια είναι πράγµατι ασφαλή
και φτάνουν µε ακρίβεια στον προορισµό τους, όταν πρόκειται
να εξυπηρετήσουν άλλου είδους επενδυτές, όπως αυτούς της
«πράσινης» ανάπτυξης που προορίζετε για τα νησιά. Ένα παράδειγµα είναι η Τήνος, όπου έφτασαν νύχτα και µε απόλυτη µυστικότητα ανεµογεννήτριες, για να µη γίνουν αντιληπτές από
τους κατοίκους, που αντιδρούν για τις σοβαρές περιβαλλοντικές,
κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις που θα έχει µια τέτοια εγκατάσταση στο νησί.
Για σας, λοιπόν, οι ανάγκες των νησιωτών εξαντλούνται στην
επιδότηση των εφοπλιστών, των ενεργειακών οµίλων, των οµίλων
των µεταφορών και του τουρισµού. Γιατί γι’ αυτούς προορίζονται
τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του προγράµµατος «ΝΕΑΡΧΟΣ» του
Υπουργείου Ναυτιλίας, όπως βέβαια συµβαίνει και µε το σύνολο
των ενισχύσεων του Ταµείου Ανάκαµψης της Ευρωπαϊκής Ένω-
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σης, τα οποία έχουν και εξαρχής προκαθορισµένους τους παραλήπτες.
Ακόµα και αυτό το φύλλο συκής που σας παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ
ως λάβαρο για την ενίσχυση της νησιωτικότητας, το λεγόµενο
«µεταφορικό ισοδύναµο», και αυτό τελικά λειτούργησε ως έµµεση ενίσχυση των εφοπλιστών, αφού παράλληλα εκτινάχθηκε
το κόστος των µεταφορών και των εισιτηρίων. Παρουσιάστηκε
µάλιστα ως αντιστάθµισµα για την κατάργηση και της ελάχιστης
διευκόλυνσης που µε τις κινητοποιήσεις τους είχαν κατακτήσει
οι νησιώτες, τους µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ, που ήταν έστω
µια στοιχειώδης ανακούφιση στο λαϊκό εισόδηµα, στο κόστος
παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, σε µια σειρά καθηµερινές
ανάγκες.
Ακόµα και αυτό το θεωρήσατε περιττό έξοδο για το κράτος
και το ρίξατε µαζί µε τα άλλα τόσα ασήκωτα φορολογικά βάρη
στις πλάτες των εργαζοµένων, των βιοπαλαιστών εργατών και
των επαγγελµατιών. Το διατηρείτε µόνο ως παρηγοριά και αυτό
µε το µαρτύριο της σταγόνας των εξάµηνων παρατάσεων στα
νησιά που σηκώνουν όλο το βάρος της διαχείρισης του προσφυγικού.
Φυσικά και τέτοιου είδους µέτρα δεν αρκούν για να αντιµετωπίσουν τα αδιέξοδα στα οποία βρίσκονται οι εργαζόµενοι, οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι αυτοαπασχολούµενοι επαγγελµατίες, όλοι αυτοί δηλαδή οι κάτοικοι των νησιών οι οποίοι δεν συµπεριλαµβάνονται στους αποδέκτες των µεγάλων ενισχύσεων της θαλάσσιας και νησιωτικής ανάπτυξης.
Το κυριότερο, όµως, δεν είναι ότι ξηλώνετε και τις όποιες διευκολύνσεις δόθηκαν κατά καιρούς για τους κατοίκους των νησιών, αλλά ότι αυτές ποτέ δεν υπήρξαν ουσιαστικές, ποτέ δεν
κάλυπταν αυτό που πραγµατικά θα έπρεπε να σηµαίνει η στήριξη
της νησιωτικότητας, δηλαδή την κάλυψη του συνόλου των αναγκών των νησιωτών, ώστε να µην αντιµετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες στην καθηµερινότητά τους λόγω της απόστασής τους
από την ηπειρωτική χώρα.
Στήριξη σηµαίνει πλήρη στελέχωση όλων των δηµόσιων δοµών
υγείας µε το απαραίτητο προσωπικό, εξοπλισµό και υποδοµές.
Δεν µπορεί να θεωρείται, για παράδειγµα, πολυτέλεια η στελέχωση µε κρίσιµες ειδικότητες, ακόµα και η ύπαρξη κλινών ΜΕΘ,
τουλάχιστον στα µεγάλα νησιά, όταν η απόσταση και οι καιρικές
συνθήκες πολλές φορές είναι απαγορευτικές για τη διακοµιδή
ασθενών. Στήριξη σηµαίνει κάλυψη των αναγκών της παιδείας µε
όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, µε σύγχρονες υποδοµές.
Ποια είναι η νησιωτική σας πολιτική, όταν, για παράδειγµα, οι
µαθητές της Σάµου παραµένουν µακριά από τα σχολεία γιατί
ακόµα δεν δόθηκε λύση στα στεγαστικά προβλήµατα που δηµιούργησε ο σεισµός; Φαίνεται χάθηκαν στις άγονες γραµµές και
αυτά τα κοντέινερ, τα ακατάλληλα -λέµε εµείς- για σχολικές αίθουσες που υποσχέθηκε κατά την επίσκεψή της στο νησί τις
πρώτες µέρες η Υφυπουργός, λέγοντας ότι θα σταλούν άµεσα,
έστω και ως προσωρινή λύση στο πρόβληµα. Αυτή βέβαια την
προσωρινή λύση την υιοθετείτε και ως µόνιµη για τη στέγαση τάξεων όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, ακόµα και όταν αυτό
αφορά µαθητές µε ιδιαίτερες ανάγκες, όπως συµβαίνει, για παράδειγµα, µε το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης στη Λέσβο.
Αντίθετα, στήριξη της νησιωτικότητας σηµαίνει πλήρης στελέχωση απαραίτητων υπηρεσιών, να µη χρειάζεται δηλαδή ταξίδι πολλές φορές και πολυήµερο- µεταξύ των νησιών για πρόσβαση
σε σηµαντικές υπηρεσίες, εφορίες, δικαστήρια και άλλα. Επίσης
σηµαίνει ενίσχυση και όχι κλείσιµο καταστηµάτων των ΕΛΤΑ,
οδηγώντας ακόµα περισσότερο στην αποµόνωση αλλά και στην
ιδιωτικοποίηση τέτοιων βασικών υπηρεσιών.
Θα αλλάξει, λοιπόν, ως προς αυτά η ζωή των νησιωτών; Ούτε
λέξη για αυτά δεν προβλέπεται στην λεγόµενη «γαλάζια» και
«πράσινη» ανάπτυξή σας. Μήπως έστω τα αδιάφορα προγράµµατα επενδύσεων θα κατευθυνθούν στη δηµιουργία ζωτικής σηµασίας έργων και υποδοµών, σε έργα αντιπληµµυρικής, αντισεισµικής θωράκισης, που µέχρι τώρα κρίνονται σταθερά µη επιλέξιµα από όλες τις κυβερνήσεις και πρώτα απ’ όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατεύθυνση των χρηµατοδοτικών εργα-
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λείων, γιατί δεν αποδίδουν κέρδη, µε γνωστές και οδυνηρές συνέπειες για τον λαό, όχι µόνο, δυστυχώς, των νησιών;
Για τον κόσµο του µόχθου της πόλης και της υπαίθρου η ελπίδα δεν βρίσκεται στα σχέδια της «γαλάζιας» και «πράσινης» καπιταλιστικής ανάπτυξης, αυτής δηλαδή που περνάει πάνω από
τα τσακισµένα εργασιακά, ασφαλιστικά του δικαιώµατα, πάνω
από τη διάλυση των σύγχρονων αυτονόητων αναγκών του. Βρίσκεται στην αντίπερα όχθη, στη δύναµη που κρύβει η οργάνωση
και η πάλη τους, για να γυρνάνε τα δηµιουργήµατα του κοινωνικά
παραγόµενου πλούτου πίσω σε αυτούς τους ίδιους τους δηµιουργούς τους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μπράβο, ήσασταν
ακριβής στον χρόνο.
Με τη συναίνεσή σας να πάρει τον λόγο ο κ. Κεγκέρογλου,
γιατί -όπως µου εξηγήθηκε- έχει υποχρέωση ως Γραµµατέας της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής να µετάσχει
σε µια µη αναβαλλόµενη τηλεδιάσκεψη.
Εποµένως, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο, αλλά θέλω να
τηρήσετε το χρόνο των επτά λεπτών, διότι συνήθως παρεκκλίνετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους.
Παρακολουθήσαµε προηγουµένως ένα πινγκ-πονγκ στο γνωστό πολωτικό πλαίσιο που προσπαθούν να δηµιουργήσουν Κυβέρνηση και Αξιωµατική Αντιπολίτευση, µε αφορµή τις αγωγές
που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης εναντίον δηµοσιογράφων. Το δικαίωµα και των πολιτικών να προστατεύουν την τιµή και την υπόληψή τους είναι δεδοµένο και χωρίς
συζήτηση πρέπει να ασκείται. Από αυτό, όµως, το σηµείο µέχρι
του να προβαίνουν χωρίς δίκη σε αγωγές µε τεράστια οικονοµικά
ποσά, που οδηγούν στη φίµωση των δηµοσιογράφων, υπάρχει
µεγάλη απόσταση. Και στο παρελθόν να ξέρετε ότι είχατε καταγγείλει ως ΣΥΡΙΖΑ τις αγωγές κατά δηµοσιογράφων που γίνονταν
από διάφορες πλευρές, είτε από επιχειρηµατίες είτε από άλλες
πλευρές πολιτικές.
Σήµερα θα ήθελα να ξεκινήσω µε µία αναφορά ασφαλώς στην
απώλεια του στελέχους µας, του αγωνιστή του αντιδικτατορικού
αγώνα και της δηµοκρατίας, του Σήφη Βαλυράκη. Αναφέρθηκα
χθες -είχα την ευκαιρία- στο τραγικό αυτό γεγονός. Σήµερα θέλω
να ζητήσω από τον Υπουργό -ο οποίος εξέφρασε ήδη τη θέλησή
του- να εξετασθεί από κάθε πλευρά η καταγγελία ή το αίτηµα,
αν θέλετε, για να διαλευκανθεί πλήρως το γεγονός και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε τον θάνατο ο πρώην Υπουργός.
Είναι νοµίζω µια υποχρέωση και πιστεύω ότι θα είναι και µια
τελευταία δικαίωση γι’ αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος στη θάλασσα -που ήταν ο δρόµος για την ελευθερία του, όταν απέδρασε από τις φυλακές Κέρκυρας- βρήκε ταυτόχρονα τον
θάνατο και τον δρόµο για το µεγάλο ταξίδι.
Σήµερα, όµως, είναι και µέρα µνήµης για το Ολοκαύτωµα. Θα
πρέπει να πούµε ότι δεν πρέπει να είναι µόνο σήµερα η µνήµη,
αλλά κάθε µέρα, γιατί ο ρατσισµός, η ξενοφοβία, ο φασισµός, ο
ναζισµός, όλα όσα εκδηλώνονται µε διάφορους τρόπους είναι
θέµατα που πρέπει να ξεριζωθούν από τις νοοτροπίες µας και
τις αντιλήψεις µας, για να δηµιουργήσουµε σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες που θα σέβονται τον άνθρωπο και θα οδηγούν
στην πρόοδο.
Σήµερα συζητούµε ένα νοµοσχέδιο που έχει έναν µεγαλεπήβολο στόχο, έχει τίτλους που δύσκολα µπορεί να αρνηθεί κανείς
να τους υιοθετήσει, αλλά ταυτόχρονα οι τίτλοι δεν ικανοποιούνται από το περιεχόµενο και από τις διατάξεις.
Θα σας θυµίσω, κύριε Υπουργέ, ότι πριν από δεκαοκτώ µήνες,
στις προγραµµατικές δηλώσεις για την εθνική στρατηγική και
ανάπτυξη των νήσων, είχατε πει όλα όσα µε τις συγκεκριµένες
διατάξεις νοµοθετείτε σήµερα µετά από δεκαοκτώ µήνες.
Δεν νοµοθετείτε την υλοποίηση των εξαγγελιών, αλλά τις ίδιες
τις εξαγγελίες και το ερώτηµα είναι το εξής. Αν χρειάζονται πεντακόσιες πενήντα µέρες, αφαιρουµένων -γιατί ξέχασα να σας ευχηθώ και καλή δύναµη παραπέρα και είχαµε την ευκαιρία να τα
πούµε για τις δύσκολες µέρες- των δύσκολων ηµερών, είναι πεντακόσιες µέρες για να έρθετε να νοµοθετήσετε τους τίτλους -
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αυτό είναι το λυπηρό- χωρίς χρονοδιαγράµµατα και χωρίς να
προβλέπετε συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό πλαίσιο για το πώς θα
υλοποιηθούν. Ιδέες, διακηρύξεις, τίτλοι πολιτικών, αλλά χωρίς
πολιτικές, χωρίς περιεχόµενο και συγκεκριµένες δράσεις.
Δεν είναι, όµως, µόνο αυτό. Κυριαρχεί η συγκεντρωτική αντίληψη της παράταξής σας. Όλες οι εξουσίες στην Κυβέρνηση,
στον Πρωθυπουργό, στους Υπουργούς, µε παραγκωνισµό κάθε
συλλογικού αναπτυξιακού θεσµού, χωρίς αντίληψη περιφερειακής διάστασης και χωρίς ίχνος αποκέντρωσης λειτουργιών και
αποφάσεων. Μιλάτε για κλάδους, για επιµέρους πολιτικές, αλλά
όχι για περιφέρειες, για περιφερειακή ανάπτυξη, όχι για συµπλέγµατα νησιών και νησιά.
Μια αναπτυξιακή πολιτική µε αποκεντρωτική αντίληψη, µε σεβασµό στις τοπικές κοινωνίες, θα έπρεπε να προβλέπει για κάθε
νησιωτική περιφέρεια και για κάθε νησί συγκεκριµένα πλάνα και
ποσά, να τους δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αποφασίζουν για τη δική τους ανάπτυξη και για το αύριο του τόπου τους.
Το νοµοσχέδιο προσδιορίζει µεν το πεδίο εφαρµογής για όλα
τα νησιά της Ελλάδας -είναι θετικό σηµείο-, αλλά δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριµένο για να εφαρµοσθεί. Το τι θα εφαρµοσθεί λείπει. Υπάρχουν τίτλοι, αλλά όχι προγράµµατα εφαρµογής και
συγκεκριµένα µέτρα. Μόνο µε συγκεκριµένες πολιτικές, όµως,
και συγκεκριµένα µέτρα µπορεί να έχει αποτέλεσµα µια νησιωτική πολιτική.
Και εδώ θέλω αφ’ ενός να διαψεύσω τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Βρούτση, που για άλλη
µια φορά ήταν ανενηµέρωτος ή ψευδολόγησε; Ό,τι θέλει ας διαλέξει. Είπε, µε έµφαση κιόλας, «ούτε το Κίνηµα Αλλαγής δεν κατέθετε προτάσεις». Ποιος; Το Κίνηµα Αλλαγής, που µόνο προτάσεις καταθέτει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό µας!
Να καλέσω τον Υπουργό να κάνει δεκτή την τροπολογία την
οποία έχουµε καταθέσει, µια τροπολογία µε πρώτη υπογράφουσα την Πρόεδρό µας, για την εφαρµογή µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ 30% σε όλα τα νησιά και επιπλέον στα µικρότερα νησιά,
µε πληθυσµό κάτω από χίλιους διακόσιους κατοίκους, µειωµένο
συντελεστή ΦΠΑ κατά 60%.
Ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ για τα νησιά δεν έχει µόνο οικονοµικό χαρακτήρα. Είναι µέτρο αναπτυξιακό, κοινωνικό, πατριωτικό. Μπορεί να ανασχέσει τον δηµογραφικό µαρασµό και
να ενισχύσει την αγοραστική δύναµη του τοπικού πληθυσµού,
την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος και, κυρίως,
να κρατήσει τους κατοίκους στα µικρά νησιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και µε αυτό κλείστε,
κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Με αυτόν τον χαρακτήρα το είχε
θεσµοθετήσει το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ του ψευτοπροοδευτισµού το
κατήργησε χάριν του µνηµονίου, ο αντιµνηµονιακός ΣΥΡΙΖΑ, να
θυµίσω. Μετά τον ξεσηκωµό των νησιωτών το κράτησε µόνο σε
ορισµένα νησιά, λόγω µεταναστευτικού. Λέει τώρα ο Μηταράκης
και ξαναλέει ότι δεν υπάρχει µεταναστευτικό. Καταλαβαίνετε τι
θα γίνει.
Ποια είναι η δικαιολογία σήµερα, κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, όχι άλλο τώρα, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κλείνω, κλείνω.
Μεταφορικό ισοδύναµο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείνετε, αλλά δεν
κλείνετε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κλείνω, το κάνω τώρα πράξη,
γιατί είχαµε ένα λεπτό στην αρχή για τη γενική αναφορά.
Το µεταφορικό ισοδύναµο το θεµελίωσε, µάλλον το θεσµοθέτησε, ο ΣΥΡΙΖΑ λειψό. Εσείς το απαξιώσατε την πρώτη µέρα.
Τώρα κουτσαίνει ακόµη περισσότερο. Δεν αφορά όλα όσα θα
πρέπει για να ενισχύσουν µια τοπική οικονοµία. Παραδείγµατος
χάριν, όπως είπα, τα καύσιµα. Στην Κρήτη δε -έφυγε και ο κ. Σενετάκης- η εφαρµογή είναι στο ένα τέταρτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν έχετε άλλον χρόνο, σας παρακαλώ.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το ξέρω.
Κλείνω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αναφέροντας ότι έχει και ρυθµίσεις που λύνουν προβλήµατα, αλλά έχει και διευθετήσεις για
τους εφοπλιστές. Στα εργασιακά καλά τούς βολεύετε τους µεγάλους και απαλλάσσετε από πρόστιµα µε έναν τρόπο πρωτοφανή.
Το Υπουργείο Εργασίας έχει συναινέσει σε αυτά; Τουλάχιστον
πιστεύω ότι, αν ήταν ο κ. Βρούτσης, δεν θα είχε συναινέσει. Θα
είχε υπογράψει το νοµοσχέδιο ο κ. Βρούτσης; Είναι ένα ερώτηµα, θέλω να ξέρω. Διότι ένα πεντακοσάρικο πρόστιµο για όλο
το πλοίο µε εκατό ανθρώπους µέσα, όταν θα πρέπει να πληρώσει
5.000 και 10.000, ανάλογα µε τις παραβάσεις, νοµίζω ότι είναι
χαριστική πολιτική και αυτό δεν επιτρέπεται.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει τώρα
ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Παναγής Καππάτος,
αµέσως µετά ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία
κ. Ιωάννης Ραγκούσης και έπειτα η κ. Μπακαδήµα ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25.
Κύριε Καππάτο, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το οποίο
συζητούµε µας δίνει µια εξαιρετική ευκαιρία, µια ευκαιρία να τοποθετηθούµε ουσιαστικά στην τόσο αναγκαία συζήτηση για µια
νέα δηµόσια πολιτική για τη νησιωτικότητα, τη θάλασσα και τη
γαλάζια ανάπτυξη.
Επειδή οι αριθµοί και τα δεδοµένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας δίνουν τη δυνατότητα να αντιληφθούµε τόσο το περιβάλλον όσο και τις συνθήκες στο πλαίσιο των οποίων νοµοθετούµε σήµερα, αξίζει να δούµε τι ισχύει µέχρι και σήµερα.
Το 18,7% της συνολικής επιφάνειας του εδάφους της χώρας
µας αποτελείται από νησιά µε πληθυσµό που αντιστοιχεί στο
15,1% του συνολικού εγχώριου πληθυσµού. Οι συνταγµατικές
προβλέψεις των άρθρων 101 και 106 µάς υποχρεώνουν να υιοθετήσουµε µία ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό
χώρο.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αναγνωρίζεται η ανάγκη διάκρισης της αναπτυξιακής παρέµβασης σε ειδικές κατηγορίες χώρου, προκειµένου να διευκολυνθεί η εδραίωση συστήµατος ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών.
Από τα δεδοµένα αυτά καθίσταται αντιληπτό το διακύβευµα
για το οποίο συζητούµε σήµερα. Αυτό δεν είναι άλλο από τη θαλάσσια οικονοµία και τη γαλάζια ανάπτυξη, έναν τοµέα δηµόσιας
πολιτικής στον οποίο, µάλλον αδικαιολόγητα µέχρι σήµερα, είχε
ανατεθεί δευτερεύων ρόλος.
Με το σχέδιο νόµου για µια ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική
στον νησιωτικό χώρο φαίνεται πως κάτι αλλάζει. Κάτι αλλάζει µε
την υιοθέτηση ενός συνεκτικού πλαισίου νησιωτικής πολιτικής,
που αξιοποιεί τις αναπτυξιακές προοπτικές των νησιών µας και
µεριµνά για την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή του
νησιωτικού χώρου.
Την ίδια ώρα θεσµοθετούµε την εθνική στρατηγική για την
ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο. Με
εκείνη να συντάσσεται κάθε πέντε έτη και να αξιολογείται ως
προς την αποτελεσµατικότητά της ετησίως, είναι σηµαντικό το
γεγονός πως αφορά στο σύνολο των νησιωτικών περιφερειών,
εκείνων των περιφερειών µε νησιωτικά συµπλέγµατα, καθώς επίσης και τα µεµονωµένα νησιά.
Πέραν της γεωγραφικής αναφοράς, µια σειρά δραστηριότητες
που άπτονται της θαλάσσιας οικονοµίας περιλαµβάνονται σε
αυτή µας την πρωτοβουλία. Η λιµενική πολιτική, οι ναυτιλιακές
υποδοµές, οι θαλάσσιες µεταφορές καθώς και η ασφάλεια στη
θάλασσα είναι λίγοι µόνο από τους τοµείς που καλύπτει η εθνική
στρατηγική για την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική. Μάλιστα,
στη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συστήνεται το Εθνικό Μητρώο Θαλάσσιας Οικονοµίας, όπου µπορούν
να εγγραφούν φορείς που σχετίζονται µε αυτή.
Ένα ακόµη εργαλείο που εισάγεται µε αυτό το σχέδιο νόµου
είναι η Πλατφόρµα Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης
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στους τοµείς της εθνικής στρατηγικής. Με την πλατφόρµα αυτή
παρέχεται η δυνατότητα µιας πλήρους εικόνας της αποδοτικότητας των καινοτοµιών που εισάγουµε.
Σε κάθε περίπτωση, τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα είναι
εκείνα που λειτουργούν ως κινητήρια δύναµη και αναπτυξιακά
εργαλεία στο πλαίσιο της νέας πολιτικής για τη θάλασσα. Πρόκειται για εργαλειοθήκη, που καλύπτει καίριες ανάγκες της δηµόσιας πολιτικής στο πλαίσιο τριών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων.
Το πρώτο, υπό τον τίτλο «ΝΕΑΡΧΟΣ», αφορά χρηµατοδότηση
έργων δηµοσίου χαρακτήρα, µεταξύ άλλων, στους τοµείς των λιµενικών υποδοµών και εγκαταστάσεων, µια παρέµβαση εξ ορισµού σηµαντική, ιδίως δε για τα µικρά και αποµακρυσµένα νησιά.
Το δεύτερο εργαλείο είναι το Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης
Νησιωτικής Επιχειρηµατικότητας, ένα εργαλείο αναγκαίο για την
αντιµετώπιση των δυσχερειών στην αγορά που προκαλεί η γεωγραφική αποµόνωση, επιβαρύνοντας τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Στόχος δεν είναι άλλος από την παροχή σειράς χρηµατοδοτήσεων σε επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν αντικειµενικά προβλήµατα και δραστηριοποιούνται σε τοµείς της θαλάσσιας οικονοµίας.
Το τρίτο χρηµατοδοτικό εργαλείο είναι εκείνο του Ταµείου Θαλάσσιας - Γαλάζιας Οικονοµίας, µε στόχο τη χρηµατοδότηση
δράσεων για την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτόµου
επιχειρηµατικότητας.
Συµπερασµατικά, το τρίπτυχο «νησιωτικότητα, θαλάσσια οικονοµία, γαλάζια ανάπτυξη» αποτελεί το δοµικό εκείνο στοιχείο της
νέας νησιωτικής πολιτικής, µιας πολιτικής που επιτέλους αποκτά
η χώρα.
Στο τρίτο κεφάλαιο του σχεδίου νόµου ρυθµίζουµε ζητήµατα
που αφορούν τους ναυτικούς µας και τη ναυτική εκπαίδευση. Ως
Βουλευτής προερχόµενος από νοµό νησιωτικό και τόπο ναυτικό,
είµαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένος σε τοµείς που αφορούν ακριβώς αυτή µας την ιδιαιτερότητα. Σε µια περίοδο που η πανδηµία
του κορωνοϊού πλήττει εθνικές οικονοµίες και κοινωνίες, η ελληνική ναυτιλία και οι άνθρωποί της, που εργάζονται υπό συνθήκες
δύσκολες, αξίζουν και χρειάζονται τη στήριξή µας. Δείτε, για παράδειγµα, την αναστολή των συµβάσεων ναυτολόγησης για τους
µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους που διανύουµε. Σήµερα οι ναυτικοί µας γίνονται δικαιούχοι της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού και τους παρέχεται ασφαλιστική και υγειονοµική
κάλυψη, ένα µέτρο δίκαιο, ηθικό και αναγκαίο για τη ζωή των εργαζοµένων του κλάδου.
Σχετικά, τώρα, µε τα άρθρα που αφορούν ζητήµατα εκπαίδευσης είναι σηµαντικό να αναδείξουµε τη δουλειά και τις ανάγκες
της ναυτικής παιδείας, πολύ περισσότερο σε µια περίοδο που οι
συνθήκες ώθησαν επιτακτικά την εκπαίδευση προς την εξ αποστάσεως διαδικασία. Καλούµαστε, εποµένως, να διευκολύνουµε
την από απόσταση ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση, επιτρέποντας την τροποποίηση των κανονισµών σπουδών για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Καλούµαστε επίσης να
κατανοήσουµε τις ιδιαιτερότητες της υγειονοµικής κρίσης, καθιστώντας τις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης, προµήθειας
του αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισµού αλλά και παροχής των
υπηρεσιών υποστήριξης απλούστερες και πιο γρήγορες.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως νησιωτικός
νοµός η Κεφαλλονιά έχει το προνόµιο να φιλοξενεί µία από τις
Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού της χώρας µας. Δεν θα µπορούσε άλλωστε ο τόπος των µεγάλων Νίκου Καββαδία και Ιωάννη Φωκά να απόσχει από τον χάρτη της ναυτικής µας εκπαίδευσης. Λαµβάνω από το Βήµα της Βουλής των Ελλήνων την πρωτοβουλία να σας ζητήσω, κύριε Υπουργέ, σε συνέχεια της
τελευταίας επίσκεψής σας τον περασµένο Οκτώβριο στο νησί,
να στηρίξετε την περαιτέρω ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης
στον τόπο µας. Είµαστε στη διάθεσή σας, στο πλαίσιο µιας κοινής προσπάθειας, να πάµε τη ναυτιλία στα νησιά µας ένα ακόµη
βήµα πιο µπροστά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς σας ευχαριστούµε για την τήρηση του χρόνου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ιωάννης Ραγκούσης για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μέχρι τώρα δεν είχαµε κανένα κρούσµα, χάρη στην επιµελή δουλειά που κάνουν εδώ οι κύριοι που φροντίζουν για την υγεία µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνοπτικά και σύντοµα: Έχουν
ακουστεί πάρα πολλά από πλευράς µας. Και ο Κοινοβουλευτικός
µας Εκπρόσωπος κ. Σαντορινιός και ο εισηγητής µας κ. Μιχαηλίδης, αλλά και Βουλευτές από όλα τα κόµµατα έχουν καταθέσει
πλειάδα επιχειρηµάτων, τα οποία είναι προφανές ότι επικεντρώνονται σε συγκεκριµένα σηµεία και είναι λογικό. Εµένα θα µου
επιτρέψετε να πω κάποιες σκέψεις για αυτό το νοµοσχέδιο,
απευθυνόµενος στους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας, λέγοντας συγκεκριµένα ότι θεωρώ αυτό το νοµοσχέδιο ως το νοµοσχέδιο-ρήξη της Νέας Δηµοκρατίας, κύριε Πλακιωτάκη, µε την
πραγµατική οικονοµία, που ζει και αναπτύσσεται µέσα και γύρω
από τα λιµάνια, στον Πειραιά και όχι µόνο. Είναι νοµοσχέδιο
ρήξης της Νέας Δηµοκρατίας µε τη συντριπτική πλειοψηφία των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων στον χώρο των λιµανιών, µέσα και
έξω από τα λιµάνια. Είναι ένα νοµοσχέδιο ρήξης της Νέας Δηµοκρατίας µε δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους στη ναυτιλία, στα
λιµάνια και γύρω από αυτά.
Ας µην πάµε µακριά. Οι πλοηγοί έκαναν σήµερα µε 100% συµµετοχή µια εντελώς δικαιολογηµένη απεργία. Οι ναυπηγοεπισκευαστές είναι σε µια εξαιρετική θέση αντίδρασης και άρνησης
σε αυτά τα οποία θεσµοθετείτε σήµερα. Οι ακτοπλόοι έχουν εκδηλώσει ήδη τη δική τους αντίδραση. Χιλιάδες εργαζόµενοι, δεκάδες χιλιάδες ναυτικοί, που ενηµερώνονται ώρα µε την ώρα,
από στόµα σε στόµα, για αυτά τα οποία ψηφίζετε σήµερα, ακούνε Νέα Δηµοκρατία και σας λένε από τώρα ότι δεν θα ξεχάσουν
ποτέ αυτά που ψηφίζετε απόψε. Γιατί; Διότι είστε δήθεν το κόµµα
-ποιο κόµµα;- της ελεύθερης οικονοµίας, είστε δήθεν το κόµµα
του υγιούς ανταγωνισµού, είστε δήθεν το κόµµα της µεσαίας
τάξης, αυτής της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, είστε
δήθεν το κόµµα που νοιάζεται για τους εργαζόµενους.
Τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα σήµερα, την ώρα που εσείς
ψηφίζετε όλες αυτές εδώ τις διατάξεις; Συµβαίνει το εξής, όχι
τόσο έξω από τη Βουλή, αλλά όσο πιο πολύ πλησιάζει κανείς στα
λιµάνια της χώρας. Και να µιλήσω και λίγο πιο συγκεκριµένα, για
να γίνω ακόµη πιο κατανοητός µε το συγκεκριµένο παράδειγµα.
Ας πάρουµε την περίπτωση του Πειραιά. Ποια ήταν τα κοινωνικά
αιτήµατα της εποχής; Είναι ένα κρίσιµο ερώτηµα για όλους εσάς
τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας απόψε, που θα ψηφίσετε
µε ονοµαστική ψηφοφορία αυτό το νοµοσχέδιο. Να σας τα πω;
Το πρώτο κεντρικό κοινωνικό αίτηµα είναι ότι δεν µπορεί να
µείνει απροστάτευτη η πραγµατική οικονοµία των λιµανιών από
τη µονοπωλιακή τάση της «COSCO», που µέρα µε την ηµέρα
διογκώνεται και που εκδηλώνει την αδηφάγο διάθεση και πρόθεση να µην αφήσει τίποτα γύρω, τίποτα ελληνικό, τίποτα µικροµεσαίο, τίποτα που να σχετίζεται µε ελληνική επιχειρηµατικότητα
και βεβαίως κατ’ επέκταση και µε εργαζόµενους που εργάζονται
σε αυτή. Και επίσης, µε πολύ µεγάλη ένταση βγαίνει το αίτηµα
από την πραγµατική οικονοµία του Πειραιά, εδώ και καιρό, ότι
δεν µπορεί η «COSCO» να πάρει και το 16% του ΟΛΠ, αφού δεν
έχει τηρήσει τις συµβατικές της υποχρεώσεις, δεν έχει ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές επενδύσεις που προβλέπονται στη σύµβαση παραχώρησης.
Το δεύτερο µεγάλο κοινωνικό αίτηµα: Ανοίξτε την οικονοµία
των λιµανιών στον ανταγωνισµό. Αφήστε τη να αναπνεύσει. Επιτρέψτε της να ρίξει τις τιµές. Αφήστε άλλες εταιρείες, ανταγωνίστριες, που θέλουν να µπουν σε αυτά τα πεδία επιχειρηµατικότητας και οικονοµικής δράσης, να µπορούν να µπουν. Αφήστε
τις τιµές να πέσουν για τους χρήστες, για τους ωφελούµενους,
για τους πολίτες.
Και έρχεται απόψε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη και µπροστά σε
αυτά τα κοινωνικά αιτήµατα τι νοµοσχέδιο φέρνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης; Πρώτον, διατηρεί µε νόµο
-βάζει εσάς να το ψηφίσετε αυτό- το µονοπώλιο στη διαχείριση
των αποβλήτων, δηλαδή διατηρεί το µονοπώλιο στη διαχείριση
των αποβλήτων, αποκλείοντας όλους εκείνους που θέλουν να
συµµετέχουν σε αυτή την οικονοµική δραστηριότητα και τους
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λέει ότι τέλος µε νόµο, µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου δεν θα πατήσει
κανείς το πόδι του εδώ, µία και µόνη εταιρεία θα συνεχίζει µονοπωλιακά να διαχειρίζεται τα στερεά απόβλητα των πλοίων.
Τι άλλο λέει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη - Πλακιωτάκη µε το σηµερινό νοµοσχέδιο; Λέει κάτι ακόµη: Αν υπήρχε ένας θεσµός, µια
ανεξάρτητη αρχή για να προστατεύσει από τις µονοπωλιακές
πρακτικές, διαθέσεις και προθέσεις της «COSCO» και αυτή την
απονεκρώνετε απόψε. Δεν είναι άλλη από τη ΡΑΛ. Αυτό κάνετε
απόψε, παραδίδετε κυριολεκτικά όλη την οικονοµική δραστηριότητα σαν να είναι αποκλειστικό της δικαίωµα στην «COSCO» και
την ίδια ώρα κάνετε και κάτι τρίτο -που σας το έχουν πει πάρα
πολλοί συνάδελφοι Βουλευτές από όλα τα κόµµατα-, κάνετε
αυτή την εργασιακή χυδαιότητα, ανάβοντας ουσιαστικά το πράσινο φως σε έναν πάλι πλοιοκτήτη να συνεχίζει να κακοµεταχειρίζεται τους ναυτικούς. Η ποινή που θα του επιβάλετε πια είναι
ένα τίποτα, ένα µηδέν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πλακιωτάκη, πηγαίνετε -τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε
δευτερόλεπτα- σε µια οικογένεια ναυτικών µετά από αυτά που
θα ψηφίσετε απόψε και µιλήστε µε τα παιδιά των ναυτικών
αυτών, που δεν θα µπορούν να δουν τους πατεράδες τους. Και
όταν θα τους ρωτήσουν «γιατί, πατέρα, δεν µπορώ να σε δω;»,
θα τους πει ο πατέρας τους «γιατί, παιδί µου, δεν µπορώ να
φύγω από το καράβι, γιατί δεν υπάρχει καµµία νοµοθεσία να µε
προστατεύσει, γιατί κανείς δεν επιβάλλει πρόστιµο σε κανέναν
για αυτή την παράνοµη υπερωριακή εργασία».
Θα ήθελα να πω µια κουβέντα: Κύριε Πλακιωτάκη, ούτε υπάλληλος της «COSCO» ούτε υπάλληλος της συγκεκριµένης εταιρείας, που µονοπωλιακά εκµεταλλεύεται τα στερεά απόβλητα
των καραβιών, δεν θα τολµούσε να έχει έρθει απόψε σε αυτό το
Κοινοβούλιο και να εισηγηθεί αυτές τις χυδαίες και άθλιες διατάξεις που εσείς εισηγείστε απόψε εναντίον της πραγµατικής οικονοµίας των λιµανιών, εναντίον χιλιάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, εναντίον δεκάδων χιλιάδων εργαζοµένων!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Όχι χυδαίες!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Κύριε Ραγκούση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξήγησα µε πολύ µεγάλη σαφήνεια το πλαίσιο βάσει του
οποίου λειτουργεί ο ευρωπαϊκός κανονισµός. Καταλαβαίνω ότι
είστε καινούργιος στον Πειραιά, δεν γνωρίζετε τα θέµατα του λιµανιού και φαίνεται ότι τα σκονάκια, τα οποία σας έδωσαν, δεν
σας έδωσαν την πραγµατικότητα ή την αλήθεια γύρω από το
συγκεκριµένο ζήτηµα. Πρέπει να ξέρετε, διότι προσπαθείτε συστηµατικά να διαστρεβλώσετε την αλήθεια.
Όµως, ποια είναι η αλήθεια; Ότι µε τη δικιά µας νοµοθετική
πρωτοβουλία ανοίγει η αγορά των λιµενικών υπηρεσιών. Ρωτήστε τον κ. Μπουκώρο εάν στον Βόλο έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Ακολουθεί η Πάτρα, ακολουθεί η Ηγουµενίτσα, ακολουθεί
η Θεσσαλονίκη. Σας εξήγησα πάρα πολύ καλά ότι ο ν.352/2017
ξεκινά µε πλήρη απελευθέρωση των λιµενικών υπηρεσιών και
κάτω από ορισµένους όρους και προϋποθέσεις µπορεί να φτάσει
και σε έναν άλλο. Αυτός είναι ο κανονισµός. Τον γνωρίζετε; Διαβάστε πρώτα τον κανονισµό και µετά ελάτε εδώ να το συζητήσουµε.
Κύριε Ραγκούση, και ολοκληρώνω µε αυτό, µην κρίνετε εξ
ιδίων τα αλλότρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Ραγκούση, δεν
έχετε τον λόγο. Δεν υπάρχει ένα λεπτό.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Μα, εξ ιδίων τα αλλότρια;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Μην προστατεύετε τον Υπουργό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν µπορώ να σας
δώσω τον λόγο. Μη µε δυσκολεύετε, σας παρακαλώ θερµά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Το πρόβληµα δεν το έχετε µαζί µου,
το έχετε µε τους ανθρώπους των λιµανιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Μπουκώρο,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια ότι η καταστροφολογία για ένα νοµοσχέδιο µε
θετικό πρόσηµο περίσσεψε απόψε και βεβαίως από στελέχη -γενικώς και όχι µόνο για τον κ. Ραγκούση- που σαν αντιπολίτευση
δηµιουργούσαν οι πολιτικοί τους φορείς επεισόδια στον Πειραιά
για την παραχώρηση στην «COSCO», στην συνέχεια ως κυβέρνηση υπέγραφαν την παραχώρηση ως «COSCO» και σήµερα ξεκινούν επανάσταση, κύριε Υπουργέ, και πάλι για την «COSCO»
και πάλι από τα έδρανα της Αντιπολίτευσης.
Όσο για το άρθρο 25 και για τη διαχείριση των αποβλήτων ρωτήστε στον Βόλο να δείτε τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, είναι ξεκάθαρο, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχουν ξεκινήσει
οι διαδικασίες εναρµόνισης µε τον ευρωπαϊκό κανονισµό η παράταση είναι µέχρι 31 Μαρτίου. Δηλαδή, να αφήσουµε κενό διαχείρισης; Τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις; Πώς θα γίνει η
διαχείριση των αποβλήτων; Ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες; Νοµίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Όµως, νοµίζω ότι το κυρίως σώµα του
νοµοσχεδίου σήµερα είναι για άλλα ζητήµατα, περισσότερο µακροπρόθεσµα, που µας αφορούν όλους, αφορούν την ύπαρξη
της χώρας, αφορούν την αντιµετώπιση και την ενίσχυση της νησιωτικότητας.
Πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε συµπάθεια, σε
σχεδόν αυτοσαρκαστικούς τόνους να σχολιάζετε τον προϋπολογισµό του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας που, πράγµατι, για µια χώρα της
ναυτιλίας και της θάλασσας, για ένα κράτος της θάλασσας, για
µια πολιτεία της θάλασσας τα 4.500.000 ευρώ για το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων είναι πάρα πολύ µικρό ποσό. Χωρίς να
θέλω να σας τρολάρω -για να χρησιµοποιήσω µια έκφραση της
νεολαίας µας-, θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι την πολιτική την κινούν οι ιδέες και αυτό το νοµοσχέδιό σας σήµερα εδώ υπηρετεί
την ιδέα της νησιωτικότητας στην Ελλάδα της ναυτιλίας, στην
πολυνησιακή Ελλάδα, στην Ελλάδα όπου το 80% του πληθυσµού
ζει στην παράκτια ζώνη και ένα πολύ µεγάλο µέρος του πληθυσµού στα νησιά µας. Αυτή είναι µια πολύ µεγάλη ιδέα, η οποία
ξεπερνά οποιονδήποτε προϋπολογισµό, διότι βάζει τις βάσεις να
ενισχύσουµε την ιδέα της νησιωτικότητας. Άλλωστε, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας
και πιο συγκεκριµένα το άρθρο 154 επιβάλλει πολιτικές οικονοµικής ενίσχυσης και αναπτυξιακές πολιτικές και για τις νησιωτικές και για τις ορεινές περιοχές.
Τι είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας; Νησιά,
βραχονησίδες και ορεινοί όγκοι, ελάχιστο από την επικράτειά
µας είναι γόνιµο και πεδινό έδαφος. Ως εκ τούτου, είµαστε υποχρεωµένοι να εκπονούµε τέτοιες πολιτικές. Και αυτές οι πολιτικές ούτε εκπονούνται ούτε χρηµατοδοτούνται αν δεν υπάρχουν
τα εργαλεία.
Χαίροµαι πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που το νοµοσχέδιό σας
αυτό σήµερα δηµιουργεί τρία εργαλεία, όπως τον «ΝΕΑΡΧΟ» για
τις δηµόσιες υποδοµές των νησιών µας. Τα λιµάνια έχουν φθορές, τα νησιά µας είναι αποκοµµένα από δίκτυα, η µεταφορά
ενέργειας, οι τεχνολογίες, όλα αυτά τα ζητήµατα πρέπει να
βρουν τρόπους χρηµατοδότησης και εσείς υποδεικνύετε µε το
νοµοσχέδιό σας εδώ σύνοψη συµβάσεως µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Νοµίζω ότι το «ΝΕΑΡΧΟΣ» θα δώσει λύσεις, διότι, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, δεν εξαιρούνται τα νησιά από κανένα άλλο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων. Έρχεται ένα επιπρόσθετο εργαλείο.
Γιατί έρχεται; Γιατί εδράζεται στην ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, το Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης της
Νησιωτικής Επιχειρηµατικότητας είναι κάτι επιπλέον, δεν αποκλείεται κανένα νησί ούτε από το ΕΣΠΑ ούτε από κανένα άλλο
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χρηµατοδοτικό εργαλείο. Θέλει ενίσχυση η επιχειρηµατικότητα,
όπως θέλουν ενίσχυση και τα δίκτυα, όπως θέλουν ενίσχυση και
οι γραµµές τοπικού χαρακτήρα ιδιαίτερα τους θερινούς µήνες.
Πρέπει να ενισχύσουµε αυτές τις γραµµές για τη διασύνδεση των
νησιών µας, γιατί έτσι δηµιουργούµε υπεραξία στο τουριστικό
µας προϊόν και δίνουµε µεγαλύτερες δυνατότητες στους επισκέπτες µας.
Έρχεται, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό το νοµοσχέδιο σήµερα να αποτελέσει ένα άθροισµα ιδεών, µε στόχευση αυτή η
ιδιαιτερότητα της πατρίδας µας -που είναι το δυνατό χαρτί και
έχει καταλήξει αδυναµία- να επανέλθει και πάλι στο προσκήνιο
και να αξιοποιηθεί. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος του νοµοσχεδίου.
Και άλλο χρηµατοδοτικό εργαλείο είναι το Ταµείο Θαλάσσιας
- Γαλάζιας Οικονοµίας, που µπορεί να χρηµατοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
Δηλαδή, είναι χρηµατοδοτικά εργαλεία πολλαπλών πηγών
χρηµατοδότησης. Θα δοθεί ευελιξία στη λειτουργία αυτών των
εργαλείων και µεγάλες δυνατότητες.
Και φαντάζοµαι ότι το επόµενο βήµα πρέπει να είναι και τα κίνητρα για τα νησιά όπου ο πληθυσµός έχει συρρικνωθεί, κύριε
Υπουργέ, ή ακόµα για τα νησιά που είχαν ζωή τις προηγούµενες
δεκαετίες και σήµερα είναι ακατοίκητα. Πρέπει να δώσουµε κίνητρα σε νέους ανθρώπους, να τονωθεί κι εκεί η παρουσία και η
επιχειρηµατικότητα. Και τα κίνητρα από µόνα τους δεν αρκούν.
Είναι και οι υποδοµές που λέει το σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ». Γιατί αυτά
είναι τα πιο προκεχωρηµένα φυλάκια της επικράτειας και του Ελληνισµού. Αυτό το µεγάλο πλεονέκτηµα, που κατέστη µειονέκτηµα, πρέπει να το αντιστρέψουµε και να το ξανακάνουµε πλεονέκτηµα.
Σας οµιλώ και ως ένας Βουλευτής χερσαίας περιφερειακής
ενότητας, της Μαγνησίας, που όµως στα διοικητικά της όρια
υπάρχουν τρία κατοικηµένα νησιά -Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος- και πολύ περισσότερα ακατοίκητα και το Θαλάσσιο
Πάρκο των Βορείων Σποράδων. Είναι τρία νησιά εντελώς διαφορετικά. Και, βεβαίως, η Σκιάθος της µεγάλης τουριστικής ανάπτυξης µπορεί να µην έχει ανάγκη από τα εργαλεία που προβλέπει το νοµοσχέδιό σας. Είναι, βέβαιο, όµως ότι η Σκόπελος
και η Αλόννησος έχουν ανάγκη από τέτοια εργαλεία και από πολύ
περισσότερα ακόµα.
Κατά συνέπεια δεν καταλαβαίνω γιατί, αντί να ενώσουµε δυνάµεις εδώ, να προσθέσουµε ιδέες -γιατί οι νησιώτες µας µας
παρακολουθούν µε αγωνία-, να προσπαθήσουµε να βελτιώσουµε
ακόµα περισσότερο αυτό το πολύ καλό εργαλείο, προσπαθούµε
να το ακυρώσουµε. Δεν πάει έτσι η Ελλάδα µπροστά ούτε αναδεικνύεται η νησιωτικότητα. Και είναι αυστηρός κριτής όλων µας
οι επόµενες γενιές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ένα λεπτό ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, κύριε συνάδελφε, σε ένα λεπτό. Ολοκληρώστε, γιατί είπαµε σε επτά λεπτά.
Κλείστε µε την τελευταία πρόταση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κλείνω µε αυτή την πρόταση, λέγοντας, κύριε Υπουργέ, «συνεχίστε», γιατί οι ιδέες στην πολιτική συνεχίζουν να µετράνε. Ό,τι κι αν λέει ο οποιοσδήποτε, αυτές είναι
το όχηµα, για να πάµε µπροστά. Κι αυτό το νοµοσχέδιο κάνει ένα
βήµα µπροστά στη διαφύλαξη, στην ανάδειξη και στην αξιοποίηση της νησιωτικότητας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε .
Να πω ότι είναι ακόµα είκοσι πέντε συνάδελφοι. Τον λόγο
τώρα έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, η κ. Φωτεινή Μπακαδήµα, και αµέσως µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Καραθανασόπουλος.
Και ξαναϋπενθυµίζω -και γι’ αυτό είπαµε να τηρείται ο χρόνοςότι υπάρχουν ακόµα είκοσι πέντε συνάδελφοι. Γι’ αυτό θέλω να
τηρείται ο χρόνος. Παράκληση θερµή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχετε τον λόγο, κυρία Μπακαδήµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε από
το πρωί και θα συζητάµε για τις επόµενες ώρες ένα νοµοσχέδιο
που εισάγει το Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο έχει τον στόχο,
σύµφωνα µε τον Υπουργό και µε την οµάδα που το έχει επιµεληθεί, να δηµιουργήσει µία ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική, που
θα εντείνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας και
της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας. Και δεν µπορεί κανείς παρά
να συµφωνήσει πως όντως είναι τεράστια η ανάγκη, για να υπάρχει µία ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα αλλά και να αναπτυχθούν τα νησιά µας.
Όµως, είναι πράγµατι ένας µεγαλεπήβολος στόχος, όπως από
την αρχή έχει επισηµάνει και ο Υπουργός στις συνεδριάσεις της
επιτροπής. Παρ’ όλα αυτά, επιτυγχάνεται; Φτάνουµε τελικά στον
σκοπό του νοµοθετήµατος; Ας δούµε ορισµένα σηµεία, για να
µπορέσουµε να έχουµε µια ξεκάθαρη εικόνα όλοι µας αλλά και
οι συµπολίτες µας που µας ακούνε ή θα ακούσουν αργότερα τη
συζήτηση.
Πάµε στο Port Community System, τη δηµιουργία δηλαδή ενός
πληροφοριακού συστήµατος για την υποβολή δεδοµένων, που
θα έρθει να βοηθήσει στην ηλεκτρονική διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα και θα είναι προσβάσιµο µέσω του gov.gr.
Οφείλω να πω εξαρχής ότι είναι µία θετική κίνηση. Παρ’ όλα
αυτά, θεωρούµε ως ΜέΡΑ25 ότι είναι εξόχως προσχηµατική.
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί η διασύνδεση θα γίνεται από την ΑΑΔΕ,
η οποία θα έπρεπε να µετονοµαστεί σε ΕΑΔΕ, σε Εξαρτηµένη
Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, γιατί όλοι το γνωρίζουµε πάρα πολύ
καλά ότι µόνο ανεξάρτητη δεν είναι.
Δεν είναι απαραίτητος µόνο ένας κρατικός εποπτικός φορέας,
αλλά είναι απαραίτητη η αλλαγή του συνολικού µείγµατος πολιτικής και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πληροφοριακών συστηµάτων, που αυτή τη στιγµή δεν είναι στα χέρια του ελληνικού
δηµοσίου, αλλά και γενικά στο ξεπούληµα των λιµανιών και της
περιουσίας της χώρας.
Παράδειγµα ξεπουλήµατος; Η «COSCO». Σήµερα αναφέρθηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι σε αυτή. Πριν από δύο µήνες περίπου είχαµε την αποστολή επιστολής της «COSCO», η οποία
επέρριπτε ευθύνες στο ελληνικό δηµόσιο για τις καθυστερήσεις
και άνοιξε το θέµα της µεταβίβασης του ποσοστού του 16% του
πλειοψηφικού πακέτου που υπολείπεται να πάρει. Παρ’ ότι δεν
έχουν ολοκληρωθεί τα προβλεπόµενα έργα, οι υποχρεωτικές
επενδύσεις, υπάρχουν πάρα πολλές αµφιβολίες αν και πότε θα
ολοκληρωθούν αυτές. Μολονότι η «COSCO» συνεχίζει να φέρεται ως ξεκάθαρος αποικιοκράτης και ακόµα και αν πούµε ότι είχανε πάει όλα καλά, δεν είχαν συµβασιοποιηθεί µόνο τέσσερις
µε πέντε επενδύσεις, είχαν ολοκληρωθεί όλα, έβαιναν όλα καλώς, το πρόβληµα είναι, ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αυτό καθαυτό το ξεπούληµα του λιµανιού, όχι µόνο του Πειραιά,
γενικότερα.
Δεν είναι το θέµα, λοιπόν, αν τήρησε η «COSCO» ή όχι τις υποχρεώσεις της. Αυτό είναι ένα µέρος του ζητήµατος. Το ζήτηµα
είναι ότι συνολικά όλοι συναινέσατε και ψηφίσατε -µε εξαίρεση
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας- το ξεπούληµα του λιµανιού
στην «COSCO».
Παραµένει εξάλλου, επίσης, ανοικτό, σε ό,τι αφορά την
«COSCO», το ζήτηµα του Προβλήτα 4, του προβλήτα που θα
έρθει να λειτουργήσει ως Container Terminal στη θέση που τώρα
υπάρχει το Car Terminal, το οποίο θα µεταφερθεί προς τη Δραπετσώνα, καταλαµβάνοντας ένα κοµµάτι της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χωρίς κανείς όµως να αναλογιστεί ότι έτσι ουσιαστικά την καταστρέφει και τη ζώνη και τις επιχειρήσεις και τους
ανθρώπους που ζουν από αυτή.
Είδαµε, βέβαια, πολλές αντιδράσεις. Και σήµερα έγιναν αναφορές στην επιστολή της «COSCO» και στο 16%. Ξέρετε, οι
µόνοι που µπορούν να αντιδρούν -µιλάω για τα κόµµατα που
ήταν το 2016 στη Βουλή- είναι το ΚΚΕ, γιατί εκείνοι την καταψήφισαν. Όλοι οι υπόλοιποι συµφωνήσατε. Όλοι οι υπόλοιποι το
ψηφίσατε. Με ευρύτατη πλειοψηφία πέρασε η σύµβαση παραχώρησης. Άρα το να αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα, ο ΣΥΡΙΖΑ που
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άνοιξε την πόρτα του ξεπουλήµατος, είναι το λιγότερο υποκριτικό και θα πρέπει να είµαστε ειλικρινείς, τουλάχιστον µεταξύ
µας.
Πιστέψτε µε, κατανοώ ολόψυχα και µε πολύ µεγάλο σεβασµό
την ανάγκη των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ να καταλαγιάσουν την
αριστερή, όση έχει αποµείνει από αυτή, συνείδησή τους, αλλά
καταλάβετέ το και παραδεχθείτε το πλέον ότι εσείς, κυρίες και
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, εξαθλιώσατε τη µεσαία τάξη, κάνατε τους µικροµεσαίους φτωχούς, τους φτωχούς φτωχότερους, ανοίξατε
την κερκόπορτα του ξεπουλήµατος. Εσείς ξεπουλήσατε το λιµάνι
του Πειραιά. Και τώρα µόνο µένετε επικοινωνιακά να προσπαθείτε να παραστήσετε τους προστάτες των πολιτών, των επιχειρηµατιών, των ενώσεων, των οµοσπονδιών. Δυστυχώς, κανείς
δεν µπορεί να ξεχάσει ούτε τα «ναι» σας, τα «όχι» που τα κάνατε
«ναι», ούτε τις υπογραφές σας στο τέταρτο µνηµόνιο ούτε τα δακρυγόνα που ρίχνατε τον Απρίλη του 2016 στους λιµενεργάτες
που είχαν συγκεντρωθεί, για να διαµαρτυρηθούν στο ξεπούληµα.
Εξάλλου το 67% προβλεπόταν να περάσει στην «COSCO» µε τη
δική σας σύµβαση παραχώρησης.
Οπότε, όταν συζητάµε αν θα δοθεί τώρα το 16%, θα συµφωνήσω ότι κακώς το κάνει η Νέα Δηµοκρατία. Αλλά, πείτε µου ειλικρινά, έτσι, µε το χέρι στην καρδιά: Αν ήσασταν εσείς στους
υπουργικούς θώκους της Νέας Δηµοκρατίας, τι θα κάνατε διαφορετικό; Θα λέγατε ότι τότε είχατε υπογράψει, αλλά τώρα παίρνετε την υπογραφή σας πίσω; Δεν έχετε τη φήµη ούτε πείθετε
κανέναν ότι µπορείτε να έρθετε σε ρήξη και να αναιρέσετε υπογραφές σας.
Φυσικά, δεν λέει κανείς ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι άµοιρη ευθυνών. Έχει τις δικές της ευθύνες, δεν έχει το σύνολο των ευθυνών.
Πάµε τώρα γρήγορα στο νοµοσχέδιο, για να είµαι συνεπής µε
τον χρόνο µου. Θεωρητικά έχουµε ένα πλήρες πρόγραµµα νησιωτικής επιχειρηµατικότητας, που θα βοηθήσει και θα τονώσει
τις τοπικές επιχειρήσεις. Πραγµατικά, ένα πλαίσιο ανάπτυξης θα
πρέπει πλέον να ενορχηστρωθεί και να δηµιουργηθεί. Μόνο που
δεν βλέπουµε να γίνεται αναφορά στην ενίσχυση των υφιστάµενων υποδοµών, όπως είναι τα σχολεία, τα κέντρα υγείας, οι υπηρεσίες ή στην προσβασιµότητα. Οπότε, εάν σκεφθούµε ότι
είµαστε εν µέσω διαχείρισης της πανδηµίας του κορωνοϊού και
υποχρεώνουµε κατοίκους µικρότερων νησιών να µεταβούν, όχι
µόνο για να εµβολιασθούν, αλλά ακόµη και για να κάνουν εξετάσεις ή να πάρουν τα φάρµακά τους ή να κάνουν µία θεραπεία,
σε µεγαλύτερα κοντινά τους νησιά, πώς µπορούµε να µιλήσουµε
για γαλάζια ανάπτυξη και για ανάπτυξη νησιωτικής επιχειρηµατικότητας; Με επικοινωνιακές διατάξεις εφησυχασµού των νησιωτών;
Τα προβλήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι υπαρκτά
και θα πρέπει πράγµατι να εγκύψουµε σε αυτά και να συζητήσουµε όλοι µαζί για το πώς µπορούµε πραγµατικά να τα λύσουµε.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας υπογραµµίζει συνεχώς
τη σηµασία τόνωσης της ναυτοσύνης και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου. Πράγµατι, αυτό θα πρέπει να γίνει.
Όµως, τι δεν είδαµε στο δικό σας σχέδιο νόµου; Καµµία πραγµατική στήριξη στους ναυτεργάτες των ποντοπόρων πλοίων και
των αντικαταστατών τους, που έχουν µείνει άνεργοι λόγω της
πανδηµίας, γιατί δεν µπορούν να γίνουν οι αλλαγές. Δεν βλέπουµε καµµία µέριµνα για τις καθυστερήσεις που έχουµε στη
συνταξιοδότηση, µε ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και
να µην έχουν πάρει ακόµη το εφάπαξ που θα έπρεπε. Καµµία
αναφορά σε περιπτώσεις ναυτεργατών που είναι σε αναστολή
και κάποιοι δεν έχουν πάρει ακόµα την ενίσχυση, την επιδότηση
του Οκτωβρίου, του Νοεµβρίου και του Δεκεµβρίου.
Με όλα αυτά τα προβλήµατα άλυτα και ουσιαστικά ανέγγιχτα,
θα έρθουµε να συζητήσουµε πραγµατικά και σοβαρά για µία γαλάζια ανάπτυξη;
Δεν µπορώ να µη σταθώ και στο πιστοποιητικό εξαίρεσης από
την πλοήγηση, ώστε να µπορούν να εισέρχονται στα λιµάνια µας
και να εξέρχονται απ’ αυτά πλοία χωρίς τη βοήθεια πλοηγού.
Εξαιρετικά σηµαντικό ζήτηµα, που δεν µπορεί κανείς να διασφαλίσει πως δεν θα προκαλέσει δυστυχήµατα και ατυχήµατα στο
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µέλλον.
Κλείνοντας, θα σταθώ στις δύο τροπολογίες. Η πρώτη αφορά
την παραβίαση και τις κυρώσεις που εφαρµόζονται, όταν έχουµε
παραβίαση του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών.
Μία τροπολογία που έρχεται να νοµοθετήσει τη δραστική µείωση
των προστίµων, χτυπώντας στην πλάτη και κλείνοντας το µάτι,
εάν θέλετε, στους ολιγάρχες παραβάτες, την οποία και φυσικά
θα καταψηφίσουµε. Δεν επαρκεί η αιτιολογία ότι είναι λόγω της
πανδηµίας και προσπαθούµε να βελτιώσουµε λίγο την επικρατούσα κατάσταση. Είναι ξεκάθαρη κίνηση ενίσχυσης των ολιγαρχών, που επιλέγουν να χρησιµοποιούν τους εργαζόµενους σαν
πιόνια και σαν µοχλό κέρδους.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά την ουσιαστική αναπροσαρµογή, κατάργηση των αρµοδιοτήτων της ΡΑΛ. Είναι εξαιρετικά
ενδιαφέρον ότι επιλέγετε να τη φέρετε τη συγκεκριµένη χρονική
στιγµή, όταν έχουµε τα αιτήµατα της «COSCO», εκκρεµείς αποφάσεις της ΡΑΛ για το κουπόνι εισόδου, το one stop service και
πολλά άλλα ανοικτά ζητήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, θα είµαστε
εδώ να παρακολουθούµε µακροπρόθεσµα τι αποτέλεσµα θα
έχουν η στάση και οι επιλογές σας, γιατί οι αλλαγές που νοµοθετείτε ανοίγουν την πόρτα σε αλλαγές και στη σύµβαση παραχώρησης µε το ψαλίδισµα των αρµοδιοτήτων της ΡΑΛ.
Εκτός όµως από αυτό, εκτός από την «COSCO», τις απαλλαγές πληρωµής πλοηγικών δικαιωµάτων, το γενικότερο ξεπούληµα λιµανιών και όλα τα υπόλοιπα, βλέπουµε να προχωράτε και
στη θέσπιση εξαιρέσεων έργων ναυσιπλοΐας και θαλάσσιας επιτήρησης από την υποχρέωση υποβολής περιβαλλοντικών µελετών. Κάνετε ό,τι µπορείτε, δηλαδή, για να εξυπηρετήσετε για
ακόµη µία φορά την εγχώρια ολιγαρχία. Και αυτό, πιστέψτε µε,
δεν µας προκαλεί πλέον καµµία εντύπωση. Ούτε αυτό ούτε το
ότι στρατηγικά δεν επιλέγετε να αντιδράσετε και να κάνετε
πράξη αυτό που ζητούν οι κάτοικοι όχι µόνο του Κερατσινίου και
της Δραπετσώνας, αλλά όλης της Β’ Πειραιά. Να προχωρήσετε
και να µεταφέρετε τις βιοµηχανικές δραστηριότητες έξω από τον
οικιστικό ιστό. Εσκεµµένα και ηθεληµένα αφήνετε την «OIL ONE»
εκεί όπου είναι, εσκεµµένα και ηθεληµένα πνίγετε στο βενζόλιο
και στις καρκινογόνες ενώσεις τους κατοίκους, εσκεµµένα και
ηθεληµένα κλείνετε τα µάτια και βάζετε πάνω απ’ όλα τα κέρδη
του κ. Μελισσανίδη και της «OIL ONE».
Κλείνω µε την εξής φράση: Θεωρείτε πως το νοµοσχέδιό σας,
κύριε Υπουργέ, είναι µεγαλόπνοο. Δεν είναι µεγαλόπνοο, είναι
µεγαλοµανές και όσο δεν βάζετε τα συµφέροντα των πολιτών
πάνω από τα συµφέροντα των επιχειρηµατιών, θα µας βρίσκετε
πάντα απέναντί σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς την κ. Μπακαδήµα και για την τήρηση του χρόνου.
Παρακαλώ να ετοιµαστεί το Βήµα, προκειµένου να πάρει τον
λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολουθήσαµε µια αντιπαράθεση ανάµεσα στην Κυβέρνηση και στον ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος προχώρησε πρώτος σε µια
ολοκληρωµένη θαλάσσια στρατηγική και νησιωτικότητα, εάν
ήταν η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ή εάν ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε µια τέτοια πολιτική επιλογή, ποιος ήταν ο εµπνευστής, δηλαδή, αυτών των επιλογών.
Εδώ θα µου επιτρέψετε να θυµηθώ µια λαϊκή ρήση, η διαχρονικότητα της οποίας αναδεικνύει και τη λαϊκή σοφία, µε όλο τον
σεβασµό βεβαίως στα συµπαθή τετράποδα. «Δυο γάιδαροι µαλώνανε σε ξένο αχυρώνα». Και γιατί το λέω αυτό; Γιατί τα αποτελέσµατα των πολιτικών που εφάρµοσαν όλες οι κυβερνήσεις
-και η σηµερινή- απέναντι στους νησιώτες τα βιώνουν καθηµερινά. Η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσής τους, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στα νησιά, οι επαγγελµατίες, οι αγρότες και οι ψαράδες, που δεν ξέρουν εάν θα έχουν
µεροκάµατο, εάν θα µπορέσουν να βάλουν το τσουκάλι στη
φωτιά, οι τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν, παρ’ ότι είναι νη-
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σιωτικές περιοχές, στην υγεία, στην παιδεία, οι ελλείψεις σε υποδοµές που είναι πολύ σηµαντικές, ακόµη και σε λιµάνια που δεν
µπορούν να προσεγγίσουν τα πλοία, όταν έχει λίγα µποφόρ, τα
σηµαντικά προβλήµατα τα οποία υπάρχουν στη νησιωτική διασύνδεση µε πανάκριβες µεταφορές για τους νησιώτες αλλά και
για όσους θέλουν να επισκεφθούν τα νησιά, είτε στη διασύνδεση
µε την ηπειρωτική Ελλάδα είτε στη διασύνδεση ανάµεσα στα
νησιά. Πολλά παράλογα έχουµε παρακολουθήσει, όταν χρειάζεται να πάνε από το ένα νησί στο άλλο. Από το Ιόνιο, δηλαδή, για
να πας από τη Ζάκυνθο στην Κέρκυρα, που είναι και η έδρα της
περιφέρειας, πρέπει να περάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα και
από εκεί να πάρεις το αυτοκίνητο και να φθάσεις µέχρι την Ηγουµενίτσα, εάν δεν µπορείς να πας µε το αεροπλανάκι που υπάρχει
κατά διαστήµατα, όποτε υπάρχει και αυτό.
Απαντάει σε αυτά τα ζητήµατα, σε αυτά τα προβλήµατα, η κυβερνητική πολιτική µε την ολοκληρωµένη θαλάσσια στρατηγική
για τη νησιωτικότητα; Όχι, βέβαια. Δεν απαντάει σε αυτά τα προβλήµατα. Άλλωστε, δεν υπάρχει ούτε µία αναφορά µέσα στο νοµοσχέδιο σε αυτά τα ζητήµατα.
Σε τι απαντάει, λοιπόν, αυτή η πολιτική; Απαντάει στις ανάγκες
των επιχειρηµατικών οµίλων, ιδιαίτερα του εφοπλιστικού κεφαλαίου, του κεφαλαίου που δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισµού ή και της ενέργειας. Δηµιουργεί η Κυβέρνηση µια σειρά
από εργαλεία, για να µπορέσει να αξιοποιήσει προς όφελος των
κεφαλαιοκρατών τα χρηµατοδοτικά πακέτα του Ταµείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του νέου
ΕΣΠΑ, που όµως αυτά τα πακέτα δεν έρχονται µε το αζηµίωτο
στην Ελλάδα, έχουν ως προϋπόθεση την προώθηση των αναδιαρθρώσεων, των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων, την ακόµη µεγαλύτερη απελευθέρωση στην αγορά εργασίας και σε µια σειρά
άλλους τοµείς.
Από αυτή την άποψη, το «ζεστό χρήµα» το οποίο φιλοδοξεί να
διαχειρισθεί η Κυβέρνηση προς όφελος των επιχειρηµατικών οµίλων γίνεται θυσιάζοντας τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, τα δικαιώµατα της νέας γενιάς, συνολικότερα του λαού µας. Αλλά η
διαπάλη ανάµεσα στην Κυβέρνηση και στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση και άλλα κόµµατα που είχαν κυβερνήσει, όπως το ΚΙΝΑΛ,
ήταν όχι µόνο για το ολοκληρωµένο σχέδιο, αλλά και για τις άγονες γραµµές. Φανταστείτε ότι µιλάµε το 2021 για άγονες γραµµές.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούσε την Κυβέρνηση ότι υποχρηµατοδοτεί
τις άγονες γραµµές, ενώ η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας πανηγύριζαν ότι δεν έµεινε εν µέσω πανδηµίας κανένα νησί αποκοµµένο. Σιγά το κατόρθωµα! Το 2021 τα
λέτε αυτά; Και για ποιο πράγµα; Για το ότι υπήρχε η στοιχειώδης
σύνδεση των νησιών και όχι η αναγκαία. Κι όλα αυτά µε το αζηµίωτο για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, χρυσοπληρώνοντας τις
ακτοπλοϊκές εταιρείες. Και µάλιστα ο διαγκωνισµός αυτός έγινε
για το ποιος έδωσε τα περισσότερα χρήµατα στους ακτοπλόους,
λες και αυτά τα χρήµατα δεν βγαίνουν από την τσέπη των εργαζοµένων, των αυτοαπασχολούµενων, των επαγγελµατιών, των
αγροτών, οι οποίοι στενάζουν από τη φορολογία.
Έτσι, λοιπόν, το νοµοσχέδιο το οποίο φέρνει για συζήτηση σήµερα η Κυβέρνηση, και το πρώτο κοµµάτι αλλά και το υπόλοιπο,
είναι κοµµένο και ραµµένο στις ανάγκες των εφοπλιστών.
Ισχυρίστηκε ο κύριος Υπουργός κατά τη διάρκεια της οµιλίας
του ότι µε την πολιτική της η Κυβέρνηση θέλει να στηρίξει τους
ναυτεργάτες. Μάλιστα, υπάρχει και το άρθρο 16, που έχει και
τον τίτλο «Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας».
Αλήθεια, το πιστεύετε αυτό το πράγµα; Ή προσπαθείτε να
συγκαλύψετε, παρουσιάζοντας το µαύρο άσπρο, ότι τα µέτρα τα
οποία παίρνετε είναι σε βάρος των ναυτεργατών; Εκεί, στο
άρθρο 16, δεν περιέχεται η αναστολή των συµβάσεων των ναυτεργατών; Και στο όνοµα τίνος πράγµατος ως αντιστάθµισµα;
Ένα επίδοµα φιλανθρωπίας.
Εσείς ως Κυβέρνηση, ο ίδιος Υπουργός µάλιστα, δεν φέρατε
το καλοκαίρι του 2020 την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία; Γιατί το κάνατε αυτό; Για να είναι
ακόµη πιο φτηνοί οι ναυτεργάτες που δουλεύουν στην ποντοπόρο ναυτιλία και µάλιστα άνοιξε η όρεξη και των ακτοπλόων σε
µια τέτοια διαδικασία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι κυβερνήσεις διαχρονικά δεν έχουν αλλάξει προς το χειρότερο τις οργανικές συνθέσεις στα καράβια; Έχουν γίνει αλλεπάλληλες αλλαγές των οργανικών συνθέσεων, µε αποτέλεσµα
την εντατικοποίηση των εργαζοµένων, την απελευθέρωση του
ωραρίου, τα ατυχήµατα αλλά και τους θανάτους οι οποίοι καταγράφονται στα πλοία.
Μάλιστα, η Κυβέρνηση φτάνει στο σηµείο το ανεκδιήγητο πρόστιµο, το οποίο είχαν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, των πεντακοσίων ευρώ ανά περίπτωση αν δεν τηρείται το ωράριο, να το
κάνει χίλια ευρώ ανά καράβι και όχι ανά περίπτωση. Σοβαρά µιλάτε; Έσταξε η µύγα ξύγκι, δηλαδή! Είναι σαν να λέτε µε άλλα
λόγια, κύριοι της Κυβέρνησης, στους εφοπλιστές: «Τσακίστε τα
ωράρια, εντατικοποιήστε την εργασία των ναυτεργατών, για να
µπορέσετε να πληρώσετε ένα πρόστιµο χιλίων ευρώ.». Σιγά τα
ωά, όταν οι εφοπλιστές βγάζουν αµύθητα κέρδη από αυτή τη διαδικασία!
Και αυτό ακριβώς είναι το παράδοξο, το οποίο δεν παρατηρείται βεβαίως µόνο επί των ηµερών της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και των προηγούµενων κυβερνήσεων: Οι εφοπλιστές να χτίζουν κάθε χρόνο, είτε αγοράζοντας µεταχειρισµένα
είτε χτίζοντας καινούργια καράβια ύψους δεκάδων δισεκατοµµυρίων ευρώ, και ταυτόχρονα οι θέσεις απασχόλησης να µειώνονται, περισσότεροι ναυτεργάτες να είναι άνεργοι. Βεβαίως,
όλα αυτά τα ζητήµατα είναι δεµένα µέσα από τη λογική της διασφάλισης ακριβώς των συµφερόντων των εφοπλιστών για ακόµη
πιο φτηνούς εργαζόµενους και όχι µόνο.
Μια σειρά από άλλα άρθρα είναι ακριβώς όχι µόνο δώρα, αλλά
κάτι παραπάνω προς το εφοπλιστικό κεφάλαιο, όπως είναι το
άρθρο 22 για το πιστοποιητικό πλοήγησης, που επί της ουσίας
δίνετε το δικαίωµα στους πρώτους και δεύτερους καπετάνιους
να πάρουν ένα πιστοποιητικό πλοήγησης και να µην έχουν
ανάγκη την Πλοηγική Υπηρεσία. Δηλαδή τι λέτε; Αυτή σας η επιλογή, για να το πω και διαφορετικά, ποιον εξυπηρετεί: Εξυπηρετεί την ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών ή εξυπηρετεί την
κερδοφορία των εφοπλιστικών εταιρειών; Το δεύτερο, την κερδοφορία των εφοπλιστικών εταιρειών.
Έτσι, λοιπόν, δεν διστάζετε να παίξετε στα ζάρια, κύριοι της
Κυβέρνησης, την ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών, µόνο και
µόνο για να κερδίζουν οι κεφαλαιοκράτες.
Και, βεβαίως, προχωράτε µε άλλες διατάξεις στην αποψίλωση
και του παραµικρού εµποδίου που σχετιζόταν µε την προστασία
του περιβάλλοντος, την προστασία της δηµόσιας υγείας, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια οικονοµία. Αναφέρθηκαν και από τους
οµιλητές του ΚΚΕ και από την εισηγήτρια πολύ συγκεκριµένα παραδείγµατα. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία εντάσσεται ακόµη περισσότερο η αποψίλωση των αρµοδιοτήτων της Ρυθµιστικής
Αρχής Λιµένων.
Η θέση του ΚΚΕ είναι γνωστή για τις ανεξάρτητες αρχές. Ως
κόµµα είµαστε αντίθετοι µε τη δηµιουργία ανεξάρτητων αρχών,
γιατί πρόκειται για κρατικές αρχές. Μόνο που οι κυβερνήσεις µεταβιβάζουν τις ευθύνες και τις αρµοδιότητες αυτές στις αρχές,
για να µπορεί να υλοποιείται η αντιλαϊκή πολιτική και να µη λογοδοτεί η Κυβέρνηση, αλλά οι διάφορες υποτιθέµενες ανεξάρτητες αρχές.
Έτσι, λοιπόν, είναι φανερό ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι, τα λαϊκά στρώµατα των νησιών µας, συνολικά η εργατική τάξη και η λαϊκή οικογένεια στη χώρα µας δεν
µπορούν να αντιµετωπισθούν παρά µόνο σε µια ανειρήνευτη
πάλη και σύγκρουση µε την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης,
µε τα κόµµατα που εξυπηρετούν τα συµφέροντα του κεφαλαίου,
µε τους ίδιους τους µονοπωλιακούς οµίλους. Μόνο έτσι µπορούν
να προασπίσουν τα δικαιώµατα, αλλά και να βάλουν στο επίκεντρό τους την ικανοποίηση των αναγκών. Γι’ αυτόν ακριβώς τον
λόγο ο µόνος δρόµος που είναι προς όφελος του λαού είναι να
έρθει σε οριστική ρήξη µε την εξουσία τον πλουτοκρατών. Είµαστε καθαροί ως ΚΚΕ: Η µόνη διέξοδος προς όφελος του λαού
είναι ο σοσιαλισµός και όχι ο καπιταλισµός, που γίνεται όλο και
πιο απάνθρωπος.
Έτσι, λοιπόν, για παράδειγµα, η υπεροχή του σοσιαλιστικού
συστήµατος και στον τοµέα των µεταφορών είναι τεράστια σε
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σύγκριση µε τον καπιταλισµό, όπου εκεί ο κρατικός φορέας µεταφορών που θα έχει την ευθύνη του συνόλου των µεταφορών
όχι ανταγωνιστικά µεταξύ τους, αλλά συµπληρωµατικά, θα µπορεί ακριβώς να αξιοποιεί το σύνολο των µεταφορικών υποδοµών,
αξιοποιώντας όλες τις µορφές µεταφοράς, για να καλυφθούν οι
µεταφορικές ανάγκες του λαού αλλά και οι ανάγκες ανάπτυξης
των παραγωγικών δραστηριοτήτων στα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα.
Στο επίκεντρο αυτής της παραγωγικής διαδικασίας θα είναι
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, µέσα από την κοινωνικοποίηση
των µέσων παραγωγής, την αξιοποίηση των επιτευγµάτων της
έρευνας και της τεχνολογίας προς όφελος του λαού και όχι προς
όφελος της κερδοφορίας των καπιταλιστικών επιχειρήσεων -βλέπουµε τον εµπορικό πόλεµο και τις διαστάσεις που έχει πάρει ο
εµπορικός πόλεµος και ο κρατικός πόλεµος για το εµβόλιο, που
αποτελεί µια ακόµη τρανή απόδειξη του παρασιτικού χαρακτήρα
του καπιταλιστικού συστήµατος- και βεβαίως η αποδέσµευση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους άλλους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς. Από αυτή την άποψη, είναι δεδοµένη η θέση
του ΚΚΕ απέναντι και στο συγκεκριµένο νοµοθέτηµα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε Καραθανασόπουλε, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα, είναι η Ηµέρα Μνήµης των Ελλήνων Εβραίων µαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώµατος. Τι εννοούµε όµως «µνήµη»;
Η µνήµη είναι µία διαρκής µάχη ενάντια στον ρατσισµό, το µίσος,
τη µισαλλοδοξία, τον σκοταδισµό. Είναι ο αγώνας για πολλά από
αυτά που σηκώνουν κεφάλι σήµερα στην Ευρώπη και πρέπει να
µπουν ξανά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Μνήµη είναι ο καθηµερινός αγώνας ενάντια στη λήθη. Μνήµη είναι πολιτικές συνοχής και πολιτικές αλληλεγγύης. Το «ποτέ πια ναζί», «ποτέ πια
φασίστες» µπορεί -και πρέπει- να είναι και ασκούµενες πολιτικές.
Σαν σήµερα, εβδοµήντα έξι χρόνια πριν, γράφεται ότι απελευθερώθηκε το Άουσβιτς. Δεν είναι έτσι. Σαν σήµερα, εβδοµήντα
έξι χρόνια πριν, ο Κόκκινος Στρατός απελευθέρωσε το Άουσβιτς.
Αυτό πρέπει να το θυµόµαστε όλοι σε µια χώρα που πρόσφατα
τρίτο κόµµα ήταν οι ναζί. Να το θυµόµαστε όλοι, σε µία χώρα
που ο Χρήστος Παππάς παραµένει ακόµα ασύλληπτος. Να το θυµόµαστε κόντρα στους αναθεωρητές της ιστορίας στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη.
Βλέπω σε πολλές οµιλίες συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας
να «σηκώνουν» το θέµα της µήνυσης και της αγωγής του Αλέξη
Τσίπρα για τη δήθεν βίλα στο Σούνιο. Αυτό αποτελεί τροµερό
θράσος!
Θέλω πραγµατικά, συνάδελφοι, να σας ρωτήσω: Πιστεύετε ότι
το πολιτικό σύστηµα πρέπει να είναι οχυρωµένο από συκοφάντες, από fake news, από «κιτρινισµό» και από δολοφονίες χαρακτήρα; Το πιστεύετε; Πώς πρέπει να αντιδρά ένας πολιτικός όταν
αισθάνεται ότι τον συκοφαντούν, ότι δέχεται λάσπη, ότι προσπαθούν µε ψέµατα να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώµη, ότι
συντελείται επικοινωνιακός βοµβαρδισµός για ν’ αλλάξει η
ατζέντα;
Έχετε εµπιστοσύνη στη δικαιοσύνη; Αν η δικαιοσύνη πει ότι
αυτοί οι οποίοι έγραψαν και είπαν αυτά είναι συκοφάντες, ψεύτες, «κίτρινοι», τότε εσείς, η Νέα Δηµοκρατία, που βγάλατε δεκάδες ανακοινώσεις, σχόλια και παραπολιτικά και αναλύσεις, τι
είστε; Θα ζητήσετε συγγνώµη; Ή επιµένετε ως Νέα Δηµοκρατία
για τη δηµοσιότητα που δώσατε στο θέµα; Όµως, έτσι είναι
πάντα οι συκοφάντες. Είναι θρασύδειλοι και κλαψουρίζουν λίγο
πριν λάµψει η αλήθεια, λίγο πριν καταρρεύσει το ψέµα.
Ξεχάσατε τη δηµοσιογράφο που παραιτήθηκε λίγες βδοµάδες
πριν καταγγέλλοντας εκβιασµούς, στραγγαλισµούς και πιέσεις
από το Μέγαρο Μαξίµου; Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτός
είναι ο δηµόσιος λόγος και ο δηµόσιος διάλογος στη χώρα.
Με αφορµή και τα χθεσινά, η δηµοκρατική ευαισθησία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη µπορεί να συνοψισθεί στο εξής: Οι πολίτες
υποχρεούνται να µην κάνουν συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας λόγω
της πανδηµίας. Η Κυβέρνηση, όµως, δικαιούται να ρυθµίζει εν
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µέσω πανδηµίας και µε το Κοινοβούλιο αντικειµενικά να υπολειτουργεί ό,τι θέλει που δεν έχει σχέση µε την πανδηµία, χωρίς κοινωνικό διάλογο, χωρίς κοινωνικές αντιστάσεις, µε λιγότερες
οµιλίες και συνεδριάσεις στη Βουλή, µε τα media να δίνουν το
60% του χρόνου στα πάνελ στη Νέα Δηµοκρατία, που πήρε 40%,
ενώ το υπόλοιπο 40% του χρόνου κατανέµεται σ’ αυτούς οι
οποίοι πήραν 60%. Και σε αυτό δεν βάζω τα ανεξάρτητα σχόλια,
τα οποία κάνουν στα διάφορα πάνελ. Και αυτά είναι τα στοιχεία
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Δεν είναι τα στοιχεία
του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι, λοιπόν, η λειτουργία της δηµοκρατίας
µας εν µέσω πανδηµίας;
Μάθαµε την προηγούµενη βδοµάδα από τον Παγκόσµιο Ιατρικό Σύλλογο ότι και στα µέσα µαζικής µεταφοράς ο κορωνοϊός
κολλάει. Φαίνεται ότι και στις σχολικές τάξεις ο κορωνοϊός κολλάει. Τι έκανε η οργανωµένη πολιτεία ένα χρόνο τώρα για να µεταβάλει τις συνθήκες συγχρωτισµού σε οργανωµένες δοµές,
σχολικές αίθουσες και µέσα µαζικής µεταφοράς; Πολλές φορές
τίποτα. Πολλές φορές πολύ λιγότερα σε σχέση µε άλλες χώρες.
Διότι η Κυβέρνηση δεν είχε -και δεν έχει- σχέδιο. Διότι η Κυβέρνηση βρίσκει διαρκώς δικαιολογίες. Όλο τής φταίει κάποιος
άλλος. Το καλοκαίρι έφταιγαν η νεολαία και οι πλατείες. Τώρα
φταίνε οι συναθροίσεις.
Θέλω, όµως, να πω κάτι µε αφορµή και το αυριανό. Όσοι βρισκόµαστε σε κοινωνικούς αγώνες και σε δρόµους βρισκόµαστε
εκεί -και θα βρισκόµαστε εκεί- για σκοπούς οι οποίοι υπηρετούν
την ανθρώπινη ζωή, τη δηµόσια υγεία, την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπό µας. Κανείς δεν διαδηλώνει ούτε για να αρρωστήσει
ο ίδιος ούτε για να αρρωστήσει ο διπλανός. Και να ξέρετε ότι
όλος αυτός ο αγώνας που δίνουµε ως κοινωνία εδώ και έναν
χρόνο, για ένα µεγάλο µέρος από εµάς είναι µία νοητή καθηµερινή πορεία για τη δηµόσια υγεία, για τη θωράκιση του ΕΣΥ, για
τα δικαιώµατα των υγειονοµικών. Είναι µια νοητή πορεία για µια
κοινωνία µε περισσότερη ελευθερία, κοινωνική και ατοµική, µία
κοινωνία µε µικρότερη ανισότητα και ίσες αφετηρίες και ευκαιρίες, µια κοινωνία αλληλέγγυα και συνεκτική, όπου ο ένας βοηθά
τον άλλο για να βγούµε από την κρίση και δεν θα τον υπονοµεύει,
δεν θα τον κανιβαλίζει. Γι’ αυτή την κοινωνία αγωνιζόµαστε και
τώρα και µετά την πανδηµία.
Ως προς το νοµοσχέδιο, η εκπόνηση µιας εθνικής στρατηγικής
είναι αυτονόητα αναγκαίο βήµα και κατ’ αρχάς είναι θετικό.
Όµως, µια σειρά προβληµάτων καθιστούν την εθνική στρατηγική
ένα κυριολεκτικά κενό γράµµα.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο περισσεύουν η ασάφεια και τα ευχολόγια. Για παράδειγµα, στο άρθρο 4 ορίζονται ως πεδία πολιτικής σ’ ένα ευρύτατο φάσµα τοµέων, χωρίς καν να γίνεται προσπάθεια προσδιορισµού συγκεκριµένων δραστηριοτήτων.
Επίσης, δεν γίνεται πουθενά στο νοµοσχέδιο προσπάθεια διάκρισης της θαλάσσιας πολιτικής από τη νησιωτική πολιτική. Προφανώς υπάρχει επικάλυψη και συνδέονται, όµως δεν ταυτίζονται.
Όχι απλά δεν γίνεται προσπάθεια διασύνδεσης των προτεινόµενων δράσεων και εργαλείων µε το µεταφορικό ισοδύναµο, τον
πυρήνα, δηλαδή, της υφιστάµενης νησιωτικής πολιτικής, αλλά
δεν γίνεται καν ονοµαστική αναφορά σε αυτό. Ελπίζουµε τουλάχιστον να µη σηµατοδοτεί αυτό οποιαδήποτε σκέψη υπονόµευσης της εµβληµατικής πολιτικής που ξεκίνησε επί των ηµερών
µας.
Προβλέπονται τέσσερα χρηµατοδοτικά εργαλεία, χωρίς καν
ενδεικτικό προϋπολογισµό. Οι πηγές χρηµατοδότησής τους αναφέρονται µε εντελώς γενικόλογο τρόπο, χωρίς προσπάθεια
προσδιορισµού για το πώς µπορούν αυτές να αξιοποιηθούν. Επιπλέον, δεν εξηγείται πώς συνδέονται αυτά µε τοµεακά εργαλεία
και τα περιφερειακά ΕΣΠΑ ή µε πρωτοβουλίες, όπως τα ειδικά
αναπτυξιακά για το βόρειο και το νότιο Αιγαίο.
Απουσιάζει, λοιπόν, σχεδόν ολοκληρωτικά το στοιχείο της διαβούλευσης και της ενεργού εµπλοκής της τοπικής κοινωνίας στη
διαµόρφωση της εθνικής στρατηγικής.
Κύριε Υπουργέ, ακούστε τις θετικές προτάσεις και τις αντιπροτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία για τη νησιωτικότητα
και τη νησιωτική πολιτική. Μη νοµοθετείτε µονίµως στο όνοµα
συµφερόντων. Μην αποδυναµώνετε και µην καταργείτε ρυθµιστικές αρχές.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δυστυχώς -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώµ’ εσάς στην Κυβέρνηση ελεγχόµενος και ελεγκτής είναι το ίδιο
χέρι που γράφει το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιος Λιούπης για επτά λεπτά.
Να σας ενηµερώσω ότι πρέπει να µιλήσουν άλλοι είκοσι ένας
συνάδελφοι. Καταλαβαίνετε ότι η τήρηση του χρόνου πρέπει να
είναι ευλαβική.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο αφορά στον σχεδιασµό της θαλάσσιας πολιτικής µας
σε βάθος χρόνου, µε συγκεκριµένες στρατηγικές, που αναθεωρούνται µε βάση τις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες. Στην ουσία
χαράσσεται η γραµµή των απαραίτητων πρώτων ενεργειών, για
να αποκτήσει για πρώτη φορά η χώρα µας συγκεκριµένη και στοχευµένη θαλάσσια και νησιωτική πολιτική. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εθνική στρατηγική, η οποία καταρτίζεται µε γνώµονα την
αναπτυξιακή προοπτική των νησιών και της θαλάσσιας οικονοµίας. Περιλαµβάνει αναλυτικές καταγραφές για τα προβλήµατα
κάθε περιοχής, µε ιδιαίτερη έµφαση σε οµάδες κοινωνικές ξεχωριστά, όπως τα άτοµα µε αναπηρία. Βασική επιδίωξη είναι η αειφόρος ανάπτυξη των νησιωτικών οικονοµιών, θέτοντας ως προτεραιότητα τα µικρά και αποµακρυσµένα νησιά.
Η εθνική στρατηγική καταρτίζεται ανά πενταετία, ένα εύλογο
χρονικό διάστηµα για να αποδώσουν καρπούς οι κατευθύνσεις
που χαράσσει, ενώ υπόκειται σε ετήσια αξιολόγηση. Στο πλαίσιο
υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής συστήνεται Εθνικό Μητρώο
Φορέων Θαλάσσιας Οικονοµίας, ενώ δηµιουργείται ψηφιακή
Πλατφόρµα Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης. Έτσι,
καταγράφονται τα στατιστικά δεδοµένα που προκύπτουν από την
εφαρµογή της στρατηγικής. Φυσικά, πέραν του σχεδιασµού
απαιτείται η κατάλληλη χρηµατοδότηση για δράσεις που προωθούνται. Παρέχονται διάφορα χρηµατοδοτικά εργαλεία.
Με το ειδικό πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ» υλοποιούνται έργα στις
υποδοµές των λιµένων, στην ανάπτυξη θαλάσσιων µεταφορών
του τουρισµού, στη µετακίνηση και στις ανάγκες διαβίωσης των
νησιωτών. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη στην ανάπτυξη υποδοµών
και δικτύων διαχείρισης και διανοµής ύδατος στα µικρά και αποµακρυσµένα νησιά. Το πρόγραµµα υλοποιείται µε τη συνεργασία
των φορέων της γενικής κυβέρνησης, των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλων οργανισµών του δηµοσίου, µε επενδυτικά δάνεια από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που
αποπληρώνονται µε κεφάλαια του ΠΔΕ του Υπουργείου Ναυτιλίας και φυσικά προγραµµάτων ΕΣΠΑ.
Ενισχύεται η νησιωτική επιχειρηµατικότητα µε πρόγραµµα
χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για
τη στήριξη και ανάπτυξη µεσαίων, µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων της θαλάσσιας οικονοµίας.
Συστήνεται Ταµείο Θαλάσσιας - Γαλάζιας Οικονοµίας για τη
χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων καινοτόµου επιχειρηµατικότητας στη θαλάσσια οικονοµία, τη γαλάζια ανάπτυξη, τη ναυτιλιακή τεχνολογία και τον ναυπηγικό εξοπλισµό.
Στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνεται κεφάλαιο που αφορά τη στήριξη των ναυτικών που πλήττονται από την πανδηµία. Συνεχίζεται
η αποζηµίωση ειδικού σκοπού για τους ναυτικούς που βρίσκονται
σε αναστολή εργασίας και προβλέπεται και η διαδικασία χορήγησης επιδόµατος Πάσχα και Χριστουγέννων.
Εξαιτίας των οικονοµικών συνεπειών της πανδηµίας στην ναυτιλία µειώνονται κατά 20% όλα τα ανταποδοτικά δικαιώµατα προσόρµησης, ελλιµενισµού πλοίων και επαγγελµατικών αλιευτικών
σκαφών, πλην των κρουαζιερόπλοιων, για τους µήνες Νοέµβριο
- Δεκέµβριο του 2020 και Ιανουάριο του 2021. Δίνεται νέα ώθηση
στις επιχειρήσεις ναυπήγησης και επισκευής ξύλινων σκαφών
έως σαράντα µέτρων, τα γνωστά καρνάγια, µε τη νοµοθετική
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ρύθµιση που επιτρέπει να κάνουν χρήση του αιγιαλού και της παραλίας για τις εργασίες τους.
Τέλος, µε τις ρυθµίσεις για το Λιµενικό Σώµα και την Ελληνική
Ακτοφυλακή δίνονται λύσεις σε µια σειρά από επιµέρους ζητήµατα. Ο Αρχηγός του Λιµενικού Σώµατος επιφορτίζεται µε την
έκδοση κανονισµού για θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του
λιµεναρχείου του Αγίου Όρους και αξιοποιούνται οι πίνακες επιλαχόντων των διαγωνισµών του 2019 για δόκιµους σηµαιοφόρους και λιµενοφύλακες, ώστε να καλυφθούν οι κενές οργανικές
θέσεις του Λιµενικού.
Είµαστε µια χώρα που περικλείεται από θάλασσα, µε περίπου
έξι χιλιάδες νησιά και βραχονησίδες και στηρίζει ένα µεγάλο
µέρος της εθνικής µας οικονοµίας στην τουριστική αξιοποίηση
των νησιών και των παραθαλάσσιων ζωνών της. Η χάραξη θαλάσσιας πολιτικής σε στέρεες βάσεις θα έπρεπε να είναι εδώ και
χρόνια προτεραιότητά µας.
Η κατά περίπτωση θέσπιση αποσπασµατικών µέτρων για την
τόνωση των νησιών και των νησιωτών µας δεν αρκεί για να λύσει
τα χρόνια προβλήµατα και να δώσει την απαραίτητη ώθηση.
Η Κυβέρνηση, αξιοποιώντας και πάλι εργαλεία ψηφιοποίησης
και απλοποίησης διαδικασιών, αλλά κυρίως επιχειρώντας να προσεγγίσει ολιστικά τα προβλήµατα του νησιωτικού χώρου, θέτει
τις βάσεις για τη βιώσιµη ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονοµίας.
Βεβαίως, όλα αυτά για να πραγµατοποιηθούν έχουν ως προαπαιτούµενο την επίλυση ζητηµάτων που ταλαιπωρούν πολλά
νησιά, όπως τις Σποράδες στη Μαγνησία, µε προβλήµατα σε θέµατα ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας, σε θέµατα υποδοµών στους λιµένες και σε θέµατα κάλυψης των αναγκών διαβίωσης για τους
µόνιµους κάτοικους.
Όλα αυτά γίνονται προτεραιότητα στο πλαίσιο της εθνικής
στρατηγικής. Καταγράφονται τα προβλήµατα, οι ελλείψεις και οι
ανάγκες. Τα νησιά µας -και µάλιστα τα πιο µικρά και αποµακρυσµένα- αποκτούν φωνή στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής και οι
νησιώτες έχουν πρόσβαση σε επιπλέον χρηµατοδότηση και επιχειρηµατικές ευκαιρίες.
Στη θάλασσα οφείλουµε ως λαός την ακµή µας και την ευηµερία από την αρχαιότητα. Καιρός, λοιπόν, είναι να αποδώσουµε
στη θάλασσά µας και τα νησιά µας τη σηµασία που τους πρέπει
και τους αναλογεί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος Μανωλάκος για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνησή
µας, πιστή στις εξαγγελίες και στο µεταρρυθµιστικό της πρόγραµµα, φέρνει σήµερα ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο, που αφορά
στη νησιωτική πολιτική και στη θαλάσσια οικονοµία.
Η χώρα µας, όπως γνωρίζετε, έχει την ιδιαιτερότητα να διαθέτει διάσπαρτα πάνω από έξι χιλιάδες µικρά και µεγάλα νησιά, από
τα οποία τα διακόσια είκοσι επτά κατοικούνται. Και εύλογα αναρωτιέται κανείς τι έκανε τόσα χρόνια η ελληνική πολιτεία για τη
νησιωτική ανάπτυξη. Αντί να την αναγάγει σε πρώτη προτεραιότητα και να αξιοποιήσει την απεριόριστη δυναµική που προσφέρει ο νησιωτικός χώρος, η έλλειψη οράµατος, η αποσπασµατικότητα και τα µικροκοµµατικά συµφέροντα δεν επέτρεψαν τη χάραξη µιας σοβαρής εθνικής πολιτικής που θα µετέτρεπε τα νησιά
σε πηγή πλούτου για την ελληνική οικονοµία.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Τα νησιά µας, πέραν της όποιας
τουριστικής ανάπτυξης, υποφέρουν από σοβαρότατα και χρόνια
προβλήµατα, ελλιπείς υποδοµές ελλιµενισµού και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, απουσία διαχείρισης αποβλήτων και προβληµατική ακτοπλοϊκή διασύνδεση, προβλήµατα που τα συναντώ ιδιαίτερα στα νησιά της
εκλογικής µου περιφέρειας, την Αίγινα, τον Πόρο, την Ύδρα, τις
Σπέτσες, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ).
Κοντολογίς, τα νησιά µας, αντί να έχουν αναδειχθεί σε βασικό

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

µοχλό ανάπτυξης, οδηγό και «πνεύµονα» της οικονοµίας, χωρίς
καµµία προοπτική υγιούς ανάπτυξης έχουν αφεθεί. Αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι από το 2000 και µετά, από τις ελάχιστες επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στα νησιά µας οι περισσότερες
ήταν επιβαρυντικές για το περιβάλλον και απεχθείς για τις τοπικές κοινωνίες, ιχθυοκαλλιέργειες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια τέτοια κατάσταση έρχεται σήµερα το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής για να διαµορφώσει για πρώτη φορά
πλαίσιο εθνικής στρατηγικής. Κύριοι στόχοι του είναι η βιώσιµη
και αειφόρα ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονοµίας, η αντιµετώπιση των ζητηµάτων της νησιωτικής συνοχής, η προώθηση των
επενδύσεων και η δηµιουργία βιώσιµων θέσεων απασχόλησης
στους τοµείς της θαλάσσιας οικονοµίας και της γαλάζιας ανάπτυξης.
Ένα από τα πιο σοβαρά στοιχεία που εισάγει το σχέδιο νόµου
είναι η σύσταση του Μητρώου Φορέων Θαλάσσιας Οικονοµίας,
όπου θα εγγράφονται όλοι οι φορείς που θα συµµετέχουν στην
υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής.
Επίσης, ένα εξίσου σηµαντικό εργαλείο είναι και η Πλατφόρµα
Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης στους τοµείς της
εθνικής στρατηγικής, δηλαδή µια ψηφιακή πλατφόρµα όπου θα
τηρούνται αρχεία και στοιχεία ιδιαίτερα σηµαντικά για τη διασύνδεση, τη διαλειτουργικότητα και την ενηµέρωση, συµβάλλοντας
έτσι παράλληλα µε τη διαφάνεια και στον έλεγχο.
Περαιτέρω στο σχέδιο νόµου καθορίζονται και χρηµατοδοτικά
εργαλεία για την πραγµατοποίηση της υλοποίησης των δράσεων, πρώτον, µε το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ» για τη χρηµατοδότηση των δηµοσίων έργων, δεύτερον, µε το ειδικό Πρόγραµµα
Χρηµατοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηµατικότητας για τις µικρές
και πολύ µικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια οικονοµία και, τρίτον, µε το Ταµείο Γαλάζιας Οικονοµίας,
που θα χρηµατοδοτεί δράσεις για την ανάπτυξη καινοτόµου επιχειρηµατικότητας στη θαλάσσια οικονοµία και στη γαλάζια ανάπτυξη.
Κύριε Υπουργέ, σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να σταθώ στην
πρόταση του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά, την οποία έχει υποβάλει και τη γνωρίζετε. Τη θεωρώ ιδιαίτερα εύστοχη και τη στηρίζω. Αφορά στη δηµιουργία διαλυτηρίου πλοίων, που, πέρα από την αναγκαιότητά του, θα αποτελέσει και µιας πρώτης τάξεως προοπτική για τη δηµιουργία θέσεων
εργασίας, θα εξοικονοµηθούν κεφάλαια από τον περιορισµό των
εισαγωγών σκραπ - χάλυβα, αλλά και θα πάρει ανάσα ο ταλαιπωρηµένος κλάδος των ναυπηγοεπισκευών, που τόσο έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι τα επόµενα
τρία χρόνια δεκαοκτώ πλοία της ελληνικής ακτοπλοΐας, λόγω ηλικίας, βγαίνουν εκτός λειτουργίας και θα δοθούν για διάλυση.
Είναι δυνατόν να συνεχίζουµε την πολιτική να πηγαίνουν για
διάλυση στην Ασία ή στην Τουρκία και από σκραπ ελληνικών
πλοίων να κατασκευάζονται τουρκικά πολεµικά και ερευνητικά
σκάφη;
Πλέον τούτου, όπως ήδη γνωρίζετε, υπάρχουν τα χρηµατοδοτικά εργαλεία και προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
δηµιουργία κρατικών και ιδιωτικών διαλυτηρίων. Οπότε, θεωρώ
ότι το Υπουργείο θα πρέπει να δώσει τη δέουσα προσοχή και σηµασία στην ιδέα και στην ωραία πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά
Βασίλης Κορκίδης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας χαιρετίζω το παρόν
σχέδιο νόµου, που για πρώτη φορά θέτει γερές βάσεις για µία
εθνική στρατηγική στον νησιωτικό µας χώρο και δηµιουργεί σοβαρές προοπτικές για την ανάπτυξη των νησιών µας και την ανάκαµψη της τοπικής και εθνικής οικονοµίας.
Δίνω τα εύσηµα στην ηγεσία του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και στους αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και σας
καλώ να το υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μανωλάκο, ειδικά για την τήρηση του χρόνου.
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Επειδή είναι ακόµα είκοσι οµιλητές, παρακαλώ να τηρείται αυστηρά ο χρόνος.
Τώρα τον λόγο θα δώσω στον κ. Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη από
τον ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια τον λόγο θα πάρει ο κ. Βασίλης Σπανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Χατζηγιαννάκη, ελάτε, παρακαλώ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γνωρίζουµε
ότι σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο µε έναν µεγάλο τίτλο για
την ανάπτυξη, τον στρατηγικό σχεδιασµό των νησιωτικών περιοχών, της νησιωτικής Ελλάδας.
Η αλήθεια, όµως, είναι ότι πέρα από τον βαρύγδουπο τίτλο
βλέπουµε ένα στρατηγικό σχέδιο, από το οποίο αφ’ ενός απουσιάζει πλήρως η καταγραφή των χρηµατοδοτικών αναγκών, δηλαδή και µε ποιον τρόπο θα µπορέσουν να αντληθούν και ποιου
ύψους κεφάλαια, για να µπορέσει να αγγίξει τις µεγάλες, τεράστιες ανάγκες που έχει η νησιωτική Ελλάδα. Μου θυµίζει κάποιες
εκθέσεις ιδεών διαφόρων µελετητών. Όταν ήµουν Δήµαρχος ερχόντουσαν και µου έλεγαν «θα κάνουµε σχεδιασµό ανάπτυξης»
και τους έλεγα: «Παιδιά, επί της ουσίας τι προτείνετε να κάνουµε;
Τι θα γίνει εδώ πέρα; Πώς θα αντλήσουµε κεφάλαια; Που θα καταλήξουµε; Πού θα κατατείνετε;». Και µου έλεγαν: «Χωρίς αυτές
τις εκθέσεις και όλες αυτές τις µελέτες, δεν µπορείτε να πορευτείτε προς το µέλλον.». Και εγώ που πέρασα από ένα µικρό νησί
ως Δήµαρχος και είδα τα προβλήµατα -όπως και όλοι οι συνάδελφοι- έµενα µε το στόµα ανοικτό και έλεγα: «Τι ακριβώς
ακούω;».
Ήµουνα τώρα -από εκεί ήρθα- σε µία τηλεδιάσκεψη µε τη Δήµαρχο της Σίφνου και τους Αντιδηµάρχους της Σίφνου.
Κύριε Υπουργέ, όλος αυτός ο στρατηγικός σχεδιασµός που
µας έχετε φέρει εδώ πέρα ακουµπάει πραγµατικά τα προβλήµατα; Έχετε δει τα προβλήµατα που έχει νησιωτική Ελλάδα;
Έχετε δει πώς είναι τον χειµώνα τα νησιά µας, αυτή την εποχή,
τώρα; Έχουµε τέλος Γενάρη. Έχετε επισκεφθεί τα µικρά νησιά
µας, αυτά κάτω των τριών και δύο χιλιάδων κατοίκων, που είναι
η συντριπτική πλειοψηφία των κατοικηµένων νησιών µας και τα
οποία από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και µετά αποτελούν ενιαίους δήµους και υποτίθεται ότι έχουν και όλες τις αρµοδιότητες που έχει
ένας δήµος σαν τους αστικούς; Αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο
ακριβώς τρόπο.
Είχα τηλεδιάσκεψη µε τη Δήµαρχο Σίφνου. Αλλά και εγώ ως
Δήµαρχος είχα την τιµή και τη χαρά να επισκεφθώ πάρα πολλά
νησιά, γιατί είχαµε πάρει πρωτοβουλίες να φτιάξουµε δίκτυα νησιών. Ταξίδεψα και τα επισκέφθηκα και µικρότερα νησιά από τη
Σκύρο, πολύ µικρότερα νησιά. Πήγα στα Ψαρά, στο Καστελλόριζο, στις Οινούσσες, στα Κύθηρα, σε πάρα πολλά νησιά και µικρότερα και του ίδιου µεγέθους ή λίγο µεγαλύτερα από τη
Σκύρο. Αυτά τα νησιά δεν έχουν τίποτα τον χειµώνα. Δεν έχουν
τεχνικές υπηρεσίες δήµων, δεν έχουν πολεοδοµίες. Πρέπει να
ταξιδεύουν χωρίς να ξέρουν τον τρόπο. Εµείς ήταν να κάνουµε
επίσκεψη και δεν ξέραµε µε ποιον τρόπο θα τα επισκεφθούµε
αυτά τα νησιά. Δεν έχουν ακτοπλοΐα µέσα στον χειµώνα. Δεν
έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Και µιλάµε για το στρατηγικό σχέδιο, χωρίς να συζητάµε τουλάχιστον µαζί τους;
Ποια διαβούλευση έγινε µε την τοπική αυτοδιοίκηση των νησιών, όλων των νησιών του Αιγαίου; Ποια διαβούλευση κάναµε,
για να δούµε αν µπορούµε να προχωρήσουµε σε ένα στρατηγικό
σχέδιο ανάπτυξης;
Η πραγµατικότητα είναι ότι τα νησιά τα έχουµε ως παραθεριστικά κέντρα τους θερινούς µήνες και τον χειµώνα τα εγκαταλείπουµε και αυτά και τους νησιώτες στην τύχη τους και στην
ανασφάλεια, που σηµαίνει να µην έχεις γιατρό, στην ανασφάλεια
να µην έχεις παιδίατρο και το παιδάκι σου ή το νεογέννητό σου
να ανεβάζει πυρετό νυχτιάτικα και να µην ξέρεις µε ποιον τρόπο
να το αντιµετωπίσεις και πού να το πας, σε ποιον να απευθυνθείς.
Σε ό,τι έχει ζήσει κάθε νησιώτης σε οποιοδήποτε µέρος µικρού
νησιού στη χώρα µας.
Και πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι; Λογικό, στον δήµαρχο θα
πάνε, στον αντιδήµαρχο και στους ανθρώπους αυτούς που πρέπει να λύσουν πολύ µεγαλύτερα προβλήµατα από αυτά που τους
αναλογούν και από τις δυνατότητες που τους παρέχει η πολιτεία.
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Η µόνη φορά -όχι ότι τα κάναµε όλα τέλεια- που κυβέρνηση,
τουλάχιστον στα χρόνια που γνωρίζω εγώ, τα τελευταία, έσκυψε
πραγµατικά και προσπάθησε να λύσει προβλήµατα των νησιωτών
ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και εξηγούµαι γιατί το λέω αυτό.
Εκτός από το πάγιο αίτηµα όλων των νησιωτών και των εµπορικών επιµελητηρίων -γιατί είχε τύχει, πριν ανακοινωθεί το ισοδύναµο, µε το Εµπορικό Επιµελητήριο Νήσων Αιγαίου είχαν
έρθει στη Σκύρο και είχαν συνεδριάσει σε συνεργασία µε το Επιµελητήριο Ευβοίας-, το πάγιο επί δεκαετίες αίτηµα το έκανε η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το πάγιο αίτηµα να υπάρχει έκτακτη χρηµατοδότηση και να χαρακτηρισθούν ως ξεχωριστή οντότητα οι
νησιωτικοί δήµοι έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και µε τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» αλλά και µε το πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», και τώρα µε
τις έκτακτες επιχορηγήσεις. Διότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το
Υπουργείο Εσωτερικών, δεν έµεινε στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», γιατί στην πραγµατικότητα οι νησιωτικοί δήµοι, οι µικροί
ιδίως, είχαν τροµερό πρόβληµα άντλησης κεφαλαίων και σε
αυτό, γιατί δεν έχουν οργανωµένες δοµές. Παρ όλα αυτά, το
Υπουργείο βοήθησε και µε τη ΜΟΔ και µε την ΕΕΤΑ και µε άλλες
δοµές στους µικρούς νησιωτικούς δήµους και έχουν να το λένε
όλοι σχεδόν οι δήµαρχοι.
Αλλά είχαµε και ξεχωριστό πρόγραµµα στο Υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο αντλούσαν κυρίως οι µειονεκτικοί δήµοι
ξεχωριστό κονδύλιο, εκτός από αυτά που έκανε το Υπουργείο
Υγείας για τη δηµιουργία ειδικών µονάδων ΕΚΑΒ για το πρόβληµα που είπα της διακοµιδής ασθενών, που έγινε πιλοτικά.
Είχαν έρθει -επειδή είχα την τιµή να συµµετάσχω και εγώ ως Δήµαρχος- σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας µε τον τότε Πρόεδρο
του ΕΚΑΒ και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα να δούµε πώς
µπορεί να λυθεί το ζήτηµα αυτό και στις βόρειες Σποράδες.
Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε πραγµατικά να λύσει
προβλήµατα των νησιωτών. Δεν βάφτισε κανένα στρατηγικό
πλαίσιο. Παρ’ όλα αυτά, έφτιαξε δύο πολύ σηµαντικά επενδυτικά
πλάνα των 100 εκατοµµυρίων για τις Περιφέρειες Βορείου και
Νοτίου Αιγαίου και ήταν δίπλα σε ό,τι τους χρειαστήκαµε.
Σας καλούµε, λοιπόν, αντί να βάζουµε βαρύγδουπους τίτλους,
να συλλογιστούµε µε ποιον τρόπο θα µπορέσετε να είστε δίπλα
στους νησιώτες µε τρόπους τους οποίους θα είναι εφικτό να γίνουν τα έργα υποδοµής, να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πολιτών στα νησιά, οι οποίοι πραγµατικά τους χειµωνιάτικους µήνες
αισθάνονται σαν πολίτες τρίτης κατηγορίας ούτε καν δεύτερης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Χατζηγιαννάκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Σπανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία και µετά να ετοιµάζεται και ο κ. Μαραβέγιας Κώστας από τη
Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Σπανάκη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Κοινοβούλιό µας καλείται σήµερα να ψηφίσει ένα νοµοσχέδιο που θα συµβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
ναυτιλίας στη µετά COVID εποχή. Και όταν µιλάµε για ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας, µιλάµε για ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας. Και όταν µιλάµε για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
µιλάµε για δηµιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας. Μιλάµε
ταυτόχρονα και για στήριξη σε όλες τις βαθµίδες της ελληνικής
οικονοµίας, που δοκιµάζεται µαζί µε την παγκόσµια οικονοµία σε
µια περίοδο έντονης υγειονοµικής κρίσης.
Σήµερα, όµως, είναι µια µέρα ιστορική. Είναι µια ηµέρα µνήµης
των θυµάτων του Ολοκαυτώµατος. Και δεν µπορούµε να επιτρέψουµε τέτοια γεγονότα όπως έγιναν και να µην τιµούµε όλα
εκείνα τα πρόσωπα, µεταξύ αυτών και πολλοί Έλληνες, που είχαν
ένα πάρα πολύ άσχηµο αποτέλεσµα.
Πιστεύω, όµως, πως δεν χρειάζεται, µιλώντας για αυτό το νοµοσχέδιο, κάποια ειδική αναφορά για τη σηµασία της ναυτιλίας
στην οικονοµία της χώρας, για την πρωτοπορία των Ελλήνων της
ναυτιλίας παγκοσµίως ή για τον ρόλο της θάλασσας γενικότερα
στη ζωή και στην οικονοµία µας. Είναι κάτι στο οποίο όλοι συµ-
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φωνούµε, ανεξάρτητα ποια παράταξη εκπροσωπούµε. Οπότε λογικά δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί µε την
ανάγκη θεσµοθέτησης µιας ολοκληρωµένης, σοβαρής πολιτικής
για τη ναυτιλία και τα νησιά µας.
Τα νησιά µας δεν είναι µόνο τρεις µήνες τουρισµός το καλοκαίρι. Έχουν πολλές και σπουδαίες δυνατότητες για καινοτόµο
ανάπτυξη, όπως στη γεωργία, στην ενέργεια και αλλού, και πρέπει να στηρίξουµε τους νησιώτες και τα νησιά µας, ειδικά τα
νησιά του Αιγαίου που έχουν αυξηµένες δυσκολίες και ιδιαιτερότητες. Και αυτό κάνουµε σήµερα µε το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε τίτλο: «Ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο…» κ.λπ..
Τονίζω τον τίτλο, γιατί εκτός από µία σπουδαία µεταρρύθµιση
που γίνεται για πρώτη φορά, είναι και συµβολικός, είναι και ενδεικτικός για τον τρόπο που η Κυβέρνησή µας, η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας αντιλαµβάνεται την πολιτική και νοµοθετεί.
Το σηµερινό σχέδιο νόµου είναι ένα ολοκληρωµένο κείµενο,
που αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού εδάφους, την
καταλυτική σηµασία του θαλάσσιου στοιχείου και συγχρόνως τα
πλεονεκτήµατα και τις προοπτικές ανάπτυξης που υπάρχουν στα
νησιά µας και στη θάλασσα. Το 18,7% της επιφάνειας της Ελλάδας αποτελείται από νησιά και σε αυτό διαµένει το 15,1% του συνολικού πληθυσµού, ενώ πάνω από το 25% του ΑΕΠ προέρχεται
από οικονοµικές δραστηριότητες που έχουν σχέση µε τη ναυτιλία, τον τουρισµό και συναφή επαγγέλµατα.
Μέχρι σήµερα, όµως, και ενώ όλες σχεδόν οι κυβερνήσεις χαρακτήρισαν τον τουρισµό ως τη βαριά βιοµηχανία της χώρας,
κάτι τέτοιο δεν αντικατοπτρίζεται στις µέχρι σήµερα πολιτικές
που ακολουθήθηκαν. Αλλά, όπως επεσήµανα στην αρχή, δεν µιλάµε σήµερα για τον τουρισµό. Αναµφίβολα ο τουρισµός αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα για τη χώρα και έναν τοµέα που
πρέπει και θα έχει πάντα πρωταρχική σηµασία για την οικονοµία.
Όµως, δεν πρέπει να είναι αυτός ο µοναδικός πυλώνας ανάπτυξης για τις νησιωτικές περιοχές. Τα νησιά ζουν δώδεκα µήνες
τον χρόνο και όχι τρεις ή τέσσερις µήνες και σήµερα ίσως περισσότερο από ποτέ πρέπει να τα στηρίξουµε και να τα ενισχύσουµε στην πράξη. Έχουµε από τη µία πλευρά να αντιµετωπίσουµε και τις προκλήσεις των γειτόνων, έχουµε όλα τα προβλήµατα που διογκώθηκαν τα τελευταία χρόνια µε το µεταναστευτικό και φυσικά εδώ και ένα σχεδόν έτος την υγειονοµική κρίση,
που έφερε µια πολύ σοβαρή οικονοµική κρίση.
Γι’ αυτό και εµείς σήµερα µιλάµε για µία ολοκληρωµένη αξιοποίηση του πλούτου της θάλασσας, των παράκτιων περιοχών και
των νησιών. Σήµερα βάζουµε τις πραγµατικές βάσεις για να µη
γίνουµε -που ίσως και να γίναµε κάποια στιγµή- όπως έλεγε το
1981 ο Ανδρέας Παπανδρέου τα «γκαρσόνια» της Ευρώπης.
Θεσπίζεται µε το σηµερινό νοµοσχέδιο η υποχρέωση για κατάρτιση της εθνικής στρατηγικής για την ολοκληρωµένη πολιτική
στον νησιωτικό χώρο. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η σύνταξη ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης πολιτικών στο νησιωτικό
χώρο. Η έκθεση αυτή, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5, αξιολογεί και αποτιµά τις πολιτικές που εφαρµόστηκαν κατά το προηγούµενο έτος. Συντάσσεται και υποβάλλεται στον Υπουργό
Ναυτιλίας από το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, αφού πρώτα
έχει γνωµοδοτήσει θετικά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για θέµατα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών. Στη συνέχεια η
έκθεση παρουσιάζεται από τον Υπουργό στην αρµόδια επιτροπή
της Βουλής.
Βλέπετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον τρόπο και τη νοοτροπία µε την οποία νοµοθετεί η Κυβέρνησή µας: µε συγκεκριµένες κατευθύνσεις, µε την υλοποίηση της προεκλογικής της
ατζέντας, θέτοντας σαφείς στόχους και πάνω απ’ όλα µε τη λογική της συνέχειας, που επιτυγχάνεται µέσω της θέσπισης και
καθιέρωσης εργαλείων και µέσων για την παρακολούθηση και
την αξιολόγησή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, συστήνεται το Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονοµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του υπό ψήφιση
σχεδίου νόµου, καθώς και η Πλατφόρµα Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης στους τοµείς της εθνικής στρατηγικής.
Πρόκειται για δύο ακόµα ψηφιακά εργαλεία προς την ολοκλήρωση της ψηφιακής διακυβέρνησης.
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Έχουµε επίσης µια σειρά πολύ σηµαντικών χρηµατοδοτικών
εργαλείων. Με το άρθρο 6 επίσης κατ’ αρχάς καταρτίζεται το ειδικό πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ» για τη χρηµατοδότηση έργων δηµόσιου χαρακτήρα. Τέτοια είναι έργα υποδοµών των λιµένων,
των λιµενικών αρχών, των εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας, των εγκαταστάσεων των δηµοσίων σχολών Εµπορικού
Ναυτικού. Το πρόγραµµα στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη νησιωτικών περιοχών για τη βελτίωση των υποδοµών τους. Ειδικά για
τα µικρά και αποµακρυσµένα νησιά θα µπορούν µέσω του προγράµµατος «ΝΕΑΡΧΟΣ» να χρηµατοδοτούνται βασικές υποδοµές, όπως αυτές που σχετίζονται µε τη διαχείριση και µεταφορά
ύδατος, έργα για την ενέργεια καθώς και για τη βελτίωση των
θαλάσσιων µεταφορών, ώστε να µη µένουν τα νησιά χωρίς συγκοινωνιακή κάλυψη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ.
Θεσπίζονται επίσης το Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηµατικότητας και το Ταµείο Θάλασσας - Γαλάζιας
Οικονοµίας. Και τα δύο αυτά χρηµατοδοτικά εργαλεία έχουν
σκοπό µία ολοκληρωµένη ανάπτυξη της οικονοµίας της θάλασσας και των νησιών, µέσω δυνατότητας πρόσβασης στην αγορά
χρήµατος και λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές κυρίως, των περιοχών αυτών.
Στη θαλάσσια οικονοµία προωθούµε δράσεις και ενισχύουµε
την καινοτόµο επιχειρηµατικότητα αλλά και τοµείς όπως είναι ο
ναυπηγικός εξοπλισµός, η ανάπτυξη εφαρµογών για τη ναυτιλία
και άλλοι, ενισχύοντας έτσι και την απασχόληση.
Να αναφερθώ πολύ σύντοµα -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και
ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο- στις διατάξεις για το Λιµενικό
Σώµα και την Ελληνική Ακτοφυλακή µε τις οποίες ενισχύονται σηµαντικά. Για παράδειγµα, θα καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν από τους πίνακες επιλαχόντων των διαγωνισµών κατάταξης του 2019, ώστε να καλύψουν άµεσα τις αυξηµένες ανάγκες που υπάρχουν.
Με την έκδοση του κανονισµού από τον Αρχηγό του Λιµενικού
Σώµατος ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του λιµεναρχείου στο Άγιο Όρος και δίνεται έτσι λύση στο πρόβληµα
αυτό που υπήρχε, λόγω έλλειψης σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε. Ολοκληρώστε. Διότι έχουµε ακόµα είκοσι οµιλητές. Παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη χαράσσει σήµερα, για πρώτη φορά στην ιστορία, µια ολοκληρωµένη θαλάσσια και νησιωτική πολιτική, που θα φέρει ανάπτυξη, ευηµερία,
απασχόληση, επενδύσεις σε σταθερό επίπεδο, µε συγκεκριµένους στόχους και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, όχι ευκαιριακά ούτε µε σεζόν. Γι’ αυτό το νοµοσχέδιο πρέπει να ψηφισθεί
από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου, διότι είναι ένα νοµοσχέδιο µεταρρυθµιστικό και µε σοβαρή εθνική στρατηγική.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να τηρείται ο χρόνος, για να µη χρειαστεί
τα επτά λεπτά να τα κάνουµε έξι και έτσι να αδικήσουµε τους άλλους συναδέλφους σας.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαραβέγιας από τη Νέα Δηµοκρατία και
έπειτα τελευταίος οµιλητής µε φυσική παρουσία είναι ο κ. Δρίτσας. Στη συνέχεια θα µπούµε στον κύκλο των οµιλητών µε
WEBEX.
Κύριε Μαραβέγια, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η παρούσα διεθνής συγκυρία αναδεικνύει την κοµβική σηµασία της
νησιωτικότητας της χώρας µας και τον στρατηγικό ρόλο που παίζει, αλλά και θα παίξει τις επόµενες δεκαετίες.
Θέµατα όπως η επήρεια των νησιών, ο καθορισµός των ΑΟΖ
µε Ιταλία και Αίγυπτο, οι διερευνητικές συζητήσεις µε την Τουρ-
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κία περί θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και βέβαια η προστασία
των ελληνικών συµφερόντων στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο αποτελούν κορυφαίες κυβερνητικές προτεραιότητες. Δεν είναι πλέον
γενικόλογες πολιτικές εξαγγελίες, αλλά ένα συγκεκριµένο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο εφαρµόζεται µε συγκεκριµένες δράσεις.
Φυσικά, τέτοιες ενέργειες, µε προφανή διεθνοπολιτική σηµασία, δεν γίνονται εν κενώ. Στηρίζονται και συνοδεύονται από
µέτρα αµυντικού και οικονοµικού χαρακτήρα, τα οποία συνιστούν
την υλική βάση των ελληνικών επιδιώξεων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η προχθεσινή αγορά των δεκαοκτώ Rafale από τη Γαλλία και η χθεσινή κύρωση από τη Βουλή της σύµβασης για τον
αγωγό µεταφοράς φυσικού αερίου ανάµεσα στην Ελλάδα και τη
Βουλγαρία.
Ο στόχος της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι διπλός. Από τη µία η αύξηση της δύναµης αποτροπής της χώρας
και από την άλλη η αναβάθµιση του γεωστρατηγικού ρόλου της
Ελλάδας ως ενεργειακού κόµβου ενός δικτύου ισχυρών εταίρων.
Έτσι, οι διπλωµατικές κινήσεις της χώρας µας στη σκακιέρα της
υψηλής πολιτικής διαθέτουν πλέον ένα στέρεο υπόβαθρο και ένα
µακροπρόθεσµο ορίζοντα.
Σ’ αυτή ακριβώς την εθνική προσπάθεια ο ελληνικός νησιωτικός χώρος έρχεται να παίξει, χωρίς υπερβολή, τον κορυφαίο
ρόλο. Αποτελεί τη σκακιέρα πάνω στην οποία θα ξεδιπλωθεί η
θαλάσσια στρατηγική µας τον τρίτο αιώνα ύπαρξης της νέας Ελλάδας. Γιατί και για την Ελλάδα του µέλλοντος δεν µπορεί παρά
να ισχύει η αρχαία πρόβλεψη πως θα είναι «µέγα το της θαλάσσης κράτος».
Πρόκειται εποµένως για µια άλλη Ελλάδα, πολύ πιο φιλόδοξη
και µεγαλύτερη. Άλλωστε, είδαµε πρόσφατα την πατρίδα µας να
αυξάνει κατά 10% την επικράτειά της, εκµεταλλευόµενη ακριβώς
τον παράκτιο χαρακτήρα και τη νησιωτική διάστασή της στο Ιόνιο
Πέλαγος.
Η πραγµατοποίηση βέβαια ενός τέτοιου οραµατικού στόχου
προϋποθέτει δύο βασικά στοιχεία, την οικονοµική ανάπτυξη αλλά
και την ασφάλεια του νησιωτικού χώρου. Αυτά τα δύο στοιχεία
έρχεται το παρόν νοµοσχέδιο να προστατεύσει, αλλά και να προωθήσει. Εγγυητής της ασφάλειας στη θάλασσα είναι η Ελληνική
Ακτοφυλακή, η σύγχρονη εκδοχή του Λιµενικού Σώµατος. Αυτή,
λοιπόν, την πτυχή της νησιωτικής πολιτικής µας έρχεται να αναβαθµίσει το παρόν νοµοσχέδιο, µέσα από τη συνεργασία του Λιµενικού µε την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή.
Το άρθρο 33 αποτελεί τη βάση για τη δηµιουργία µιας µόνιµης
Κοινοτικής Υπηρεσίας Προστασίας του Ευρωπαϊκού Θαλάσσιου
Χώρου. Πρόκειται για στρατηγική επιλογή της χώρας µας, που
πάντα επιδίωκε τη συνεργασία µε ευρωπαϊκούς οργανισµούς, ειδικά στο θέµα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της
Ένωσης. Γιατί τα απώτατα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµβαίνει να είναι και τα θαλάσσια όρια της Ελλάδας και της Κύπρου. Έχουµε εποµένως κάθε λόγο να επιζητούµε
τη συνεργασία όλων των κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα ασφάλειας.
Ο δεύτερος πυλώνας, πέραν της ασφάλειας, για µια επιτυχηµένη νησιωτική πολιτική είναι και η οικονοµική ανάπτυξη. Και εδώ
έρχεται το συζητούµενο νοµοσχέδιο να κάνει τολµηρές παρεµβάσεις, µε τη θέσπιση νέων χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για
τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας των νησιών µας και τη δηµιουργία νέων υποδοµών µέσα από τρία χρηµατοδοτικά εργαλεία.
Το πρώτο είναι το ειδικό πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ», για τη βιώσιµη ανάπτυξη των λιµένων και τη βελτίωση των βασικών υποδοµών τους, την ανάπτυξη των θαλάσσιων ενδοµεταφορών, των
δικτύων διαχείρισης µεταφοράς και διανοµής νερού καθώς και
έργων διαχείρισης ενέργειας.
Το Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης της Νησιωτικής Επιχειρηµατικότητας είναι το δεύτερο εργαλείο. Στόχος του προγράµµατος
είναι η παροχή κάθε µορφής χρηµατοδότησης, συµπεριλαµβανοµένων και επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς της θαλάσσιας οικονοµίας.
Και τέλος, το τρίτο εργαλείο είναι το Ταµείο Γαλάζιας Οικονοµίας, για την προώθηση της καινοτοµίας στη θαλάσσια οικονοµία
και συγκεκριµένα στους τοµείς της ναυτιλιακής τεχνολογίας, του
ναυτιλιακού - ναυπηγικού εξοπλισµού, καθώς και εφαρµογών
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πληροφορικής και επικοινωνιών στους ανωτέρω τοµείς.
Πρόκειται για τρεις τρόπους που µπορούν να αναδειχθούν πολύτιµοι για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων θαλάσσιων
πόρων και τη γρήγορη ανάπτυξη των νησιών µας.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, σ’ αυτό το σηµείο να πω δυο λόγια
για το πρόβληµα της τοπικής ανάπτυξης, φέροντας ως παράδειγµα τα νησιά της εκλογικής µου περιφέρειας, της Μαγνησίας,
ειδικά αυτή την περίοδο, που οι συνέπειες της πανδηµίας έχουν
συσσωρευθεί σε νησιωτικές περιοχές, όπως είναι οι βόρειες Σποράδες.
Η Σκιάθος, η Σκόπελος και η Αλόννησος είναι χαρακτηριστικές
περιπτώσεις πανέµορφων ελληνικών νησιών, των οποίων η ανάπτυξη στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στο τουριστικό προϊόν. Η
πρόσφατη, όµως, οικονοµική κρίση και ο απότοκος της πανδηµίας χτύπησε σκληρά τον συγκεκριµένο κλάδο και ιδιαίτερα εκείνες τις περιοχές που εξαρτώνται από τον τουρισµό σε µεγάλο
βαθµό. Αυτό ήταν νοµίζω και ένα δίδαγµα που πρέπει να αντλήσουµε όλοι µέσα από την κρίση του κορωνοϊού.
Γι’ αυτόν τον λόγο είναι πολύ βασικό, πέρα από τον τουρισµό
των νησιών, να επενδύσουµε και σε άλλους τοµείς, όπως η πράσινη και η γαλάζια οικονοµία, η τοπική παραγωγή, η εκπαίδευση
και η κινητικότητα των νέων ανθρώπων.
Με αφορµή, λοιπόν, αυτή την τελευταία παρατήρηση, κύριε
Υπουργέ, να σας ξαναθέσω και το πρόβληµα της ακτοπλοϊκής
σύνδεσης των βόρειων Σποράδων µε τον Βόλο, ένα πρόβληµα
που έχω περιγράψει και σε τρεις αναφορές µου και ήρθε χθες
ξανά στη δηµοσιότητα, µε την έκφραση παραπόνων εκ µέρους
των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά τα νησιά των βορείων
Σποράδων.
Το ζήτηµα αφορά την ανάγκη λειτουργίας της ακτοπλοϊκής
σύνδεσης µε το Βόλο και τις Κυριακές. Η απουσία δροµολογίων
τις Κυριακές έχει ως αποτέλεσµα να παρατηρείται σηµαντικό
πρόβληµα στις µετακινήσεις των εκπαιδευτικών, αφού, σε περίπτωση που κάποιος αναχωρήσει την Παρασκευή το απόγευµα,
η µόνη λύση επιστροφής είναι είτε το Σάββατο το πρωί είτε τη
Δευτέρα στις οκτώ το πρωί, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι. Αποτέλεσµα είναι να µην µπορούν πρακτικά να µετακινηθούν οι εκπαιδευτικοί στην ηπειρωτική Μαγνησία και να επισκεφθούν τις
οικογένειές τους.
Το πρόβληµα θα ενταθεί από την 1η Φεβρουαρίου, όταν θα
πρέπει να µετακινούνται και οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης από και προς τις βόρειες Σποράδες και είµαι βέβαιος, κύριε Υπουργέ, πως µε την κοινωνική σας ευαισθησία, που
σας διακρίνει από την αρχή της θητείας σας, θα κάνετε το µέγιστο για να αποκατασταθεί η κανονική ακτοπλοϊκή σύνδεση των
νησιών της Μαγνησίας µε τον Βόλο και να αρθεί αυτή η ασυνέχεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Μαραβέγια.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θεωρώ κι εγώ υποχρέωσή µου
να αναφερθώ συνοπτικά σ’ αυτή τη σηµαντική ηµέρα µνήµης και
τιµής στους Έλληνες Εβραίους, και όχι µόνο, που µαρτύρησαν
στο κρεµατόριο του Άουσβιτς.
Θέλω να επισηµάνω ότι η Βουλή των Ελλήνων, στην προηγούµενη περίοδο, µε Πρόεδρο τον κ. Νίκο Βούτση και όλο το Προεδρείο έδωσαν µεγάλο βάρος σε αυτή την υπόθεση. Οι στύλοι
που είναι εδώ έξω, στο εσωτερικό περιστύλιο, µε τους Εβραίους
Βουλευτές, Έλληνες Εβραίους του ελληνικού Κοινοβουλίου,
είναι κάτι που δεν είχε ξαναγίνει.
Η εκπληκτική έκδοση για τις διώξεις των Εβραίων, και όχι
µόνο, από τη ναζιστική κατοχή, είναι µια µνηµειώδης έκδοση και
δεν έχει αξιοποιηθεί όπως πρέπει. Στο Άουσβιτς, ενώ από την
εποµένη του πολέµου η Ελλάδα είχε δικαίωµα προνοµιακής παρουσίας, όπως όλες οι χώρες που είχαν υποστεί τέτοιου είδους
διώξεις, να έχουν περίπτερο στο Άουσβιτς, ήταν η µόνη χώρα
επί δεκαετίες που δεν είχε και το απέκτησε µε την Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ και µε τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νίκο Βούτση. Και σε
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ειδική τελετή έγιναν τα εγκαίνια του προσωρινού περιπτέρου, µε
σκοπό έτοιµο, προγραµµατισµένο, να ολοκληρωθεί. Έχει µείνει,
έχει µείνει.
Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να µεταφέρετε και στον
αξιότιµο κύριο Πρόεδρο της Βουλής ότι δεν είναι δυνατόν να
αδρανήσουµε κι άλλο. Και να σηµειώσω ότι κατάφερε η ελληνική
κυβέρνηση, η Ελλάδα, αυτό το περίπτερο στο Άουσβιτς να µην
είναι µόνο στη µνήµη των Ελλήνων Εβραίων, που πρωτίστως
αυτοί είχαν υποστεί τις µεγαλύτερες διώξεις, αλλά και των Ελλήνων οµοφυλόφιλων, των Ελλήνων Ροµά, των Ελλήνων κοµµουνιστών και πολλών άλλων κατηγοριών συνανθρώπων µας και
συµπατριωτών µας που έπεσαν θύµατα και βασανίστηκαν στο
κρεµατόριο του Άουσβιτς. Αυτά είναι καταγεγραµµένα όλα, µε
όλα τα στοιχεία και µετά από τεράστια έρευνα που έγινε από επιστηµονική επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Δρίτσα, έχω
σταµατήσει τον χρόνο. Θα συµπληρώσω σε αυτά που είπατε ότι
και το ελληνικό Κοινοβούλιο το 2014 ψήφισε νόµο που τιµωρεί
όποιον κακόβουλα αρνείται ή εκθειάζει το Ολοκαύτωµα. Συνεπώς
βλέπετε ότι υπάρχει µια συνέχεια.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Βεβαίως, αυτό λέω, ότι η Βουλή των
Ελλήνων διαδοχικά -ανέφερα τη δράση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
και του Προέδρου Νίκου Βούτση ενδεικτικά- έχει πάρει πρωτοβουλίες πολύ σηµαντικές, που πρέπει να συνεχισθούν. Δεν µπορεί να µείνει στη λήθη αυτή η υπόθεση.
Θα πω επίσης ότι η υπεράσπιση του Αλέξη Τσίπρα απέναντι
στην ανοίκεια επίθεση που δέχεται, όχι απλά από δηµοσιογράφους, αλλά από ανθρώπους σε κατευθυνόµενη και δροµολογηµένη επιχείρηση ολιγοπωλίων του Τύπου και ολιγαρχών για να
συκοφαντηθεί, είναι υπόθεση υπονόµευσης του πολιτικού συστήµατος και όχι µόνο του ενός προσώπου.
Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε εδώ και δύο µήνες εξώδικο, περιέγραψε όλο το θέµα και ζήτησε αποκατάσταση. Μετά από δύο
µήνες όλων των εξηγήσεων που έδωσε και των λεπτοµερειών,
συνεχίζεται η ίδια αθλιότητα. Δεν πρέπει να υποστηρίξει τον
εαυτό του και το πολιτικό σύστηµα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία; Πάρτε θέση.
Προχωράω τώρα στο νοµοσχέδιο για την Εθνική Στρατηγική Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική στον νησιωτικό χώρο. Τα είπε
ο εισηγητής µας, ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, τα είπε ο Νεκτάριος
Σαντορινιός, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, και πολλοί άλλοι
Βουλευτές.
Κύριε Υπουργέ, ίσως ζηλέψατε την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ,
που οι νησιώτες Βουλευτές πρωτοστάτησαν και ξεκίνησε τα προηγούµενα χρόνια που ήµασταν κυβέρνηση, µια διαδικασία των
περιφερειακών συνδιασκέψεων παραγωγικής ανασυγκρότησης,
µε ιδιαίτερη έµφαση στα νησιά.
Έχουµε πολύ υλικό σε αυτή την κατεύθυνση, πάρα πολύ δηµιουργικό υλικό, και το έχουµε όχι στα ντουλάπια, µπροστά µας,
συνεχίζουµε. Και απ’ αυτό καταλάβαµε ότι πρέπει να κάνουµε
πολύ µεγαλύτερη δουλειά, για να συνθέσουµε σε µια πραγµατική
κατεύθυνση άµεσης εφαρµογής ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος και δεν φτάνουν µόνο µια κυβέρνηση κι ένας νόµος. Επιλέξαµε το µεταφορικό ισοδύναµο. Επιλέξαµε την υγεία. Επιλέξαµε και προωθούµε ζητήµατα.
Αυτό που φέρνετε σήµερα -και είδατε, η κριτική µας είναι δηµιουργική, δεν είναι απαξιωτική, δεν είναι µηδενιστική, γι’ αυτό
ακούστε τη γνώµη µας- θέλει πολλή δουλειά ακόµα. Μπορούσατε να το φέρετε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου,
µπορούσατε να το φέρετε στην Επιτροπή Περιφερειών και να καλέσετε σε επεξεργασίες. Δεν έχει νόηµα να γίνει αυτό το πράγµα
ένας νόµος του κράτους, που δεν θα είναι τίποτα, είναι κέλυφος.
Όσο για τα άλλα, δεν θα υπερασπισθώ τον εαυτό µου ή τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για την ακτοπλοΐα και για τα πολλά
άλλα ζητήµατα των νησιών δίπλα σας έχετε άξια Περιφερειάρχη
-δεν την κολακεύω-, την κ. Καλογήρου, µε την οποία συνεργαστήκαµε αρµονικότατα και όχι µόνο εγώ, αλλά όλοι οι Υπουργοί
του ΣΥΡΙΖΑ, παρά την αντίθεσή µας και τις διαφορές µας.
Η κ. Καλογήρου µπορεί να σας πει την κατάσταση της ακτοπλοΐας στο βόρειο Αιγαίο µε την κατάρρευση της ΝΕΛ. Για τα
Κύθηρα δεν είχε αρµοδιότητα, αλλά µπορεί να σας πει για πολλά
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και πολλά άλλα και πώς τα χειριστήκαµε και πόση δουλειά κάναµε από τα ξηµερώµατα µέχρι τις 2.00’ τη νύχτα. Στη 1.00’ τη
νύχτα τηλεφωνιόµασταν, ακριβώς γιατί τα πράγµατα ήταν σε συναγερµό λόγω της κατάρρευσης της ακτοπλοΐας. Πώς, λοιπόν,
δεν θα τα δούµε αυτά και τόσο εύκολα θα τα παρουσιάσουµε;
Στερεά απόβλητα. Κοιτάξτε, ο κανονισµός της Ευρώπης και
το άρθρο 105 και ό,τι κάναµε εµείς για να σταµατήσουµε αυτή
την αθλιότητα πολλών δεκαετιών, στην οποία πρωτοστατούσε
και ο δηµόσιος ΟΛΠ και όλοι οι οργανισµοί λιµένα σε όλη την Ελλάδα, µε το µονοπώλιο της συναλλαγής και της διαφθοράς, αυτή
τη µάχη τη δώσαµε και θεσµικά και πρακτικά και µε όλους τους
τρόπους. Λέει ο κανονισµός «πολλοί δικαιούχοι» και, αν δεν µπορέσουν να εξασφαλισθούν όλες οι προϋποθέσεις, τότε ο ένας.
Κι εσείς επιλέγετε τον έναν, γιατί λέτε ότι αυτή είναι η ερµηνεία
του Κανονισµού της Βουλής. Είναι δυνατόν; Όχι µόνο είναι ζήτηµα διαφθοράς, αλλά είναι και ζήτηµα αντιοικονοµικό και αντιαναπτυξιακό.
Από την πρώτη µέρα που έγινα Υπουργός, ο ΣΕΕΝ, η Ένωση
Ακτοπλόων µού έθεσαν αυτό το ζήτηµα. Δεν αντέχουν. Και στον
Πειραιά και σε άλλα λιµάνια. Και δεν έρχονται πλοία που θα µπορούσαν να έρθουν, αλλά προτιµούν άλλες χώρες κι άλλα λιµάνια
για τα απόβλητά τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ακόµα ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
ΡΑΛ και ΔΑΛ. Κύριε Υπουργέ, µνηµονιακή υποχρέωση ήταν να
αναβαθµιστεί η ΡΑΛ και να γίνει πανίσχυρη. Κι εσείς τότε ως Νέα
Δηµοκρατία ήσασταν υπέρ για τη ΡΑΛ και τη ΔΑΛ, η τρόικα δεν
ήθελε ούτε να την ακούσει.
Καταφέραµε µε επιχειρήµατα ατράνταχτα, µε πείσµα, µε το
βασικό επιχείρηµα «τι γίνεται σε όλη την άλλη Ευρώπη», παρουσιάσαµε στους τροϊκανούς τι γίνεται στη Γαλλία, στην Ολλανδία,
στη Γερµανία, παντού, σε όλα τα λιµάνια, που όχι µόνο η Δηµόσια Αρχή Λιµένων κυριαρχεί, αλλά έχει και κοινωνική σύνδεση µε
τα επιµελητήρια και τους συλλόγους και το κράτος, η ΔΑΛ, που
την καταργήσατε. Εµείς δεν τολµήσαµε να φτάσουµε µέχρι και
την κοινωνική σύνθεση. Ξεκινήσαµε για να περάσουµε σε επόµενο. Και τη ΡΑΛ την εξορθολογίσαµε, αναβαθµίζοντάς τη πραγµατικά, µέσα στο πλαίσιο του Συντάγµατος.
Πείτε µου, σας παρακαλώ, στην αιτιολογική έκθεση ή στην τελευταία οµιλία σας ένα παράδειγµα επικάλυψης αρµοδιοτήτων
που σας κάνει να βάζετε την υποβάθµιση των αρµοδιοτήτων της
ΡΑΛ. Πείτε µας ένα. Εγώ ξέρω και το κείµενο αυτό είµαι βέβαιος
ότι συντάχθηκε από δικηγορικό γραφείο νοµικών συµβούλων
συγκεκριµένης εταιρείας και όχι από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.
Τα ξέρουµε πάρα πολύ καλά. Και ξέρουµε πάρα πολύ καλά
πόσο η «COSCO» θέλει να είναι κράτος εν κράτει, πόσο θέλει να
είναι ειδικού σκοπού και ειδική οικονοµική ζώνη, αντίθετο µε τους
ελληνικούς νόµους και µε τη σύµβαση παραχώρησης.
Είναι τεράστια αναπτυξιακή υποδοµή -απεργούν σήµερα,
ήµουν κάτω στα δικαστήρια, εκπροσωπώντας τους Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, για συµπαράσταση- και είναι παραγωγική µονάδα
υψηλού βεληνεκούς αναπτυξιακή για τα λιµάνια. Τώρα αποφασίσατε ότι είστε υπέρ της δηµόσιας Πλοηγικής Υπηρεσίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Δρίτσα, σας παρακαλώ. Έχετε πάει στα δέκα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Τόσα χρόνια λέγατε να ιδιωτικοποιηθεί, πριν πάρουµε εµείς
την κυβέρνηση. Η τότε Νέα Δηµοκρατία έλεγε να ιδιωτικοποιηθεί
η Πλοηγική Υπηρεσία.
Και τελειώνω µε την υγειονοµική κάλυψη των πολιτικών υπαλλήλων. Πολύ σωστά το κάνετε. Δυστυχώς, οι αντιστάσεις που είχαµε εµείς ήταν πολύ ισχυρές και δεν µπορέσαµε να το κάνουµε.
Μπράβο σας που το κάνετε. Αλλά γιατί, κύριε Υπουργέ, στη δηµόσια διαβούλευση είχατε άρθρο 29 που αναβάθµιζε τον αριθµό
του πολιτικού προσωπικού σε οκτακόσιους ενενήντα και στο νοµοσχέδιο το αποσύρατε και δεν το έχετε; Γιατί; Θα δώσετε µια
εξήγηση;
Καταθέτω για τα Πρακτικά την ανακοίνωση του Συνδέσµου
Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιοµηχανίας, των Ιδιοκτητών Ναυπη-
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γείων Περάµατος, των Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά, αναφορικά µε τη ΡΑΛ, για να δείτε πόσο χτυπάτε τους µικροµεσαίους, και της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών - Εφοπλιστών
Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων -δεν είναι συριζαίοι
αυτοί- για την Πλοηγική Υπηρεσία.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Δρίτσας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Συγχωρέστε µου, συνάδελφοι, την περισσότερη ανοχή µου
στον κ. Δρίτσα, εν όψει της αναφοράς που έκανε για το Ολοκαύτωµα και, συνεπώς, νοµίζω έχω την κατανόησή σας.
Λοιπόν, εισερχόµαστε τώρα στον κύκλο των οµιλητών µε το
σύστηµα WEBEX. Η κ. Όλγα Κεφαλογιάννη έχει τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε και µένα µία πρώτη αναφορά στη σηµερινή
Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης του Ολοκαυτώµατος, ηµέρα µνήµης
και σεβασµού, ηµέρα υπόσχεσης ότι δεν πρέπει να ξεχάσουµε
ποτέ τα έξι εκατοµµύρια θύµατα του Ολοκαυτώµατος. Είναι
ηµέρα αγωνιστικότητας κατά του αντισηµιτισµού, κατά του ρατσισµού, κατά της βίας, ιδίως στις µέρες µας, που η µισαλλοδοξία και ο εξτρεµισµός κάνουν ξανά την εµφάνισή τους. Σήµερα
αλλά και κάθε µέρα δηλώνουµε όλοι µαζί την πίστη µας στις
αξίες της ελευθερίας και της δηµοκρατίας.
Κι επειδή άκουσα προηγουµένως τον πρώην Υπουργό, τον κ.
Δρίτσα, να αναφέρεται στην προσωρινή έκθεση που έχει γίνει για
την παρουσία των Ελλήνων Εβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όντως αυτό έγινε κατά την προηγούµενη περίοδο, αλλά
θέλω να σας δηλώσω προσωπικά ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ.
Τασούλας µεριµνά για την πραγµατοποίηση της οριστικής έκθεσης της Ελλάδας στον Άουσβιτς όπως πρέπει, για να τιµήσουµε
τη µνήµη των Ελλήνων Εβραίων που έχασαν τη ζωή τους στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ποτέ ξανά. Αυτό πρέπει να είναι στα
χείλη όλων µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισέρχοµαι τώρα στην ηµερήσια
διάταξη και στο νοµοσχέδιο που συζητάµε, το οποίο αποτελεί
ένα πολύ ουσιαστικό αναπτυξιακό εγχείρηµα για τη χώρα µας,
καθώς τα νησιά µας και ο παράκτιος χώρος της Ελλάδας αποτελούν πολύ σηµαντικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Τουρισµός, ναυτιλία και οικονοµική δραστηριότητα σε σχέση µε αυτά
αποτελούν το 25% του ΑΕΠ της χώρας.
Κατανοούµε όλοι, λοιπόν, ότι αυτό, σε επίπεδο παραγωγής
αγαθών και υπηρεσιών, εισοδήµατος και απασχόλησης, σηµαίνει
πολλά για µια χώρα όπως η Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας δηµιουργούν πολλά και δοµικά προβλήµατα, λόγω των ιδιαίτερων φυσικών, κοινωνικών και οικονοµικών χαρακτηριστικών τους, τόσο σε σχέση µε τις ηπειρωτικές
περιοχές όσο και µεταξύ των ίδιων των νησιών.
Για τον λόγο αυτό, η χάραξη µιας ενιαίας νησιωτικής πολιτικής
εκτός από πολύ σηµαντικό εγχείρηµα είναι και αρκετά δύσκολο.
Χρειάζεται έµφαση και, µάλιστα, διακριτική για κάθε σύµπλεγµα
ή και για κάθε νησί, ακόµα και σε θέµατα πληθυσµού, τοπικής
αγοράς, πρόσβασης στην υγεία και την εκπαίδευση. Και, όπως
είναι φυσικό, το ανθρώπινο δυναµικό -ειδικότερα στα µικρά
νησιά- είναι καταλύτης για την αποτελεσµατική και βιώσιµη ανάπτυξη. Γι’ αυτό και πρέπει να στηριχθεί ιδιαίτερα.
Το εγχείρηµα είναι δύσκολο και για έναν ακόµη λόγο. Η δεκαετής δηµοσιονοµική κρίση της χώρας χτύπησε ακόµη περισσότερο τα µικρά νησιά, τις αποµακρυσµένες νησιωτικές αλλά και
ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Τα πάγια και δοµικά τους προβλήµατα διογκώθηκαν, ο κατακερµατισµός των αγορών προϊόντων και εργασίας, οι αυξηµένες απαιτήσεις σε υποδοµές και
εξοπλισµούς, υγειονοµικούς και εκπαιδευτικούς, το αυξηµένο κόστος µεταφορών ενίσχυσαν τα προβλήµατα.
Σε πολλές νησιωτικές περιοχές ο αντίκτυπος υπήρξε πολύ αρνητικός στο ήδη σοβαρότατο δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί µηδενικές γεννήσεις στα νησιά µας, σε αντίθεση δυστυχώς µε τον αριθµό θανά-

6690

των κατά την ίδια περίοδο.
Σήµερα η τεράστια οικονοµική κρίση από την πανδηµία δηµιουργεί νέα πρωτοφανή προβλήµατα στις περιοχές αυτές. Ένας
από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξής τους, ο τουρισµός, δέχεται ανυπολόγιστο πλήγµα. Είναι πολύ σηµαντικό, λοιπόν, οι
ισχυροί χρηµατοδοτικοί πόροι από την Ευρώπη να αξιοποιηθούν
και για τη νησιωτική ανάπτυξη. Το παρόν νοµοσχέδιο θα συµβάλει στην κατεύθυνση αυτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεσπίζεται για πρώτη φορά µια
ολοκληρωµένη νησιωτική πολιτική, µε βάση την αξιοποίηση των
ιδιαίτερων αναπτυξιακών προοπτικών των νησιών, µια πρωτοβουλία που αναµένεται να συµβάλει σηµαντικά στην οικονοµική κοινωνική και εδαφική συνοχή του νησιωτικού µας χώρου.
Προβλέπεται η θεσµοθέτηση εθνικής στρατηγικής για την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας, ιδιαίτερα
την επόµενη ηµέρα της πανδηµίας, µε ειδικούς αναπτυξιακούς
στόχους για τη λιµενική πολιτική, τους θαλάσσιους λιµένες, τις
θαλάσσιες µεταφορές, τη νησιωτική ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα, τη στρατηγική ασφάλεια στη θάλασσα, µε
έλεγχο της αποτελεσµατικότητάς της, καθώς θα συντάσσεται
κάθε πέντε έτη και θα αξιολογείται ετησίως για την υλοποίηση
των στόχων της.
Θεσπίζονται επίσης σηµαντικά χρηµατοδοτικά εργαλεία για τη
στήριξη του νησιωτικού χώρου. Με το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ»
χρηµατοδοτούνται έργα δηµοσίου χαρακτήρα στους τοµείς των
λιµενικών υποδοµών, των εξοπλισµών των λιµενικών αρχών, των
δηµοσίων σχολών εµπορικού ναυτικού.
Προωθείται η ενίσχυση και η αναδιάρθρωση του παραγωγικού
αναπτυξιακού µοντέλου των νησιωτικών περιοχών. Δηµιουργούνται χρηµατοδοτικά εργαλεία µε πόρους του εθνικού συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Προβλέπεται η παροχή κάθε µορφής χρηµατοδότησης σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια οικονοµία
και, µάλιστα, ιδίως σε µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Στην ίδια αναπτυξιακή κατεύθυνση είναι το ταµείο χαρτοφυλακίου για την ανάπτυξη καινοτόµου επιχειρηµατικότητας στον
τοµέα της θαλάσσιας οικονοµίας. Πρόκειται για καίριες παρεµβάσεις, που θα συµβάλουν στο τρίπτυχο της γαλάζιας οικονοµίας: «τουρισµός, αλιεία, ενέργεια».
Ιδιαίτερα για τον τοµέα του τουρισµού, καθώς η πανδηµία αλλάζει τα πάντα στα κριτήρια επιλογής των τουριστικών προορισµών, η ασφαλής τουριστική εµπειρία, η περιβαλλοντική βιωσιµότητα γίνονται οι σύγχρονοι δείκτες ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.
Τα νέα αυτά δεδοµένα σίγουρα πρέπει να διαµορφώσουν και
νέες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στη νησιωτική περιοχή της χώρας. Η
στροφή στην πράσινη ενέργεια και τη γαλάζια οικονοµία δηµιουργούν ευκαιρίες προσαρµογής των υπηρεσιών στον επισκέπτη
τουρίστα, δηµιουργούν προϋποθέσεις αλλαγής στη δοµή και λειτουργία του τουρισµού, µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των νησιών αλλά και της κάθε γεωγραφικής περιοχής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτές τις νέες συνθήκες,
όπου τα πάντα δοκιµάζονται και θα πρέπει να αναζητήσουµε
νέους δρόµους ευκαιριών µε επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την υγεία και τη βιώσιµη ανάπτυξη, πρέπει να έχουµε
αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να αλλάξουµε την αναπτυξιακή
πορεία της νησιωτικής Ελλάδας. Πρέπει να ρίξουµε το βάρος
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τού 15% του ελληνικού πληθυσµού, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό για την αύξηση της συνεισφοράς του στην εθνική οικονοµία.
Τα νησιά µας σήκωσαν και σηκώνουν τεράστιο βάρος από τη
µεταναστευτική προσφυγική ροή. Ο ελληνικός θαλάσσιος χώρος
του Αιγαίου, της Κρήτης και του Ιονίου είναι βαρύνουσας σηµασίας γεωστρατηγικά στον διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο. Αποτελεί
νευραλγικό πεδίο προστασίας των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων. Αποτελεί επίσης κόµβο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.
Για όλους αυτούς τους λόγους και όπως άλλωστε προτάσσει
το ελληνικό Σύνταγµα, οφείλουµε µε ενότητα να θέσουµε σε
προτεραιότητα την ανάπτυξη και την ευηµερία των νησιών µας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και το πράττουµε σήµερα ψηφίζοντας το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κυρία Κεφαλογιάννη, και ειδικά για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο τώρα θα δώσω στον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
εκφράσω τη θλίψη µου για τον απροσδόκητο θάνατο ενός µεγάλου αγωνιστή της δηµοκρατίας, του Σήφη Βαλυράκη.
Και, βεβαίως, να προσθέσω και εγώ µε τη σειρά µου σε όσα οι
προλαλήσαντες συνάδελφοι όλων των παρατάξεων ανέφεραν,
σε ό,τι αφορά τα θύµατα του Ολοκαυτώµατος, ώστε ποτέ να µη
βιώσει η ανθρωπότητα έναν τέτοιο πόνο για άλλη µια φορά.
Κύριε Πρόεδρε, «ώδινεν όρος και έτεκεν µυν» έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι. Πληθώρα ή πληθωρισµός λόγων και λιτότητα σε
ό,τι αφορά την εξασφάλιση πιστώσεων. Με τα λόγια κινδυνεύουν
οι νησιώτες µας για άλλη µια φορά, όπως έχει συµβεί πολλές
φορές στο παρελθόν, ιδιαίτερα µε το µεταφορικό ισοδύναµο,
που για σαράντα χρόνια το έταζαν οι διάφορες κυβερνήσεις,
αλλά µόνο µία κυβέρνηση, παρά τις δυσκολίες και τους περιορισµούς, το υλοποίησε και έδωσε ένα άλλο άρωµα -ας µου επιτραπεί η έκφραση- στην ψυχολογία των πολιτών, ότι η κεντρική
εξουσία δείχνει ένα ενδιαφέρον σε µια εξαιρετικά ζωτικής σηµασίας, όχι µόνο αναπτυξιακή, αλλά και για τα εθνικά κυριαρχικά
δικαιώµατα της χώρας, περιοχή. Γιατί ήταν η µόνη φορά που δεσµευθήκαµε για ένα τέτοιο πρόγραµµα σηµαντικό, µε την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πιστώσεων.
Αλλά εδώ παρατηρείται το εξής παράδοξο γεγονός, κύριε
Πρόεδρε. Η Κυβέρνηση οφείλει να πληρώσει εκκρεµότητες της
υλοποίησης του µεταφορικού ισοδυνάµου. Κι ενώ δεν έχει εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις, τάζει λαγούς µε πετραχήλια,
σε µια έκθεση ιδεών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τις πιστώσεις.
Όταν δεν υπάρχουν πιστώσεις, τέτοια νοµοθετήµατα έχουν µείνει στα αζήτητα της ιστορίας. Γιατί ποτέ δεν µπόρεσαν να υλοποιήσουν τους στόχους τους, από τη στιγµή που δεν είχαν
εξασφαλισθεί προηγουµένως οι πιστώσεις.
Κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση για άλλη µια φορά, όπως και στο
παρελθόν πάλι, επιδεικνύει αλλεργία σε ό,τι αφορά τη δηµόσια
εκπαίδευση στον χώρο της ναυτικής εκπαίδευσης. Από το άρθρο
17 έως το άρθρο 19 καταδεικνύεται η εγκατάλειψη που υπάρχει
σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο. Όχι µόνο την έχει εγκαταλείψει,
αλλά θα παρουσιάσω ένα στοιχείο που καταδεικνύει µε τον πιο
εύληπτο τρόπο το τι λογίζεται η Κυβέρνηση για αυτόν τον χώρο.
Εξασφαλίσαµε εβδοµήντα δύο θέσεις µόνιµου προσωπικού,
από αυτές που είχαν καταργήσει οι προηγούµενες κυβερνήσεις
του 2013 και του 2014. Από το 2018 είχαν εξασφαλισθεί δεκαεννέα θέσεις και µέχρι σήµερα η Κυβέρνηση, είκοσι µήνες στην
εξουσία, δεν υλοποίησε την πρόσληψη αυτών καθηγητών, για να
αναβαθµισθούν οι σχολές, όταν εµείς προωθήσαµε πρόγραµµα
8,5 εκατοµµυρίων για την ενίσχυση όλων των σχολών, όταν ιδρύσαµε και λειτουργήσαµε τη σχολή στην Κάλυµνο που την υπόσχονταν για πάρα πολλά χρόνια πολλοί.
Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το άρθρο 22, έχουν ειπωθεί
πολλά. Εγώ θα προσθέσω µόνο το εξής. Θα πρέπει να λάβει
πολύ σοβαρά υπ’ όψιν του ο κύριος Υπουργός το εξής γεγονός,
ότι ένα πλοίο µε έναν τέτοιο καπετάνιο, που δίνεται τώρα η δυνατότητα µε τις διατάξεις που προωθείτε για ψήφιση, θα µπορούσε, εξυπηρετώντας συµφέροντα χώρας που βρίσκεται σε µία
διαρκή αντιδικία µε την Ελλάδα, να βυθιστεί µπροστά στην είσοδο του ναυστάθµου και τότε καταλαβαίνετε ποιες θα είναι οι
συνέπειες για τη χώρα. Αυτό και µόνο το γεγονός θέτω υπ’ όψιν
σας και θέλω να το λάβετε πολύ σοβαρά, γιατί είναι πραγµατικά
ένα εξαιρετικά σηµαντικό γεγονός που πρέπει να προβλέψουµε
ως ενδεχόµενο.
Όσον αφορά το άρθρο 25, εδώ η διαφάνεια που επαγγέλθηκε
η Νέα Δηµοκρατία προεκλογικά και άρπαξε την ψήφο του ελληνικού λαού βυθίζεται στα στερεά απόβλητα των λιµανιών.
Κύριε Πρόεδρε, δεν έρχονται πλοία στα λιµάνια τα ελληνικά
και ιδιαίτερα στον Πειραιά. Ο Πειραιάς, η «COSCO» έχει πέντε
δεξαµενές. Οι τριακόσιες ηµέρες εργασίας τον χρόνο στις πέντε
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είναι χίλιες πεντακόσιες ηµέρες. Ξέρετε πόσες είναι οι εργάσιµες
µέρες για τις πέντε αυτές δεξαµενές; Εξακόσιες µέρες! Άρα εννιακόσιες µέρες είναι χωρίς δραστηριότητα.
Αυτό γιατί γίνεται; Γιατί ακριβώς το κόστος των αποβλήτων
αποτρέπει πλοία να έρχονται στα ελληνικά λιµάνια. Κι εµείς εξακολουθούµε, κύριε Πρόεδρε, να παρατείνουµε για άλλον έναν
χρόνο.
Ο κ. Πλακιωτάκης είχε έτοιµη διάταξη, είχε στη διάθεσή του
να υλοποιήσει τον κανονισµό 352 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και,
παρά ταύτα, πάει από παράταση σε παράταση. Και φτάνει στο
αποκορύφωµα της παρέκκλισης και των παρανοµιών, να νεκρανασταίνει συµβάσεις που έχουν λήξει, προκειµένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριµένα συµφέροντα, χωρίς να δίνει τη δυνατότητα
να υπάρχουν κι άλλοι πάροχοι, να λαµβάνουν µέρος και άλλοι
πάροχοι, να µειωθεί το κόστος των χρηστών.
Ρωτήστε την Ένωση Ακτοπλόων, κύριε Πλακιωτάκη, να µας πει
δηµόσια: Συµφωνεί µε αυτή τη διάταξη; Και τότε θα καταλάβετε
για άλλη µια φορά ή θα καταλάβουν πολλοί τι συµφέροντα εξυπηρετούνται.
Πάω στο άρθρο 30. Κύριε Υπουργέ, λάβετε υπ’ όψιν σας ότι η
αναφορά σε εθνική άµυνα µπορεί να αποβεί καταστροφική για
την ένταξη των δύο αυτών προγραµµάτων τα οποία στηρίζουµε,
στηρίξαµε και κακώς µέχρι σήµερα δεν προχωρήσατε. Δεν θέλω
να εκθέσω ανθρώπους, για να σας πω πόσο καιρό λίµναζαν στο
γραφείο σας αυτά τα δυο πολύ σηµαντικά προγράµµατα, που θα
έδιναν στη χώρα ένα πρόγραµµα θαλάσσιας επιτήρησης και όχι
µόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω να αναφερθώ και στην υπόθεση των δύο τροπολογιών.
Όσον αφορά την τροπολογία για τη ΡΑΛ, µια ανεξάρτητη
αρχή, καταργήσατε τέλος πάντων τη ΔΑΛ, όταν όλα τα ιδιωτικοποιηµένα λιµάνια στην Ευρώπη έχουν ένα τέτοιο δηµόσιο όργανο, για να εποπτεύει τη δραστηριότητά τους. Καλώς, ας δεχθούµε ότι το κάνατε.
Έρχεστε τώρα και προσπαθείτε να αποµειώσετε τη ΡΑΛ, µε το
επιχείρηµα της αλληλοεπικάλυψης. Καταθέστε µας, λοιπόν, την
αλληλοεπικάλυψη και πείτε µας έναν φορέα του λιµανιού που
πραγµατικά δεν έχει αναγνωρίσει την προσπάθεια της ΡΑΛ. Αλλά
αυτό γίνεται, όταν κάποιος έρχεται σε αντίρρηση και σε αντίθεση
µαζί σας.
Προχθές ούτε καν το ενσωµατώσατε, κύριε Υπουργέ, στο νοµοσχέδιο γιατί δεν το είχατε στη σκέψη σας. Μόλις η ΡΑΛ κατέθεσε κάτι το διαφορετικό, ήρθατε να την κατεδαφίσετε. Αυτές
είναι οι πολιτικές της Κυβέρνησης των αρίστων, η οποία έχει µετατραπεί σε Κυβέρνηση των αρεστών!
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε κάτι που πραγµατικά µε άφησε
ενεό στη συζήτηση των φορέων. Άκουσα έναν συνδικαλιστή του
Λιµενικού Σώµατος, ο οποίος κρατούσε ένα µεγάλο λιβανιστήρι
-για να µην πω κάτι άλλο χειρότερο-, να λέει ότι ξεφύγαµε από
το ναρκοπέδιο της προηγούµενης κυβέρνησης. Και περίµενα τον
κ. Πλακιωτάκη, ως έναν πολιτικό που καταλαβαίνει και αντιλαµβάνεται την αξία της συνέχειας σε αυτή τη δηµοκρατία που
ζούµε, να τον βάλει στη θέση του.
Ήταν πραγµατικά µια αθλιότητα εκφράσεων για µια κυβέρνηση, τη στιγµή που ξέρει πολύ καλά το Λιµενικό Σώµα ποια ήταν
η υποστήριξή µας. Ξέρουν πολύ καλά και έτσι αναγκάζοµαι να
πω ότι ένας από αυτούς που ήθελαν και εµπόδιζαν την καθιέρωση των πανελληνίων εξετάσεων ήταν και ο κ. Μπασιάκος και
οι συν αυτώ. Και, αντί να στηρίζει τους συναδέλφους του που
διώκονται, έρχεται εδώ να κάνει τον υπερασπιστή της Κυβέρνησης.
Για να πω, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Πόσα σκάφη του Λιµενικού έπλεαν το 2015, όταν ανέλαβε
αυτή η Κυβέρνηση, και πόσα πλέουν τη στιγµή που παραδώσαµε;
Ποιοι καθιέρωσαν το επίδοµα παραµεθορίου και ποιοι απαίτησαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τους Ευρωπαίους, στο
πλαίσιο της FRONTEX, τον ίδιο µισθό που παίρνουν οι λιµενικοί
της FRONTEX -που έρχονται από το εξωτερικό- να λαµβάνουν
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και οι λιµενικοί του ελληνικού Λιµενικού Σώµατος;
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ από τον κύριο Υπουργό να συµβουλευθεί την κ. Καλογήρου και τον κ. Χατζηµάρκου, µε τους οποίους
συνεργαστήκαµε, όπως είπε ο κ. Δρίτσας, άριστα για αυτό το περίφηµο πρόγραµµα αναβάθµισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο της νησιωτικής πολιτικής. Υπήρξε απόφαση και στη Βαλέτα όλων των
συναρµόδιων Υπουργών. Είναι το µόνο πρόγραµµα που, εάν θέλετε, από κοινού µπορούµε να παλέψουµε για τα νησιά της Ελλάδας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κουρουµπλή, έχετε περάσει τα δέκα λεπτά. Σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εντάξει. Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν σας διέκοψα.
Ολοκληρώσατε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Δηµοσχάκης
Αναστάσιος από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο και να ετοιµάζεται ο κ. Χρήστος Γκόκας από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας
ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µία σηµαντική τοµή που θα καθορίσει την αναπτυξιακή πορεία
των νησιών µας. Εισάγει το καινοτόµο τρίπτυχο: «νησιωτικότητα,
θαλάσσια οικονοµία, γαλάζια ανάπτυξη».
Αναγνωρίζοντας εµπράκτως την εθνική σηµασία του νησιωτικού χώρου συνολικά, επιχειρείται για πρώτη φορά µια ολιστική
στρατηγική προσέγγιση της νησιωτικής πολιτικής και της θαλάσσιας οικονοµίας, αναγνωρίζοντας τις χωρικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες καθώς και τα πολλαπλά πλεονεκτήµατα των
ελληνικών νησιωτικών περιοχών.
Η νησιωτική χώρα συµβάλλει σηµαντικά στην οικονοµία µας,
διασφαλίζοντας περίπου το 25% του ΑΕΠ της χώρας µας. Ωστόσο, η νησιωτική οικονοµία καλείται να αντιµετωπίσει σωρεία
προβληµάτων εδώ και χρόνια, όπως είναι τα ζητήµατα υποδοµών, αποκλεισµών, αυξηµένου κόστους µεταφορών, αλλά και
των προϊόντων τα οποία παράγουν.
Θεσµοθετείται, λοιπόν, για πρώτη φορά µία ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική σε όλο τον νησιωτικό χώρο µέσω της εθνικής
στρατηγικής. Ενεργοποιούνται τρία χρήσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία, τα οποία καθιστούν εφικτή σε άµεσο χρόνο την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων.
Το πρώτο πρόγραµµα αφορά τη χρηµατοδότηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα, όπως η θαλάσσια συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση.
Το δεύτερο άπτεται της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας, στηρίζοντας οικονοµικά µικρές κυρίως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια οικονοµία και είναι γεωγραφικά αποµονωµένες.
Φυσικά, το τρίτο αφορά στη σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου, για την ανάπτυξη της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας στον
τοµέα της θαλάσσιας οικονοµίας και της γαλάζιας ανάπτυξης.
Ταυτόχρονα, εισάγονται σηµαντικές διατάξεις αναφορικά µε
τη στελεχιακή θωράκιση σε άµεσο χρόνο των λιµενικών υπηρεσιών, καθώς προβλέπεται η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή, που προκύπτουν µετά την ψήφιση του ν.4676/2020 µε την πρόβλεψη της κατάταξης ενενήντα πέντε επιλαχόντων δοκίµων σηµαιοφόρων και
δοκίµων λιµενοφυλάκων του διαγωνισµού του 2019.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα γεωστρατηγικό περιβάλλον, όπου εντοπίζονται πολλαπλές αναταραχές και προκλήσεις
ασφαλείας είναι σηµαντικό να θωρακίζουµε οικονοµικά, εθνικά
και κοινωνικά τον νησιωτικό µας χώρο, σε συνεργασία φυσικά µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση και µέσα από τη συνοριοφυλακή και την
ακτοφυλακή, που ήδη έχει ξεκινήσει να δοµείται και στη χώρα
µας. Και αυτό επιτυγχάνεται µέσω του παρόντος σχεδίου νόµου.
Οι αναπτυξιακοί στόχοι, τους οποίους θέτει η εθνική στρατηγική, σχετίζονται µε τους θαλάσσιους λιµένες, τις ναυτιλιακές
υποδοµές, τις θαλάσσιες µεταφορές και τη νησιωτική ανταγωνιστικότητα. Η νήσος της Σαµοθράκης, το νησί της Νίκης, µπορεί
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να βγει πολλαπλά ωφεληµένη από τη νέα αυτή στρατηγική που
εισάγεται µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, στο λιµάνι της Καµαριώτισσας, όπως
σας έχω ήδη ενηµερώσει και προφορικά και γραπτά, πρέπει να
προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα υποδοµής για την προστασία
του προσήνεµου µόλου και να αποκατασταθούν οι ζηµιές στη δυτική έξοδο αυτού, καθώς και στην πλευρά του βόρειου µόλου.
Παράλληλα, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η αναβάθµιση υποδοµών του εκεί λιµεναρχείου, προκειµένου να εξυπηρετούνται οι
αυξηµένες ανάγκες αστυνόµευσης του Θρακικού Πελάγους και
του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Ταυτόχρονα, να θυµίσω όµως -δεν πρέπει να το ξεχνάµε- ότι
όλος αυτός ο χώρος θέλει και µία προστασία, όπως ήταν κατά
το παρελθόν, µε την κανονιοφόρο του Πολεµικού Ναυτικού. Νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο και να προστατεύσουµε τα αλιευτικά µας
πεδία, διότι ο γείτονας δυστυχώς εφαρµόζει εξοντωτικές πρακτικές και τακτικές σε ό,τι αφορά την ερηµοποίηση των αλιευτικών αυτών πεδίων.
Παράλληλα, θυµίζω την επικαιροποίηση της µελέτης αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που
αφορά στην κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Λακκώµατος. Ο
«ΝΕΑΡΧΟΣ», το νέο πρόγραµµα που θεσµοθετείται µε το παρόν
σχέδιο νόµου και αφορά στη χρηµατοδότηση έργων δηµοσίου
χαρακτήρα, µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για το
νησί µας.
Επίσης, η ακτοπλοϊκή σύνδεση του Έβρου µε τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αποτελεί θέµα υψίστης σηµασίας, τόσο
για τον ακριτικό νοµό µας όσο και για τη Θράκη και γενικότερα.
Η δηµιουργία µιας νέας θαλάσσιας Εγνατίας που θα «κουµπώσει» µε την οδική Νέα Εγνατία στην Αλεξανδρούπολη µπορεί να
αλλάξει το οικονοµικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Θα
δηµιουργηθεί µία θαλάσσια δίοδος µεταφοράς προσώπων και
πραγµάτων από τον Έβρο προς τα νησιά του βορειοανατολικού
Αιγαίου, αλλά και αντιστρόφως.
Προτείνω τη συνολική επαναχάραξη των δροµολογίων µε ένα
δροµολόγιο Αλεξανδρούπολη - Σαµοθράκη - Λήµνος - Λέσβος
και αντιστρόφως. Μετά την εδραίωση αυτού του δροµολογίου,
θα πάρουµε και στην πορεία µας και τα πονεµένα νησιά Ίµβρο
και Τένεδο, µετά από συµφωνία µε τη γειτονική χώρα, µε ταυτόχρονες ανταποκρίσεις από Λήµνο προς Λαύριο, από Λήµνο προς
το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, αλλά και προς την Καβάλα. Είναι ένας τρόπος αξιοποίησης του ζωτικού µας χώρου,
που είναι το Θρακικό Πέλαγος και η διασύνδεση των αγορών µας
µε εκείνες του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Κυρίες και κύριοι, είναι µείζονος σηµασίας να τονωθούν και να
ενισχυθούν οι αποµακρυσµένες νησιωτικές και όχι µόνο περιοχές
του ακριτικού Έβρου. Η ρήτρα νησιωτικότητας θα πρέπει να
πάρει κάποια στιγµή και τη µορφή της ακριτικότητας. Μπορεί να
συνδεθεί µε την ακριτικότητα και µπορούµε ως Έβρος να αποτελέσουµε και το παράδειγµα, ενισχύοντας περιοχές όπως είναι
το τρίγωνο της Νέας Ορεστιάδος, το οποίο µαζί µε τα δεκαεπτά
χωριά του συνιστά την αχίλλειο πτέρνα του Νοµού Έβρου.
Κυρίες και κύριοι, η νησιωτική πολιτική και η στήριξη της νησιωτικής οικονοµίας παύουν να αποτελούν έρµαιο αποσπασµατικών διατάξεων και πολιτικών. Αντιθέτως, στόχος είναι να υπάρχει µία συνεκτική οργανωµένη πολιτική, που θα συντονίζει όλο
το πλαίσιο των δραστηριοτήτων στη νησιωτική Ελλάδα, µε αντικειµενικό σκοπό και στόχο την εξάλειψη των ανισοτήτων και τη
διασφάλιση της βιώσιµης ανάπτυξης των νησιών µας. Για τον
λόγο αυτό υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο, το οποίο πραγµατικά
δίνει διέξοδο σε πολλά προβλήµατα.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Δηµοσχάκη, και για την τήρηση του χρόνου.
Ο κ. Χρήστος Γκόκας από το Κίνηµα Αλλαγής θα πάρει τον
λόγο και να ετοιµάζεται και ο κ. Βασίλης Υψηλάντης.
Κύριε Γκόκα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω κατ’ αρχάς να εκφράσω τη βαθιά µου θλίψη για την απώλεια του συν-
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τρόφου µας, αγωνιστή της δηµοκρατίας µε την παράταξη µας,
µε το ΠΑΣΟΚ, του Σήφη Βαλυράκη, και να εκφράσω τα θερµά
µου συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Επίσης, θέλω να αναφερθώ στη σηµερινή Διεθνή Ηµέρα Μνήµης θυµάτων του Ολοκαυτώµατος. Τιµούµε τα αθώα θύµατα, µεταξύ των οποίων και τους Έλληνες Εβραίους που εξοντώθηκαν,
και όλοι µαζί θα πρέπει να πούµε ποτέ ξανά να µην επιτρέψουµε
στον ρατσισµό, στον ναζισµό και στη µισαλλοδοξία να οδηγήσουν σε εγκλήµατα όπως αυτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και το νοµοσχέδιο αυτό ακολουθεί την ίδια πρακτική νοµοθέτησης µε άλλα νοµοσχέδια, δηλαδή των επιµέρους και αποσπασµατικών ρυθµίσεων και παρ’ ότι
φέρει στον τίτλο τη φράση «Ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική»,
από τα δεκατέσσερα κεφάλαια που το συγκροτούν µόνο το
πρώτο κεφάλαιο και τα δώδεκα άρθρα του αντιστοιχούν σε διατάξεις χάραξης θαλάσσιας πολιτικής από τον συνολικό αριθµό
των σαράντα οκτώ άρθρων του νοµοσχεδίου.
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει τις γενικές αρχές των προγραµµατικών δηλώσεων. Δεν εντάσσεται σε ένα εθνικό αναπτυξιακό
σχέδιο, που δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς, αλλά ούτε το ίδιο απαντά
συνολικά και µε πραγµατικές µεταρρυθµίσεις στα ζητήµατα της
νησιωτικής πολιτικής.
Επιπλέον, για τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής, σύµφωνα
µε το περίφηµο επιτελικό κράτος που διακηρύσσει η Κυβέρνηση,
απαιτείται λεπτοµερής σχεδιασµός δράσεων σε κάθε επίπεδο και
σε κάθε τοµέα δραστηριότητας ανά Υπουργείο. Και αυτό απουσιάζει, όπως έχουµε επισηµάνει µε αφορµή τη συζήτηση και σε
άλλα νοµοσχέδια. Το κυρίαρχο τελικά είναι ο συγκεντρωτισµός
και ο κεντρικός έλεγχος µόνο;
Παράλληλα, δεν δίνονται λύσεις σε ουσιώδη ζητήµατα, ιδίως
στα άµεσα και επιτακτικά προβλήµατα του νησιωτικού πληθυσµού, τα οποία µετά την υπερδεκαετή κρίση και το ξέσπασµα
της πανδηµίας του COVID -19 έχουν οξυνθεί. Διατάξεις για την
πραγµατική στήριξη της οικονοµίας, της κοινωνίας και των πολιτών, για την ουσιαστική ανακούφιση των προβληµάτων τους
απουσιάζουν, ενώ είναι προφανής η έλλειψη ενός συνολικού
προγράµµατος για τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραµµάτων όπως το ΕΣΠΑ, η ΚΑΠ ή το Ταµείο Ανάκαµψης.
Δεν υπάρχουν εξειδικευµένα µέτρα για την κοινωνική, εδαφική
και οικονοµική συνοχή των νησιών µας. Το νοµοσχέδιο αρκείται
σε γενικές προβλέψεις, µε πολλές εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό για τη σύσταση ταµείων και χρηµατοδοτικών εργαλείων
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας αλλά και τη ρύθµιση διαφόρων ζητηµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει συζήτηση, δεν
υπάρχει κανένα µέτρο και από την Κυβέρνησή σας, καθώς συνεχίζονται οι αρνητικές συνέπειες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ όσον
αφορά στο µεταφορικό ισοδύναµο. Κανένα µέτρο επιδότησης
και στήριξης του αυξηµένου µεταφορικού κόστους για τα νησιά
σε βασικά αγαθά, σε υλικά, σε ζωοτροφές κ.ο.κ..
Επίσης, επαναλαµβάνουµε και καταθέσαµε και πάλι τροπολογία για την ανάγκη θέσπισης, µέσω και των συνταγµατικών προβλέψεων, της επαναφοράς του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ, που
εµείς µε κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ είχαµε θεσπίσει. Καταργήθηκε από
τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Κυβέρνηση δεν το επανέφερε. Μετά τις εξελίξεις της πανδηµίας, είναι αναγκαία η µείωση του ΦΠΑ σε όλα
τα νησιά.
Επίσης, τα νησιά -και ιδίως τα µικρά νησιά- υφίστανται τις συνέπειες των οριζόντιων µέτρων λόγω της πανδηµίας, ενώ, µε
βάση την επιδηµιολογική κατάσταση, µπορούν να αρθούν µέτρα
και είναι αυτό από τη φύση τους πιο εύκολο για τα νησιά, για να
επανέλθουν σταδιακά κοινωνικές και οικονοµικές δραστηριότητες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συνάδελφος κ. Μπιάγκης έχει
ήδη αναφερθεί αναλυτικά σε όλα τα άρθρα του νοµοσχεδίου. Θα
ήθελα να σταθώ µόνο στα εξής. Είναι ανεπίτρεπτο να εξαιρούνται από τη διαδικασία περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων τεχνικά
έργα, ιδίως σε θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, τους αιγιαλούς, ακόµα και σε ζώνες προστασίας «NATURA», µε την επίκληση της µείωσης του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου στο
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άρθρο 30, ενώ η επιµονή στο άρθρο 25 δηµιουργεί τους κινδύνους που ο εισηγητής µας και άλλοι συνάδελφοι από το Κίνηµα
Αλλαγής ανέφεραν για δικαστικές προσφυγές σε βάρος της
χώρας και ενώ η εξαίρεση πλοίων από την πλοήγηση στους ελληνικούς λιµένες στο άρθρο 22 δεν προβλέπει τις γενικές προϋποθέσεις για την ασφαλή εφαρµογή µιας τέτοιας διάταξης µε
τις δεδοµένες λιµενικές δοµές στη χώρα µας.
Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την τροπολογία σχετικά µε την τροποποίηση των διατάξεων για τη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων, οι ήδη
ελλιπείς αρµοδιότητες τις οποίες διέθετε, καίτοι ανεξάρτητη
αρχή, τώρα άλλες συγχωνεύονται και άλλες καταργούνται, ένα
ακόµη δείγµα των διαθέσεων της Κυβέρνησης απέναντι στον
ρόλο και τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών στη χώρα µας.
Εµείς θεσµοθετήσαµε, ψηφίσαµε ρυθµιστικές αρχές, αλλά πραγµατικά ανεξάρτητες και όχι ελεγχόµενες από Υπουργούς. Μην
αποδυναµώνετε ό,τι δεν µπορείτε να καταργήσετε.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία σχετικά µε την επιβολή του σχετικού προστίµου για την παραβίαση του χρόνου εργασίας των
ναυτικών ποσού 300 έως 1.000 ευρώ ανά ηµέρα αντί του ισχύοντος σήµερα 300 έως 500 ευρώ ανά εργαζόµενο, θέλω κι εγώ να
επισηµάνω τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή τη θεσµοθέτηση, αφού πλέον αυτή η διάταξη δεν προστατεύει, δεν διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώµατα και δεν ενισχύει την αναλογικότητα, αλλά ούτε και τον εξορθολογισµό της επιβολής προστίµων για τον τοµέα της ναυτιλίας.
Η προσθήκη ειδικά των δύο αυτών τροπολογιών την τελευταία
στιγµή προφανώς αλλάζει τον χαρακτήρα του νοµοθετήµατος.
Γιατί αυτές οι διατάξεις δεν κατατέθηκαν έγκαιρα για συζήτηση;
Τα θέµατα, εξάλλου, των τροπολογιών δεν είναι ούτε άγνωστα
ούτε έκτακτα για να δικαιολογούν ως κάποιον βαθµό τον χρόνο
συζήτησης. Γι’ αυτόν τον λόγο η στάση µας δεν µπορεί να είναι
θετική σε αυτή τη µορφή που φέρνει το νοµοσχέδιο, πέραν όσων
επιµέρους διατάξεων δεν διαφωνούµε και θα ψηφίσουµε.
Όµως, κλείνοντας, θέλω να πω ότι το νοµοσχέδιο αυτό απέχει
πολύ από τις πολιτικές µιας ολοκληρωµένης νησιωτικής πολιτικής, πολιτικές αποκέντρωσης και περιφερειακού σχεδιασµού,
όπως και της επάρκειας υποδοµών και υπηρεσιών σε κοινωνικές
δοµές και την προοπτική για τους κατοίκους και την ανάπτυξη
των νησιών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Γκόκα, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Υψηλάντης από τη Νέα Δηµοκρατία και να
ετοιµάζεται µετά ο κ. Γεώργιος Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα το πρωί έλαβα από τον κ. Γιώργο Τζεδάκη ένα φιλµ
του κινηµατογραφικού εργαστηρίου Cine Chevalier, του «Κοινωφελούς Ιδρύµατος Υποτροφιών Ρόδου Εµµανουήλ και Μαίρης
Σταµατίου», µε την ευκαιρία της Διεθνούς Ηµέρας Μνήµης για
τα θύµατα του Ολοκαυτώµατος, αφιερωµένο σε έναν νησιώτη
Ροδεσλή, Εβραίο της Ρόδου, τον Σάµι Μοντιάνο, που στα δεκατρία του χρόνια ταξίδεψε από το νησί, όχι για να βρει µια καλύτερη τύχη, αλλά για να συναντήσει τον τρόµο, τη φρίκη και τον
όλεθρο µαζί µε άλλους οµοφύλους του, να ζήσει τον χαµό του
πατέρα και της αδελφής του και να αντιµετωπίσει καθηµερινά
τον θάνατο στο Άουσβιτς - Μπίρκεναου. Με τον τρόπο αυτό θέλω
να τιµήσω κι εγώ τη µνήµη των εκατοµµυρίων θυµάτων, µεταξύ
των οποίων και των χιλίων επτακοσίων Ελλήνων Ισραηλιτών δηµοτών της Ρόδου και της Κω από τη θηριωδία που διαπράχθηκε
από τους ναζί σε βάρος της ανθρωπότητας.
Επιστρέφοντας στα χρόνια µας και στη σηµερινή πραγµατικότητα, η αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών της νησιωτικότητας µέσω της κατάρτισης µιας συνεκτικής ολοκληρωµένης
θαλάσσιας πολιτικής στον νησιωτικό χώρο αποτελεί, κατ’ αρχάς,
ένα πολύ σηµαντικό και ευοίωνο βήµα για τη στήριξη των νησιών
µας.
Παρά το γεγονός, µάλιστα, ότι η Ελλάδα είναι κατ’ εξοχήν θαλασσινό κράτος, µε µια ακτογραµµή έξι χιλιάδων διακοσίων δέκα
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ναυτικών µιλίων και περισσότερα από τρεις χιλιάδες νησιά, για
πρώτη φορά από συστάσεώς του αποκτά ένα ουσιαστικό στρατηγικό σχέδιο που στοχεύει στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού αναπτυξιακού προτύπου των νησιωτικών περιοχών και µέσα
από αυτό το πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής δηµιουργούνται
τα απαραίτητα χρηµατοδοτικά εργαλεία µε πόρους του εθνικού
και του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων. Σύµφωνα, µάλιστα, µε τα όσα διαβεβαίωσε στην επιτροπή ο αξιότιµος κύριος Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, έχουν γίνει συγκεκριµένες παρεµβάσεις,
ώστε κατά την εξειδίκευση του ΕΣΠΑ να υπάρχει σαφής και ρητή
αναφορά στα θέµατα της νησιωτικότητας και των άλλων πολιτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Τρεις είναι οι µεγάλες στοχεύσεις του εγχειρήµατος αυτού
µέσω συγκεκριµένων προγραµµάτων και ενεργειών. Με το
πρώτο επιδιώκεται να καταστεί δυνατή η χρηµατοδότηση έργων
για λιµενικές υποδοµές και εγκαταστάσεις και κτηριακές υποδοµές και εξοπλισµούς για τις λιµενικές αρχές και τις δηµόσιες σχολές εµπορικού ναυτικού. Με το δεύτερο και µέσω εθνικών και
κοινοτικών πόρων θα χρηµατοδοτηθούν µεσαίες, µικρές και πολύ
µικρές επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στη θαλάσσια
οικονοµία. Τέλος, µέσω της σύστασης Ταµείου Χαρτοφυλακίου
επιδιώκεται η προώθηση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας
στον τοµέα της θαλάσσιας οικονοµίας και της γαλάζιας ανάπτυξης.
Είναι εξαιρετικά βασική προϋπόθεση αντιµετώπισης της νησιωτικότητας η ύπαρξη αποτελεσµατικών κινήτρων. Και µε τη θεσµοθέτηση αυτών που εισάγονται µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο,
τη λειτουργία αυτή µπορούµε να την υπηρετήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Οι βασικοί τοµείς που περιλαµβάνει η εθνική στρατηγική για
τη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο είναι οι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι που σχετίζονται µε τους τοµείς λιµενικής πολιτικής, θαλάσσιων λιµένων και ναυτιλιακές υποδοµές, θαλάσσιες
µεταφορές, νησιωτική ανταγωνιστικότητα, επιχειρηµατικότητα,
η θαλάσσια επιτήρηση και στρατηγική ασφαλείας στη θάλασσα,
τα γαλάζια επαγγέλµατα, οι επενδύσεις στη γαλάζια οικονοµία.
Κάθε χρόνο θα υπάρχει η απαραίτητη έκθεση αξιολόγησης
των αποτελεσµάτων και των συνεπειών των πολιτικών που εφαρµόστηκαν από το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, που θα παρουσιάζεται στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής, οπότε και θα
υπάρχει και ο απαραίτητος έλεγχος εφαρµογής τους.
Με το νοµοσχέδιο συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής, εθνικό µητρώο των φορέων που προωθούν τη θαλάσσια οικονοµία και ανάπτυξη, που εγγράφονται σ’
ένα από τα τέσσερα υποµητρώα που συµµετέχουν όλοι αυτοί οι
αρµόδιοι φορείς.
Ο εθνικός αυτός στρατηγικός σχεδιασµός ολοκληρώνεται µε
τη δηµιουργία Πλατφόρµας Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης
Δεδοµένων για τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση γνώσης
στα πεδία της εθνικής στρατηγικής. Τηρούνται δεδοµένα, στατιστικά στοιχεία, µελέτες.
Σηµαντικές, επίσης, είναι οι τοµές που εισάγονται και αφορούν
την Εθνική Ενιαία Πλατφόρµα Λιµενικής Κοινότητας, ενώ µε το
πολυαναµενόµενο νοµοσχέδιο για τον θαλάσσιο τουρισµό θα
προβλεφθεί η ψηφιοποίηση των βηµάτων ίδρυσης των ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής.
Με τις σκέψεις αυτές επιθυµώ να εκφράσω και την ευχή ότι,
µε τα αναπτυξιακά κίνητρα και στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής, πολύ σύντοµα θα µπορέσουµε να εισαγάγουµε και φορολογικά κίνητρα, αυτά που κατήργησαν µε το τρίτο µνηµόνιο
Τσίπρας, Καµµένος, Βαρουφάκης και πιο συγκεκριµένα, τους
µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ για τα νησιά.
Για να τελειώνουµε µια και καλή, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πώς πιστεύετε ότι κάνατε νησιωτική πολιτική; Με τα αναπτυξιακά συνέδρια, σόου του κ. Τσίπρα; Με την επιδίωξή σας
λεκτικά και µόνο να αλλάξετε την παράγραφο 2 του άρθρου 101
του Συντάγµατος για τη νησιωτικότητα, για να υποκλέψετε ένα
εµβληµατικό έργο, νοµοθετικό, συνταγµατικό που εισήγαγε στο
Σύνταγµα το ’75 η Νέα Δηµοκρατία; Με µερικά εργάκια που φτιάξατε σε κάποια νησάκια µας ή µε το λεγόµενο «µεταφορικό ισο-
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δύναµο» που φέρατε, ψιχία δηλαδή µετά την εγκληµατική εκχώρηση από εσάς του κοινοτικού κεκτηµένου για τα νησιά µας, των
µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ;
Η Νέα Δηµοκρατία ήταν εκείνη που εισήγαγε και τη συνταγµατική έννοια της νησιωτικότητας και που προώθησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τη διάταξη του
άρθρου 120 στην 6η οδηγία για τους µειωµένους συντελεστές
ΦΠΑ στα νησιά. Είναι η παράταξη που διατήρησε την περίοδο
των µνηµονίων τους µειωµένους συντελεστές στα νησιά µας. Εισήγαγε τη συγκεκριµένη διάταξη που πρότεινα εγώ προσωπικά
στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης και έγινε δεκτή και συµπεριελήφθη στον ν.4622/2019, µε την οποία σε κάθε σχέδιο νόµου
προσθήκη ή τροπολογία καθώς και κανονιστική απόφαση µείζονος οικονοµικής ή κοινωνικής σηµασίας πρέπει να συνοδεύεται
από ανάλυση συνεπειών ρύθµισης, σε σχέση µε τη νησιωτικότητα.
Το κυριότερο, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι η
Νέα Δηµοκρατία, η µεγάλη λαϊκή φιλελεύθερη παράταξη, είναι
διαρκώς δίπλα στους νησιώτες µας µε πράξεις και έργα.
Θα ήθελα κλείνοντας να συγχαρώ την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Ναυτιλίας για τη σπουδαία αυτή παρέµβαση για την
αντιµετώπιση της νησιωτικότητας.
Με την παρέµβασή µου αυτή δηλώνω την υπερψήφιση του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υψηλάντη. Ήσασταν και σύντοµος.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Στη συνέχεια, τον λόγο θα πάρει ο κ. Ευστράτιος Σιµόπουλος
από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Παπαηλιού, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς και πριν αναφερθώ
εν ολίγοις στο νοµοσχέδιο, θα ήθελα να κάνω µία αναφορά και
να τεκµηριώσω τον λόγο για τον οποίο κατέθεσα µία τροπολογία,
η οποία αφορά σε µία σηµαντική παράλειψη που έγινε από την
Κυβέρνηση στο πρόσφατο ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το ΑΣΕΠ.
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 12 του νόµου, πλέον, 4765/2021
προσδιορίζονται οι περιοχές, οι κάτοικοι των οποίων µοριοδοτούνται επιπλέον λόγω εντοπιότητας κατά τη βαθµολογία του
γραπτού διαγωνισµού που θα πραγµατοποιεί το ΑΣΕΠ.
Στην εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου αναφέρεται ότι η αυξηµένη µοριοδότηση παρέχεται για τους κατοίκους περιοχών µε
ιδιαίτερα δυσµενή γεωγραφικά, γεωµορφολογικά και πληθυσµιακά χαρακτηριστικά.
Στην αρχική εκδοχή του νοµοσχεδίου και στον νόµο αναφέρονται ονοµαστικά οι περιφερειακές ενότητες που πληρούν αυτά
τα χαρακτηριστικά, έτσι όπως αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση. Πρόκειται για περιφερειακές ενότητες στην παραµεθόριο.
Και σε αυτές, στο συγκεκριµένο άρθρο, µε νοµοτεχνική βελτίωση
προστέθηκε και η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ως πληττόµενη από το σχέδιο απολιγνιτοποίησης. Όµως, στην τελική εκδοχή δεν συµπεριελήφθη ο Δήµος Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
επίσης πληττόµενος από το σχέδιο απολιγνιτοποίησης.
Η συµπερίληψή του, η προσθήκη του ζητείται µε την εκ µέρους
µου κατατεθείσα τροπολογία. Η προσθήκη των µόνιµων κατοίκων
του Δήµου Μεγαλόπολης είναι αναγκαία, διότι ο δήµος αυτός
πλήττεται από την εφαρµογή του σχεδίου απολιγνιτοποίησης και
το κλείσιµο των λιγνιτικών µονάδων του εργοστασίου της ΔΕΗ,
που θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάργηση µεγάλου αριθµού θέσεων εργασίας, µε συνέπεια την αύξηση της ανεργίας, και, εάν
και εφόσον δεν υπάρξει συνεκτικό σχέδιο για την περίοδο της
απολιγνιτοποίησης, που φαίνεται ότι από κυβερνητικής πλευράς
δεν υπάρχει, την ερηµοποίηση της περιοχής.
Με αυτή την προσθήκη, την προσθήκη της Μεγαλόπολης, συµπληρώνεται και ο κύκλος όλων των πληττόµενων από την απολιγνιτοποίηση περιοχών της χώρας και έτσι εφαρµόζεται η αρχή
της ίσης µεταχείρισης, σε σχέση µε τις περιοχές της δυτικής Μακεδονίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δυο κουβέντες µόνο θέλω να πω για το σχέδιο απολιγνιτοποίησης. Με πρόσχηµα και εν ονόµατι της απολιγνιτοποίησης, η σηµερινή Κυβέρνηση αποφάσισε τη βίαιη διακοπή λειτουργίας των
λιγνιτικών µονάδων, δυστυχώς χωρίς σχέδιο και εντός ελάχιστου
χρονικού διαστήµατος για την προετοιµασία της λιγνιτικής εποχής.
Ο βίαιος θάνατος των λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη που εξαγγέλθηκε και υλοποιείται αποτελεί συντριπτικό
πλήγµα για τη Μεγαλόπολη αλλά και για ολόκληρη την Αρκαδία.
Θα χαθούν αµέσως περίπου χίλιες εξακόσιες θέσεις εργασίας,
οκτακόσιες σαράντα έξι µόνιµων εργαζοµένων, εκατόν σαράντα
επτά οκταµηνιτών και τετρακοσίων πενήντα εργολαβικών εργαζοµένων και έµµεσα πολλές άλλες, που θα είναι αποτέλεσµα του
µαρασµού της περιοχής. Θα επιφέρει εκ των πραγµάτων τον
βίαιο θάνατο της Μεγαλόπολης και της ευρύτερης περιοχής.
Το σχέδιο δίκαιης µετάβασης που προτείνεται από την Κυβέρνηση κινείται εντός ανεπαρκέστατου χρονικού διαστήµατος και
κατατίθεται χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση µε την τοπική
κοινωνία και τους εκπροσώπους της.
Και ένα τελευταίο γι’ αυτό το θέµα: Η Μεγαλόπολη, µία από
τις περιοχές µε αποθέµατα λιγνίτη η οποία φιλοξενεί µονάδες
της ΔΕΗ και η οποία ως οικονοµία και ως κοινωνία έχει δοµηθεί
πέριξ του εργοστασίου της ΔΕΗ, πρέπει να αναζητήσει και να
σχεδιάσει διεξόδους για την επιβίωση και ανάπτυξή της κατά τη
µεταλιγνιτική περίοδο βάσει των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων
της, µε ένα σχέδιο βιώσιµο µακροπρόθεσµα.
Η συγκεκριµένη προσθήκη στις πληττόµενες περιοχές για τις
οποίες προβλέπεται αυξηµένη µοριοδότηση αποτελεί ένα είδος,
θα έλεγα, µικρού έστω αντισταθµίσµατος προς την περιοχή, η
οποία έχει συνεισφέρει τα µέγιστα στην ενεργειακή πολιτική της
χώρας επί πολλές δεκαετίες. Επιπλέον αποτελεί και προσφορά,
ένα είδος, θα έλεγα, διευκόλυνσης, έστω και µικρής, προς τους
νέους µόνιµους κατοίκους της περιοχής, χωρίς, βέβαια, να αντιµετωπίζει στη ρίζα το πρόβληµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και µια ακόµα προσθήκη, η
οποία αφορά τη συνταγµατική ρύθµιση του άρθρου 106 παράγραφος 1, βάσει της οποίας προωθείται, όπως αναφέρεται, η περιφερειακή ανάπτυξη και η προαγωγή ιδίως της οικονοµίας των
ορεινών, νησιωτικών και παραµεθορίων περιοχών. Θα έλεγα ότι
αυτή η ρύθµιση απευθύνεται προς την πολιτεία σε όλες τις εκφάνσεις της να προωθήσει πολιτικές που να ευνοούν τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, στις οποίες εκ των πραγµάτων ενυπάρχουν δυσµενή γεωγραφικά, γεωµορφολογικά και πληθυσµιακά χαρακτηριστικά. Συνεπώς στο πλαίσιο της πολιτικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής απαιτείται ειδική στρατηγική
όχι µόνο για τη νησιωτικότητα, αλλά και για την ορεινή Ελλάδα.
Και τώρα δυο κουβέντες µόνο θέλω να πω για το νοµοσχέδιο.
Είναι αυτονόητο ότι η εκπόνηση µιας εθνικής στρατηγικής για τη
νησιωτική Ελλάδα είναι ένα κατ’ αρχάς θετικό βήµα. Όµως, µια
σειρά προβληµάτων καθιστούν αυτή την εθνική στρατηγική κενό
γράµµα.
Περισσεύουν η ασάφεια και τα ευχολόγια, δεν προσδιορίζονται συγκεκριµένες δραστηριότητες, συγκεκριµένες δράσεις,
παρ’ ότι ως πεδίο πολιτικής αναφέρεται ένα ευρύτατο φάσµα τοµέων. Δεν επιχειρείται η διάκριση της θαλάσσιας πολιτικής από
τη νησιωτική πολιτική. Προφανώς επικαλύπτονται και συνδέονται, αλλά δεν ταυτίζονται.
Όχι µόνο δεν γίνεται προσπάθεια διασύνδεσης των προτεινόµενων δράσεων και εργαλείων µε το µεταφορικό ισοδύναµο, που
θα έλεγα ότι ήταν η κορύφωση της νησιωτικής πολιτικής που
άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για αυτό το µεταφορικό ισοδύναµο δεν
γίνεται καν ονοµαστική αναφορά. Ελπίζω ότι αυτό δεν θα σηµατοδοτήσει οποιαδήποτε σχέση υπονόµευσής του, υπονόµευσης
µιας πολιτικής η οποία θεσπίστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Επιπλέον προβλέπονται τέσσερα χρηµατοδοτικά εργαλεία,
χωρίς καν ενδεικτικό προϋπολογισµό. Οι πηγές χρηµατοδότησής
τους αναφέρονται µε ένα γενικόλογο τρόπο, χωρίς προσπάθεια
προσδιορισµού για τον τρόπο που αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
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κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επιπλέον, δεν εξηγείται πώς συνδέονται αυτά τα εργαλεία µε
τα τοµεακά και τα περιφερειακά προγράµµατα ΕΣΠΑ ή µε πρωτοβουλίες, όπως τα ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα για το βόρειο και νότιο Αιγαίο.
Και επιπλέον -και τελειώνω- απουσιάζει το στοιχείο της διαβούλευσης και η ενεργός εµπλοκή της τοπικής κοινωνίας στη
διαµόρφωση της εθνικής στρατηγικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Αυτά ήθελα να πω και επαναλαµβάνω και θέλω να το τονίσω ότι η νησιωτικότητα αποτελεί το ένα
από τα σκέλη που προβλέπονται συνταγµατικά για τη διαµόρφωση στρατηγικής και πολιτικών ειδικών, γιατί ακριβώς και η νησιωτικότητα και η ορεινότητα χαρακτηρίζονται από στοιχεία, τα
οποία θα έλεγα ότι οδηγούν σε δυσµενείς καταστάσεις για
αυτές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαηλιού.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Σιµόπουλο, κύριε Υπουργέ, λόγω
του ότι γίνονται αναφορές στις τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν από Βουλευτές, θα θέλατε να µας πείτε ποιες θα κάνετε δεκτές;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Γίνονται δεκτές µόνο οι υπουργικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς θα γίνουν δεκτές οι υπουργικές τροπολογίες. Ο κύριος Υπουργός δεν
θα δεχθεί τις βουλευτικές. Προχωράµε στον κ. Σιµόπουλο από
τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Σιµόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, η Θεσσαλονίκη είναι γνωστό
ότι είναι η µητρόπολη του εβραϊκού Ελληνισµού και µία από τις
πόλεις µε τον µεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσµό, οι οποίες χτυπήθηκαν στην Ευρώπη από τον ναζισµό. Ενώνω και εγώ, λοιπόν, τη
φωνή µου µε όλες τις πτέρυγες της Βουλής, µε όλους τους συναδέλφους από όλες τις πτέρυγες της Βουλής στο «ποτέ ξανά».
Την Κυριακή και το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα έχουµε τις
καθιερωµένες εκδηλώσεις, οι οποίες, βέβαια, θα γίνουν σε κλειστό κύκλο. Ελπίζω σε λίγους µήνες, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να κάνουµε την πορεία µνήµης, η οποία γίνεται από την
πλατεία Ελευθερίας, όπου ήταν το στρατόπεδο στο οποίο συγκεντρώνονταν οι συµπολίτες µου Θεσσαλονικείς Εβραίοι προς
τον Παλαιό Σταθµό, από όπου τους έπαιρναν τα βαγόνια των τρένων να τους µεταφέρουν στο Άουσβιτς.
Αποτίω, λοιπόν, φόρο τιµής και εγώ στους συµπατριώτες µου,
στους συµπολίτες µου Εβραίους. Με τα παιδιά ή τα εγγόνια αρκετών εξ αυτών είµαι φίλος σήµερα.
Έρχοµαι τώρα το νοµοσχέδιο. Θα εστιάσω στον αναπτυξιακό
του τοµέα περισσότερο και δεν θα προσπαθήσω να κάνω µια αντιπαράθεση -ουσιαστικά αυτό που έκανε η Αντιπολίτευση- µε
συµφέροντα κυρίως µε την «COSCO» ή να κάνω αντιπολίτευση
στην Αντιπολίτευση, γιατί έχω πεδίο να κάνω αντιπολίτευση στην
Αντιπολίτευση.
Ειδικά για το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ» έχω να πω ότι είναι µια
εξαιρετική ιδέα, µια ιδέα απολύτως εφαρµόσιµη, χρησιµοποιώντας, µάλιστα, πόρους οι οποίοι λιµνάζουν.
Έχω ιδία εµπειρία από τα θέµατα τα οποία έχουν κυρίως οι
υποδοµές στα νησιά ως πρώην Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων
Έργων, από τα θέµατα τα οποία είχαµε χρηµατοδοτήσεις και
από τις προσπάθειες που κάνει σήµερα η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
να κάνει κάποια έργα στα νησιά. Θεωρώ ότι η προσπάθεια την
οποία κάνει η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» πρέπει να ενισχυθεί ακόµη
περισσότερο µέσα από το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ», το οποίο θα
στηρίξει τις υποδοµές αυτές.
Είναι γεγονός ότι πρέπει να στηρίξουµε την επιχειρηµατικότητα στα νησιά µας, µια επιχειρηµατικότητα η οποία πρέπει να
µην είναι µονοδιάστατη στο επίπεδο του τουρισµού. Και προφανώς το πρόγραµµα για την επιχειρηµατικότητα και, επίσης, το
πρόγραµµα για την καινοτοµία µπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ

6695

σε µια τέτοια κατεύθυνση.
Χαιρετίζω παρεµβάσεις, όπως είναι το Port Community System, το Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Συγκοινωνίας, η εκπαίδευση εξ αποστάσεως, η δυνατότητα στα καρνάγια να χρησιµοποιούν τον αιγιαλό. Και αυτό θα δηµιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας, προφανώς και την κάλυψη των οργανικών θέσεων.
Όσον αφορά στα θέµατα της πανδηµίας και τη στήριξη των
επιχειρήσεων και φυσικά των εργαζοµένων, αυτές οι δράσεις κινούνται στο γενικότερο πλαίσιο, το οποίο για όλη την ελληνική
οικονοµία φροντίζει να κινητροδοτεί ή µάλλον να σηµατοδοτεί,
να υλοποιεί η Κυβέρνηση.
Όπως είπα, η Αντιπολίτευση έφτασε στο σηµείο ακόµη να αναφέρεται και στα ευχολόγια των εκθέσεων ιδεών των περίφηµων
αναπτυξιακών συνεδρίων. Ε, αυτό ας µην το κάνει. Ήταν καθαρά
επικοινωνιακού χαρακτήρα πυροτεχνήµατα. Έφτασε στο σηµείο
πρώην Υπουργός να µιλάει για την εκπαίδευση των ναυτικών,
όταν ο ίδιος έχει ευθύνες, διότι οι χορηγίες, παραδείγµατος
χάριν, της Ένωσης Εφοπλιστών επί της υπουργίας του δεν προχώρησαν, χορηγίες οι οποίες αφορούσαν την αναβάθµιση των
κτηριακών συγκροτηµάτων των ναυτικών σχολών της χώρας.
Τέλος, όσον αφορά το άρθρο 38 -πάλι θα επιµείνω, το έχω πει
και στην επιτροπή-, πρέπει να συµπεριλάβουµε και τους φρουρούς των εξωτερικών φυλακών στη δυνατότητα να πηγαίνουν
στα στρατιωτικά νοσοκοµεία. Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνεται
µόνο για εµάς τους Βουλευτές -οι οποίοι είµαστε προνοµιούχοιή για τους εργαζοµένους σε άλλες δοµές του κράτους, όπως
είναι το Εθνικό Τυπογραφείο, ή ακόµα και τώρα στους υπαλλήλους του Υπουργείου Ναυτιλίας. Δεν το βάζω αντιθετικά. Θεωρώ
ότι πρέπει να προστεθεί και η συγκεκριµένη κατηγορία. Θα
ήµουν ευτυχής αν περνούσε µια νοµοθετική βελτίωση, έστω και
την τελευταία στιγµή. Ακόµη, όµως, και αν δεν προλαβαίνουµε,
ξέρω ότι η Κυβέρνηση έχει την ευαισθησία και θα κινηθεί σε µια
τέτοια κατεύθυνση.
Τέλος, θυµίζω ότι ακόµα και συµβολικά η Κυβέρνηση δείχνει
την ευαισθησία της για τη νησιωτική περιοχή µας. Σήµερα οι κάτοικοι στο Καστελλόριζο εµβολιάστηκαν απέναντι στον κορωνοϊό. Και βέβαια, αυτό έγινε και καθαρά για λόγους συµβολικούς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε και
εµείς για την τήρηση του χρόνου.
Ο κ. Διονύσης Καλαµατιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
Στη συνέχεια ο κ. Κρίτων Αρσένης από το ΜέΡΑ25.
Κύριε Καλαµατιανέ, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Για το Ολοκαύτωµα των Εβραίων έχουν αναφερθεί πολλοί συνάδελφοι. Να προσθέσω και εγώ ότι δεν πρέπει να ξεχάσουµε
ποτέ τα ειδεχθή εγκλήµατα του ναζισµού και του φασισµού κατά
της ανθρωπότητας. Χρειάζεται γνώση, µνήµη και αποκλεισµός
εκείνων των πολιτικών και των νοοτροπιών που επιτρέπουν την
εκκόλαψη του αυγού του φιδιού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση συνεχίζει να νοµοθετεί µέσα στην πανδηµία διατάξεις που αποµειώνουν δικαιώµατα εργαζοµένων και πολιτών, περιορίζουν τη λειτουργία του
δηµόσιου και ικανοποιούν απαιτήσεις ιδιωτών. Συνεχίζει απτόητη
το νεοφιλελεύθερο πρόγραµµά της, εφαρµόζοντας αυθαίρετες,
αυταρχικές, αντιδηµοκρατικές και αντισυνταγµατικές διατάξεις,
που σε καµµία περίπτωση δεν είναι επείγουσες. Ενώ, λοιπόν, δεν
αναστέλλεται η ψήφιση τέτοιων διατάξεων, επικαλείται η Κυβέρνηση τις έκτακτες συνθήκες και αναστέλλει και περιορίζει δηµοκρατικά και συνταγµατικά δικαιώµατα.
Απαγορεύει τις συναθροίσεις άνω των εκατό ατόµων µε απόφαση του Αρχηγού της Αστυνοµίας και µε ευθύνη, βεβαίως, του
αρµόδιου Υπουργού, του κ. Χρυσοχοΐδη. Επιτρέπει, βέβαια, τις
πολυπληθείς συναθροίσεις στα πολυκαταστήµατα, στα κλειστά
mall, χωρίς κανένα πρόβληµα. Δεν την απασχολεί η υπερσυγκέντρωση επιβατών στα λεωφορεία και τα τρένα. Δεν τη νοιάζει ο
συνωστισµός σε κλειστούς µαζικούς χώρους εργασίας.
Προφανώς, η Κυβέρνηση φοβάται την κοινωνική αντίδραση
στην προκλητική και καταστροφική πολιτική της και σπεύδει να
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περιορίσει και να απαγορεύσει µε αυταρχισµό, βία και καταστολή.
Όµως, θα πρέπει να γνωρίζει ότι η κοινωνική αντίδραση δεν
καθυποτάσσεται, δεν καταπνίγεται µε τον αυταρχισµό και την καταστολή. Όσο η αντιδηµοκρατική διολίσθηση της Κυβέρνησης
εντείνεται, τόσο η απάντηση του λαού θα είναι πιο ηχηρή και έντονη.
Έρχοµαι τώρα στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Θα ξεκινήσω
επισηµαίνοντας ότι υπάρχουν σε αυτό πολλές διατάξεις, που είτε
είναι απλά ευχολόγια είτε εξυπηρετούν καταφανώς συγκεκριµένα συµφέροντα, χωρίς κανένα ουσιαστικό µέτρο για τα νησιά.
Αναφέροµαι κατ’ αρχάς στην προκλητική διάταξη για την
Πλοηγική Υπηρεσία. Εισάγεται η δυνατότητα πλοίαρχοι Α’ και Β’
τάξης να αποκτούν πιστοποιητικό εξαίρεσης πλοήγησης, ώστε
να εισέρχονται στα λιµάνια χωρίς πλοηγό. Αποµειώνεται έτσι η
σηµασία του δηµόσιου χαρακτήρα της Πλοηγικής Υπηρεσίας και
δηµιουργείται τεράστιο πρόβληµα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των λιµανιών. Με τη διάταξη αυτή η ασφάλεια των
ναυτικών και των επιβατών στα πλοία τίθεται σε κίνδυνο.
Αλήθεια, έχετε σκεφθεί ότι τυχόν ατύχηµα θα επιφέρει ανθρώπινες απώλειες ή σοβαρές συνέπειες, τόσο στο θαλάσσιο περιβάλλον όσο και στον τουρισµό της χώρας;
Οι επαγγελµατίες πλοηγοί προσλαµβάνονται εφόσον πληρούν
συγκεκριµένα προσόντα, περνούν από αξιολόγηση και στη συνέχεια εκπαιδεύονται επιπρόσθετα, ώστε να πλοηγούν µε ασφάλεια. Η εµπειρία τους είναι δεδοµένη και µεγάλη.
Δεν σας ενδιαφέρουν, όµως, αυτά. Σας ενδιαφέρει αφ’ ενός
να εξυπηρετήσετε συγκεκριµένα εφοπλιστικά συµφέροντα και
αφ’ ετέρου να υποβαθµίσετε και να απαξιώσετε τη δηµόσια
Πλοηγική Υπηρεσία.
Συνεχίζω µε τη διάταξη που φέρνετε για την εξαίρεση από την
υποχρέωση για περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις των έργων ναυσιπλοΐας και θαλάσσιας επιτήρησης του Λιµενικού, όπως και το
VTMIS, το ΕΣΟΘΕ και το σύστηµα Επιτήρησης Παρακολούθησης
Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Βορείου Αιγαίου. Γνωρίζετε, βέβαια,
ότι η εξαίρεση αυτή που επιχειρείτε είναι πρόκληση για την περιβαλλοντική νοµοθεσία και είναι αντίθετη σε βασικές αρχές,
τόσο του Συντάγµατος όσο και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Τα
έργα αυτά, πράγµατι, είναι εθνικής σηµασίας. Γνωρίζετε, όµως,
ότι δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν χαρακτηρισθούν ως έργα εθνικής άµυνας και αν
δεν τηρούν τους περιβαλλοντικούς κανόνες.
Έχετε καθυστερήσει αδικαιολόγητα την εφαρµογή, εγκατάσταση και λειτουργία των συστηµάτων αυτών, που εµείς ως κυβέρνηση είχαµε δροµολογήσει και είχαµε εξασφαλίσει και τους
ευρωπαϊκούς πόρους. Τώρα προσπαθείτε να καλύψετε τον χαµένο χρόνο, παρακάµπτοντας την περιβαλλοντική νοµοθεσία.
Δηµιουργείτε, όµως, µεγαλύτερα προβλήµατα, που θέτουν τα
έργα σε µεγάλη διακινδύνευση.
Συνεχίζω µε την τροπολογία για τη ΡΑΛ. Τι κάνετε ουσιαστικά;
Απογυµνώνετε τη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων από σηµαντικές αρµοδιότητες εποπτείας, ελέγχου και διασφάλισης της νοµιµότητας των σχέσεων µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων του
Εθνικού Λιµενικού Συστήµατος.
Η αναβάθµιση της ΡΑΛ σε ανεξάρτητη αρχή έγινε για να προστατευθούν τα συµφέροντα του δηµοσίου έναντι των παραχωρησιούχων των λιµανιών. Εσείς τώρα τη µετατρέπετε σε απλό
γνωµοδοτικό όργανο, εγκαταλείποντας κάθε έννοια διαφάνειας.
Επί της ουσίας, καταργείτε κάθε δυνατότητα παρέµβασης και
ελέγχου της ΡΑΛ. Έτσι, θα σταµατήσουν οι εν εξελίξει ελεγκτικές
διαδικασίες σχετικά µε τη διαχείριση αποβλήτων σε οργανισµούς
λιµένα αλλά και κάθε άλλη διαδικασία ελέγχου που είχε προγραµµατισθεί.
Με τη µεταφορά αρµοδιοτήτων για την εποπτεία των συµβάσεων παραχώρησης στον Υπουργό Ναυτιλίας που µεθοδεύετε
θα έχουµε την εξής νοµικά ανεπίτρεπτη κατάσταση: Το ελληνικό
δηµόσιο θα ελέγχει συµβάσεις στις οποίες είναι αντισυµβαλλόµενο. Επίσης, µε την τροπολογία αυτή µειώνεται το ύψος των
προστίµων που µπορεί να επιβάλει η ΡΑΛ, το οποίο κυµαινόταν
από 5.000 έως και το 1% του κύκλου εργασιών του κάθε παραβάτη. Πλέον θα κυµαίνεται από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ. Αν-
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τιλαµβάνεστε ότι µε αυτή τη νοµοθέτηση τα πρόστιµα θα είναι
χάδια για τους παραβάτες, που αποκοµίζουν εκατοµµύρια ευρώ.
Αντίστοιχο είναι και το αποτέλεσµα και µε την τροπολογία σας
για τη µείωση των προστίµων για παράβαση της ναυτεργατικής
νοµοθεσίας. Είναι προφανές ότι είναι δώρο σε συγκεκριµένους
πλοιοκτήτες. Μέχρι τώρα τα πρόστιµα που ίσχυαν σε περίπτωση
παραβίασης της ναυτεργατικής νοµοθεσίας και ειδικά στην παραβίαση του ωραρίου εργασίας ανέρχονταν σε 400 έως 500
ευρώ ανά ναυτικό. Αν, δηλαδή, εργάζονταν τριάντα ναυτικοί στο
πλοίο, το πρόστιµο θα ήταν από 9.000 έως 15.000 ευρώ για την
παραβίαση του ωραρίου.
Αυτό που εισάγετε τώρα είναι ότι τα πρόστιµα θα επιβάλλονται
ανά ηµέρα και έως 1.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθµό των
ναυτικών. Έως ένα χιλιάρικο, λοιπόν, το πρόστιµο και τελείωσαν
όλα. Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα; Το γνωρίζετε πολύ καλά. Οι
πλοιοκτήτες θα µπορούν να εξαναγκάζουν όλο το πλήρωµα σε
απλήρωτη υπερωριακή απασχόληση, µε κίνδυνο τη σωµατική
ακεραιότητά τους, την υγεία των εργαζοµένων και την ασφάλεια
της ναυσιπλοΐας και θα πληρώνουν µικρά πρόστιµα σε σχέση µε
τα υπερκέρδη τους.
Επειδή ο Υπουργός αναφέρθηκε στην οµιλία του, επισηµαίνω
πως γνωρίζει ότι, εάν θα υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες, όπως
ο άσχηµος καιρός, και υπάρχει η ανωτέρα βία που αναγκάζει σε
καθυστερήσεις, τότε δεν επιβάλλονται πρόστιµα από τη Λιµενική
Αρχή µε το ισχύον πλαίσιο. Δεν θέλετε, όµως, να καλύψετε αυτές
τις περιπτώσεις, που ήδη προβλέπονται και εξαιρούνται. Θέλετε
να διασφαλίσετε τα κέρδη συγκεκριµένων πλοιοκτητών και να
τους επιτρέψετε να παραβιάσουν το ωράριο των ναυτεργατών,
πληρώνοντας ελάχιστα ποσά για πρόστιµο. Αυτή είναι η αλήθεια.
Τη γνωρίζουν όλοι οι ακτοπλόοι και οι εργαζόµενοι στην ακτοπλοΐα.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω ότι η θάλασσα
ζωντανή και αυθύπαρκτη συνδέεται άρρηκτα µε τον λαό µας.
Κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία του ιδιαίτερα σηµαντικού Υπουργείου Ναυτιλίας πρέπει να κινείται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της
προστασίας και του σεβασµού στο θαλάσσιο περιβάλλον, στα λιµάνια και κυρίως στους ανθρώπους της. Δυστυχώς το νοµοσχέδιό σας προχωρά στην αντίθετη κατεύθυνση και λειτουργεί
αρνητικά για τη θάλασσα και τους ανθρώπους της.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Καλαµατιανέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κρίτων Αρσένης από το ΜέΡΑ25 και στη συνέχεια η κ. Παναγιώτα Δούνια από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ- ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο για τη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο
αποτελεί δυστυχώς για ακόµη µια φορά µια έκθεση ιδεών. Δυστυχώς, όµως, όπου η Κυβέρνηση θέλει να γίνει συγκεκριµένη,
γίνεται. Έτσι στα γαλάζια επαγγέλµατα συµπεριλαµβάνονται οι
εξορύξεις υδρογονανθράκων. Αλήθεια, η Κυβέρνηση δεν έχει
µάθει τα νέα; Δεν έχει µάθει τα νέα ότι το πρώτο πράγµα που
έκανε η νέα πολιτική ηγεσία της Αµερικής για να αποκαθηλώσει
τον «τραµπισµό» ήταν να σταµατήσει αγωγούς εξορύξεων; Ήταν
το πρώτο πράγµα που έκανε. Και έφτασε πλέον η Αλµπέρτα του
Καναδά, η οποία παράγει υδρογονάνθρακες, να ανακοινώνει ότι
θα πουλήσει το µέταλλο των αγωγών σε scraps, για να αποφύγει
τη µεγάλη ζηµιά.
Αναρωτιέµαι, η Κυβέρνηση δεν έχει µάθει ότι η «REPSOL», η
εταιρεία που είναι διαχειρίστρια των εξορύξεων σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Ιόνιο, ανακοινώνει ότι εκτός απροόπτου αποχωρεί από την Ελλάδα και σίγουρα αποχωρεί από πάρα πολλές
άλλες περιοχές, προκειµένου να στραφεί προς τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας; Θα χρειαστεί µία, µία οι εταιρείες να φύγουν
από την Ελλάδα; Δεν έχετε καταλάβει το πόσο επικίνδυνη είναι
αυτή η πολιτική µε τις εξορύξεις, η οποία θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον, αυξάνει τις εντάσεις µε µια άλλη, παλαιολιθική χώρα
πολιτικά, την Τουρκία, η οποία και αυτή βεβαίως -βυθισµένη στο
παρελθόν, σε πλήρη αποσύνδεση µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα και στον αγώνα απέναντι στην κλιµατική κρίση- διεκδικεί πετρέλαια και την ίδια στιγµή δεν φέρνει κανένα, µα κανένα, έσοδο
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και όφελος προς τη χώρα;
Φαίνεται ότι ο «τραµπισµός» δεν τελείωσε ή µάλλον συνεχίζει
και εκτός Αµερικής. Η εισβολή στο Καπιτώλιο συνεχίζει εκτός
Αµερικής.
Το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ» χρηµατοδοτεί την επισκευή και
την κατασκευή λιµανιών. Και αλήθεια είναι σωστό. Θα πρέπει να
υπάρχει ένα δηµόσιο πρόγραµµα επενδύσεων. Αλήθεια, όµως,
όλα αυτά τα λιµάνια δεν τα έχετε δώσει στο ΤΑΙΠΕΔ και στο
υπερταµείο; Με τις δικές σας επενδύσεις που ανακοινώνετε, στοχεύετε στην εξυπηρέτηση των πολιτών ή στο να δώσετε λιµάνια
στους ιδιώτες, που θέλετε να πουληθούν, χωρίς να χρειαστεί να
κάνουν καµµία επένδυση και να συλλέγουν µόνο έσοδα; Είναι
προφανές ότι θέλετε το δεύτερο.
Ποτέ δεν ξεχνάτε τους εφοπλιστές. Ξεχνάτε, όµως, εύκολα
τους εργαζόµενους στην ποντοπόρο ναυτιλία, οι οποίοι δεν
έχουν πάρει αυτό το πενιχρό επίδοµα του κορωνοϊού ούτε τον
Οκτώβριο ούτε τον Νοέµβρη ούτε τον Δεκέµβρη, όπως επίσης
και τους µακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι είναι εξαφανισµένοι
από τον χάρτη των µέτρων. Είναι προφανές ότι τους εφοπλιστές
δεν θέλετε να τους ξεχάσετε. Είναι προφανές, γιατί βλέπουµε
πως ανοίγετε τη δυνατότητα πλήρης κάλυψης των διδάκτρων
στην ιδιωτική εκπαίδευση για το εµπορικό ναυτικό.
Αλήθεια δεν είναι παρά µόνο ένα το ιδιωτικό λύκειο του κ. Τσάκου στη Χίο; Σε αυτό το ένα ιδιωτικό λύκειο δίνετε αυτά τα χρήµατα, που τα δίδακτρα είναι 4.000 ευρώ τον χρόνο και 3.500
ευρώ η διαµονή; Αυτά τα δίδακτρα θα πληρώνετε; Πόσο θα κόστιζε να ενισχύσετε και να αυξήσετε τις δηµόσιες σχολές του εµπορικού ναυτικού; Έχετε κάνει αξιολόγηση των εναλλακτικών;
Όχι, για έναν πολύ απλό λόγο. Ο στόχος σας είναι η εξυπηρέτηση συγκεκριµένων συµφερόντων.
Ξεχνάτε βέβαια και τον ΦΠΑ στα νησιά, τον οποίο έχετε αυξήσει. Έχουµε φέρει πάρα πολλές φορές τροπολογία για να µειωθεί, να αποκατασταθεί στα αρχικά επίπεδα, προ µνηµονίων. Και
όµως εσείς ούτε τώρα, στο βαθύτερο σηµείο της οικονοµικής
κρίσης λόγω του κορωνοϊού, δεν κάνετε αποδεκτές αυτές τις
τροπολογίες.
Όσον αφορά την κατάργηση των αρµοδιοτήτων της ΡΑΛ για
τον ευρωπαϊκό κανονισµό 352: Πείτε την αλήθεια, δεν θέλετε να
εφαρµοσθεί αυτός ο κανονισµός. Έχετε συµφέρον στο να µην
εφαρµοσθεί αυτός ο κανονισµός. Εξυπηρετείτε συµφέροντα µε
το να µην εφαρµόζεται αυτός ο κανονισµός. Όταν η ΡΑΛ έβγαλε
πρόσφατα την απαραίτητη εγκύκλιο για την εφαρµογή του κανονισµού, καθυστερήσατε να εκδώσετε το ΦΕΚ της Κυβέρνησης
για µήνες, όταν οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της ΡΑΛ που ακολούθησε την εγκύκλιο αυτή δηµοσιοποιήθηκε µέσα σε εβδοµάδες. Είστε αποφασισµένοι να µην εφαρµοσθεί αυτός ο κανονισµός στην Ελλάδα και πρέπει να το πείτε ευθαρσώς.
Όµως, µιλάτε για νησιωτικότητα. Τρεις µε τέσσερις εταιρείες
που ανήκουν είτε σε ξένες πολυεθνικές είτε σε τράπεζες ελέγχουν αυτή τη στιγµή όλη τη ναυσιπλοΐα, έχουν αυξηθεί οι τιµές
για τους νησιώτες, έχουν µειωθεί τα δροµολόγια, ιδιαίτερα τους
χειµερινούς µήνες. Και την ίδια στιγµή, µε βάση τους υπολογισµούς και τις δηµόσιες ανακοινώσεις, το 2025 το 40% του στόλου θα είναι άνω των σαράντα ετών. Έχει αποτύχει πλέον η
ιδιωτική ναυσιπλοΐα.
Αυτό που χρειάζεται είναι ο απαραίτητος σχεδιασµός και από
την προηγούµενη δεκαετία για µια δηµόσια ναυσιπλοΐα που θα
ενώνει κάθε νησιωτική ενότητα Κυκλάδες - Δωδεκάνησα - Βόρειο
Αιγαίο. Τριακόσιες εξήντα πέντε µέρες τον χρόνο τα νησιά θα
έχουν συγκοινωνία µεταξύ τους και τα διοικητικά τους κέντρα.
Αυτό είναι απαραίτητο. Και στη µεταβατική περίοδο χρειαζόµαστε ένα µεταφορικό ισοδύναµο για όλα τα εµπορεύµατα και τους
ανθρώπους. Επίσης, χρειαζόµαστε προφανώς και τη δηµιουργία
των σύγχρονων λιµενικών εγκαταστάσεων, αλλά όχι για να πουληθούν σε ιδιώτες, όπως εσείς σχεδιάζετε. Χρειάζεται να επανααποκτήσουµε τον έλεγχο δηµόσιων υποδοµών, των πάγιων
υποδοµών, των πυλών εισόδου και εξόδου σε αυτά τα νησιά, αλλιώς δεν υπάρχει ανεξαρτησία σε αυτή τη χώρα, όταν κάποιος
ελέγχει όλες τις κύριες αυτές υποδοµές. Και τότε ναι, χρειάζεται
να επενδύσουµε οπωσδήποτε και άµεσα.
Τέλος, αυτό που αν θέλαµε στη γαλάζια οικονοµία να κάνουµε
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άµεσα -µας το προβλέπει και το επιβάλλει µετά και από δική µου
παρέµβαση, αν θέλετε, στη διαδικασία της δηµιουργίας και της
απόφασης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής- είναι τα καταφύγια
αλιευµάτων. Είναι αυτό που θα µπορούσε σήµερα να σώσει τους
αλιείς, που θα µπορούσε σήµερα να σώσει το περιβάλλον µας,
την υγεία των θαλασσών µας. Θα είναι περιοχές που θα αποκλείεται, θα απαγορεύεται η αλίευση, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι µπαταρίες αυτές βιοποικιλότητας και αλιευµάτων. Και
από κει και πέρα θα εξέρχονται τα αλιεύµατα σε περιοχές έξω
από τα καταφύγια και πολύ εύκολα οι ψαράδες µας θα µπορούν
να αλιεύουν µε επάρκεια τα αλιεύµατά τους, χωρίς να καταστρέφουν όπως γίνεται αυτή τη στιγµή τα τελευταία µας θαλάσσια
αποθέµατα.
Είναι ένα µέτρο απαραίτητο που προβλέπεται µετά και από τη
δική µου τροπολογία στην Κοινή Ευρωπαϊκή Αλιευτική Πολιτική.
Καλώ την Ελλάδα και µε αφορµή αυτό το νοµοσχέδιο να την
εφαρµόσει και στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Αρσένη.
Εισερχόµαστε τώρα στον τελευταίο κύκλο οµιλητών, µε πρώτη
οµιλήτρια την κ. Δούνια από τη Νέα Δηµοκρατία. Να ετοιµάζεται
ο κ. Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ να τηρούµε
τον χρόνο και, αν µπορείτε, να τον περιορίσετε στα έξι λεπτά
µόνοι σας, για να µπορέσουµε να τελειώσουµε. Μην ξεχνάτε ότι
έχουµε και ονοµαστική ψηφοφορία.
Κυρία Δούνια, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) ΔΟΥΝΙΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Βουλευτής
της Α’ Περιφέρειας Πειραιά και των νησιών µας, αλλά και ως Πειραιώτισσα µε καταγωγή από τις Σπέτσες, έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αλιεία και τη νησιωτική πολιτική.
Χαίροµαι που ένας άξιος συνάδελφός µου, Βουλευτής Πειραιά, ο κ. Κατσαφάδος, υπουργοποιήθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Θα ήθελα µε την ευκαιρία αυτή
να τον συγχαρώ για την ανάληψη των καθηκόντων του, να του
ευχηθώ κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο του, στο οποίο επενδύουµε πολλά όλοι, και στον Πειραιά αλλά και στα νησιά µας.
Όπως είναι γνωστό, στην Ελλάδα έχουµε περίπου έξι χιλιάδες
νησιά και νησίδες, από τα οποία περίπου τα διακόσια κατοικούνται. Στη νησιωτική χώρα µάλιστα παράγεται σχεδόν το 25% του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος µας. Μπορούµε, λοιπόν, εύκολα να καταλάβουµε το πόσο συµβάλλει στην οικονοµία µας η
νησιωτική χώρα, στην οποία οι κύριες δραστηριότητες έχουν
σχέση µε τη ναυτιλία και τον τουρισµό.
Η νησιωτική χώρα µπορεί να παίξει έναν ρόλο-κλειδί στην ανάπτυξη, αρκεί να της δοθεί η πρέπουσα σηµασία. Οι διάσπαρτες
και αποσπασµατικές διατάξεις που υπήρχαν έως τώρα δεν επαρκούσαν. Αισθάνοµαι ευτυχής, λοιπόν, που το παρόν σχέδιο
νόµου κάνει ακριβώς αυτό. Επιχειρεί για πρώτη φορά µια ολοκληρωµένη στρατηγική προσέγγισης της νησιωτικής πολιτικής
και της θαλάσσιας οικονοµίας, ώστε να στηριχθεί και να ενισχυθεί η οικονοµία των περιοχών αυτών, µια στρατηγική που αναγνωρίζει τις χωρικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες, τα πολλαπλά πλεονεκτήµατα των ελληνικών νησιωτικών περιοχών και
την ξεχωριστή ταυτότητα των νησιών µας.
Η χάραξη αυτής της πολιτικής, άλλωστε, αποτελεί µέρος του
Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων «ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
και συνιστά βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης.
Τι είναι όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική στην
οποία αναφέροµαι; Η εθνική στρατηγική είναι ένα ενιαίο κείµενο
πολιτικής, µε ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους-τοµές. Τέτοιοι
στόχοι είναι η λιµενική πολιτική, οι λιµενικές υποδοµές, οι ναυτιλιακές υποδοµές, οι θαλάσσιες µεταφορές, η νησιωτική ανταγωνιστικότητα και η επιχειρηµατικότητα, αλλά και η θαλάσσια
επιτήρηση, η ασφάλεια στη θάλασσα, η απασχόληση, οι επενδύσεις σε ψηφιακή διακυβέρνηση και βεβαίως η υγεία, η πρόνοια
και η εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο της κατάρτισης αυτής της εθνικής στρατηγικής,
ειδική µέριµνα υπάρχει για τα µικρά νησιά, µε την υιοθέτηση ει-
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δικών προγραµµάτων για αυτά. Παράλληλα λαµβάνονται υπ’
όψιν σηµαντικές αρχές, όπως εκείνες της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής των νησιών, καθώς και αυτή της µη
διάκρισης, που έρχεται µεταξύ άλλων να διαφυλάξει την προσβασιµότητα στα νησιά για τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα.
Η εθνική στρατηγική, για την οποία µιλάµε, θα συντάσσεται
κάθε πέντε έτη και θα αξιολογείται µία φορά τον χρόνο. Η πρώτη
σχετική εθνική στρατηγική θα καταρτισθεί και θα παρουσιασθεί
σε έξι µήνες από σήµερα και θα αφορά τα έτη από το 2021 έως
και το 2027.
Στο υπό εξέταση νοµοσχέδιο προβλέπεται η υποχρεωτική σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης και αποτίµησης των αποτελεσµάτων
και των συνεπειών των πολιτικών που εφαρµόσθηκαν από το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής. Για την καλύτερη αλλά και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής στον νησιωτικό χώρο θεσπίζεται Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονοµίας. Αυτό θα λειτουργεί µέσω του gov.gr.
Στο εν λόγω µητρώο θα εγγράφονται φορείς της Ελλάδας και
του εξωτερικού, που δραστηριοποιούνται σε τοµείς που σχετίζονται µε την εθνική στρατηγική στον νησιωτικό χώρο. Σκοπός
του δεν είναι άλλος βεβαίως παρά η προώθηση, η χαρτογράφηση, ο συντονισµός και η δικτύωση των φορέων σε θέµατα που
σχετίζονται ακριβώς µε την εθνική στρατηγική.
Δηµιουργείται επίσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας Πλατφόρµα
Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης. Η πλατφόρµα αυτή
θα λειτουργεί ως µηχανισµός παρακολούθησης και τεκµηρίωσης
των δεδοµένων που συµβάλλουν στη λήψη αποφάσεων και στη
διαχείριση γνώσης στα πεδία της εθνικής στρατηγικής. Τέτοια
δεδοµένα είναι τα στατιστικά στοιχεία και οι σχετικές µελέτες.
Η ουσιαστική και κινητήριος δύναµη, όµως, που αποκτά µε το
νοµοσχέδιο αυτό η νησιωτική πολιτική, έγκειται σε τρία νέα εργαλεία. Το πρώτο εργαλείο που καταρτίζεται από το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι το ειδικό πρόγραµµα
«ΝΕΑΡΧΟΣ». Με αυτό χρηµατοδοτούνται έργα δηµοσίου χαρακτήρα στους τοµείς λιµενικών υποδοµών, εγκαταστάσεων και δικτύων, διαχείρισης, µεταφοράς και διανοµής ύδατος, έργων
διαχείρισης ενέργειας και θαλάσσιων µεταφορών.
Για την υλοποίηση των δράσεων του προγράµµατος σε φορείς
της γενικής κυβέρνησης µπορούν να συνάπτουν επενδυτικά δάνεια µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση
των δανείων αυτών θα χρηµατοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Το δεύτερο νέο σηµαντικό εργαλείο είναι το Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηµατικότητας. Πρόκειται για
ένα ειδικό πρόγραµµα για την ανάπτυξη της νησιωτικής οικονοµίας και για την αντιµετώπιση των δυσχερειών στην αγορά, που
δηµιουργεί ακριβώς η γεωγραφική αποµόνωση που επιβαρύνει
τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Τη διαχείριση και την υλοποίηση του
προγράµµατος αναλαµβάνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Στόχος του προγράµµατος είναι η παροχή διαφόρων ειδών
χρηµατοδοτήσεων σε επιχειρήσεις, ιδίως µεσαίες, µικρές και
πολύ µικρές, που αντιµετωπίζουν κατά τεκµήριο σοβαρό πρόβληµα και δραστηριοποιούνται σε τοµείς της θαλάσσιας οικονοµίας.
Το τρίτο εργαλείο είναι το Ταµείο Χαρτοφυλακίου, το αποκαλούµενο Ταµείο Θαλάσσιας - Γαλάζιας Οικονοµίας. Η σύσταση
Ταµείου Χαρτοφυλακίου αποσκοπεί στη χρηµατοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας στη θάλασσα, στη θαλάσσια οικονοµία και τη
γαλάζια ανάπτυξη. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση
της ναυτιλιακής τεχνολογίας, του ναυτιλιακού - ναυπηγικού εξοπλισµού, την ανάπτυξη εφαρµογών, όπως και στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους αυτούς τους
τοµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από την ολοκληρωµένη
αυτή θαλάσσια πολιτική, το νοµοσχέδιο που εξετάζουµε περιλαµβάνει και άλλες σηµαντικές διατάξεις, για παράδειγµα για τη
διεθνή ναυτιλία, για το Λιµενικό Σώµα και την Ελληνική Ακτοφυλακή, τον θαλάσσιο τουρισµό αλλά και για την εκπαίδευση των
ναυτικών και τη στήριξή τους στην κρίσιµη αυτή περίοδο που δια-
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νύουµε λόγω της πανδηµίας.
Επιτρέψτε µου να κάνω µια σύντοµη αναφορά στους τελευταίους µήνες, καθώς όπως και πολλοί άλλοι, έτσι και ο ναυτικός κόσµος πλήττεται σοβαρά όλους αυτούς τους µήνες. Στο νοµοσχέδιο εξειδικεύονται τα µέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας
για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Δίνεται η δυνατότητα
αναστολής ή παράτασης της αναστολής συµβάσεων ναυτολόγησης των ναυτικών, εφόσον τα πλοία δεν δραστηριοποιούνται.
Οι ναυτικοί δικαιούνται, όπως είναι φυσικό, την αποζηµίωση ειδικού σκοπού για το σύνολο των ηµερών αναστολής των συµβάσεών τους, ενώ τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική αλλά και
υγειονοµική κάλυψη. Ταυτόχρονα, για την οµαλή πορεία του ακαδηµαϊκού έτους, παρατείνεται η δυνατότητα των δηµοσίων σχολών να παρέχουν εξ αποστάσεως µαθήµατα ναυτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Ακόµη, για την περαιτέρω στήριξη όσων πλήττονται από την
πανδηµία, µειώνονται τα ανταποδοτικά λιµενικά δικαιώµατα. Συγκεκριµένα προβλέπεται µείωση του αντιτίµου κατά 20% για
πάσης φύσεως ανταποδοτικά δικαιώµατα, όπως προσόρµηση,
πλεύριση, ελλιµενισµός πλοίων και επαγγελµατικών αλιευτικών
σκαφών για τον Νοέµβριο και τον Δεκέµβριο του 2020 καθώς και
για τον τρέχοντα Ιανουάριο. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται χρονικό περιθώριο εξήντα ηµερών, αντί για το ισχύον των τριάντα
ηµερών, από τον κατάπλου του πλοίου για την εξόφληση των
πλοηγικών δικαιωµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως γίνεται σε όλους µας αντιληπτό το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής εγκαινιάζει µία νέα φιλοσοφία στην αντιµετώπιση της
νησιωτικής χώρας. Εισάγει µια καινούργια προσέγγιση στη νησιωτική πολιτική, που βασίζεται σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο, µε
στρατηγικούς στόχους, δράσεις, εργαλεία και χρηµατοδοτικά
προγράµµατα.
Η συνεκτική αυτή νησιωτική πολιτική είµαι σίγουρη ότι θα βοηθήσει, τόσο στη βιωσιµότητα και την ανάπτυξη των νησιών µας
όσο και στην επιτάχυνση των ρυθµών της ελληνικής οικονοµίας.
Γι’ αυτό θεωρώ καθήκον όλων µας να το υπερψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κυρία Δούνια.
Ο κ. Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο. Να
ετοιµάζεται µετά η κ. Μίκα Ιατρίδη από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Γιαννούλη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να συµβάλω και στη συντοµία του χρόνου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά ποτέ ξανά, ποτέ
ξανά για συνθήκες Ολοκαυτώµατος. Όµως, θα παρακαλούσα
θερµά σήµερα -και απευθύνω αυτή την έκκληση κυρίως στους
συναδέλφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας από τη Θεσσαλονίκη- να είχαν την προνοητικότητα να ζητήσουν από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, αν παραµένει ακόµα, τον κ. Πικραµµένο,
να µας έδινε ένα απτό παράδειγµα ότι πραγµατικά συνεισφέρουµε στην προσπάθεια να είναι ζωντανή η µνήµη, για να οδηγηθούµε στο αποτέλεσµα «ποτέ ξανά» για το Ολοκαύτωµα, µε
την πρόοδο του Μουσείου Ολοκαυτώµατος.
Τόσο η Δηµοτική Αρχή της Θεσσαλονίκης όσο και η Κυβέρνηση, από τη στιγµή που εξελέγησαν, κωλυσιεργούν και κινδυνεύει το Μνηµείο Ολοκαυτώµατος να µην πραγµατοποιηθεί και
να εκθέσει τη χώρα µας διεθνώς. Είχε επισηµοποιηθεί αυτή η
συµφωνία παρουσία δύο Πρωθυπουργών, Ελλάδας και Ισραήλ.
Με αυτή την επισήµανση, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συνεχίσω και επί του νοµοσχεδίου, γιατί έχει τον βαρύγδουπο τίτλο
«αναπτυξιακό». Θα έλεγα, µε βάση και την επικαιρότητα, ότι
υπάρχει µια επιβεβαίωση πως πρόκειται για µια ακόµη πελατειακή νοµοθέτηση της αδιόρθωτης Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα
σας εξηγήσω αµέσως τι εννοώ. Θυµίζει την εποχή που ο σηµερινός Αναπληρωτής Πρωθυπουργός, ο σκιώδης Πρωθυπουργός,
ο κ. Σαµαράς, ως Υπουργός Πολιτισµού, ω του θαύµατος, είχε
καταστήσει ως αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι στο Μουσείο της
Ακρόπολης να κατάγονται όλοι από τη Μεσσηνία.
Σας ενηµερώνω ότι πριν από λίγα λεπτά είδαν το φως της δη-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

µοσιότητας αποκαρδιωτικές αποκαλύψεις για το γεγονός ότι
σβήνεται και ξαναγράφεται ο κατάλογος των επιτυχόντων για τις
συγκοινωνίες στην Αθήνα, του ΟΣΥ, για τις αστικές συγκοινωνίες,
γιατί οι εξήντα από τους τριακόσιους εξήντα υποψήφιους δυστυχώς είχαν ως µόνο προσόν τη «γαλάζια» προέλευση, διότι µέσα
στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται και τα «γαλάζια» εργαλεία.
Ήταν το µόνο προσόν µε το οποίο προσήλθαν στον διαγωνισµό
και το ΑΣΕΠ γυρνά πίσω κακήν κακώς τον διαγωνισµό. Φανταστείτε ότι ένας εκ των υποψηφίων το µόνο τυπικό προσόν που
είχε, σύµφωνα µε την αποκάλυψη του «ΕΘΝΟΥΣ», ήταν µόνο το
δίπλωµα οδήγησης δικύκλου. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αδυνατίζουν την αξιοπιστία και την εµπιστοσύνη στο νοµοσχέδιο που συζητάµε.
Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο ακόµη, γιατί είδα µέσα στην
πίκρα και την απογοήτευση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
και πρώην Υπουργού κ. Βρούτση, ο οποίος έχασε τον υπουργικό
θώκο αλλά και το τηλεοπτικό «συµβόλαιο» των κυριακάτικων εµφανίσεων -το «συµβόλαιο» σε πολλά εισαγωγικά και µε σεβασµό
στο πρόσωπο του κυρίου Υπουργού-, τον άκουσα να µας κατηγορεί για το ότι θέτουµε την ελευθεροτυπία σε κίνδυνο, επειδή
ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέφυγε
στη δικαιοσύνη, αφού εξάντλησε κάθε άλλη δυνατότητα, για να
αποκαταστήσει ψέµατα, χυδαία ψέµατα, που διατυπώθηκαν εν
είδει δηµοσιογραφικής κριτικής.
Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι
είναι απύθµενο θράσος να µιλούν για ελευθεροτυπία οι φυσικοί
και ηθικοί αυτουργοί του µεγαλύτερου εγκλήµατος που έγινε
κατά της ελευθεροτυπίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η κυβέρνηση Σαµαρά µε την υποστήριξη Βενιζέλου, που όταν έκλεισαν
την ΕΡΤ έγιναν πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφηµερίδες του κόσµου, γιατί κανείς δεν πίστευε ότι στην Ευρώπη του 2013 θα
υπήρχε κυβέρνηση που θα έριχνε «µαύρο» σε έναν δηµοσιογραφικό οργανισµό.
Επίσης τώρα, το 2020 και 2021, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κανείς δεν θα πίστευε στην Ευρώπη ότι υπάρχει το «Πετσόδεντρο», αυτό που χαρίζει χρήµατα χωρίς κανένα κριτήριο σε µέσα
ενηµέρωσης. Οπότε µη γίνεστε διαπρύσιοι κήρυκες της ελευθεροτυπίας, γιατί είστε οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της µεγαλύτερης επίθεσης στην ελευθεροτυπία και της χειραγώγησης,
όπως τη βλέπει όποιος ζει στην πραγµατικότητα της σύγχρονης
Ελλάδας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πραγµατικά επειδή κάποια στιγµή πρέπει να σταµατήσουµε τους διαλόγους των κωφών, αυτή τη στιγµή πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν
ερωτήµατα που και µέσα από το νοµοσχέδιο πρέπει να απαντηθούν σε επίπεδο πολιτικής ευθύνης;
Αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν αναρωτιέστε γιατί σήµερα σπεύδουν τα ελληνικά νοσοκοµεία να παραγγείλουν τα µονοκλωνικά αντισώµατα, που θα µπορούσαν να
βοηθήσουν από την ηµέρα που ο κακός ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης
που καπνίζει σας το έλεγε πριν από τέσσερις µήνες; Σήµερα που
µας διακηρύσσετε το πρόγραµµα εµβολιασµού «Ελευθερία στα
µικρά νησιά» δεν είναι η στιγµή που δικαιώνεται η άποψη για τη
διαχείριση της πατέντας των εµβολίων, που θα είχε σαν αποτέλεσµα να µη φτάσουµε στο σηµερινό αδιέξοδο της Ευρώπης και
κατ’ επέκταση της Ελλάδας για τους εµβολιασµούς; Αυτό δεν
σας προκαλεί µια πολύ µεγαλύτερη πολιτική ευθύνη από την κοµµατική πειθαρχία και υπακοή στο περίπου κατασκευασµένο υπόδειγµα της οµιλίας των συναδέλφων;
Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµενος στο «ποτέ ξανά» και στο Ολοκαύτωµα, το αντίδοτο σε όλα
αυτά, στο πελατειακό κράτος, στα αδιέξοδα, είναι η δηµοκρατία,
η κοινωνική συνοχή, τα µέτρα ευθύνης που θα αφορούν τους πολίτες και όχι η πελατειακή νοµοθέτηση, που µεταξύ άλλων προβλέπει 12 εκατοµµύρια, κύριε Υπουργέ Ναυτιλίας, για την πλατφόρµα τεκµηρίωσης νησιωτικής πολιτικής και µάλιστα µε το πρόσχηµα της διαφάνειας. Επίσης, προβλέπει πλήρη κατάργηση της
Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων, που ήταν ένα από τα αναχώµατα
της αναγκαστικής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σε µια
χώρα που εσείς χρεοκοπήσατε, µε αποτέλεσµα και ο ΟΛΠ και ο
ΟΛΘ να πάρουν τον δρόµο που πήραν, αλλά να έχει βάλει αυτή
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η κυβέρνηση σηµαντικές δικλίδες, που εσείς σήµερα καταργείτε,
για να φύγει κάθε δηµόσιος έλεγχος και να είναι το εξής, που το
έχετε κάνει µανιέρα πολιτικής, ο ελεγχόµενος να είναι και αυτός
που ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών. Και 12 εκατοµµύρια
για µία πλατφόρµα;
Ακούσαµε για το Ταµείο Γαλάζιας Οικονοµίας. Σας εξήγησα
πώς το εκλαµβάνω. Αυτοτρολάρεστε, κύριοι της Πλειοψηφίας,
µε πελατειακές σχέσεις, που θα δηµιουργούνται απευθείας µε
τον Υπουργό και σε µία δραστηριότητα όπου το πρόστιµο που
θα µπορούσε να επιβάλλεται κατεβαίνει από το 1,5 εκατοµµύριο
στις 15 χιλιάδες; Κι όλα αυτά πιστεύετε ότι είναι ένα µοντέλο αναπτυξιακής πολιτικής και σχεδιασµού;
Στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης υπάρχει έλλειψη πλοηγών κι
εσείς επιδεινώνετε την κατάσταση; Στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης,
κύριε Υπουργέ, επειδή τέθηκαν κι οι περιβαλλοντικές διαστάσεις,
από το 2010 δεν έχει γίνει διαγωνισµός για τη διαχείριση των
αποβλήτων.
Θέλω να καταλήξω λέγοντας κάτι για αυτή την εικόνα που παρατηρούµε και σήµερα στο Κοινοβούλιο. Ξέρετε, το έκανα επί
τούτου, να έχω ανοικτή και την τηλεόραση. Είπα και πριν -και
κλείνω, κύριε Πρόεδρε- ότι σε όλα όσα µάς απασχολούν το αντίδοτο είναι η δηµοκρατία. Η εικόνα που δίνει το Κοινοβούλιο, και
στο σηµερινό νοµοθέτηµα και στη γενικότερη τακτική πολιτική
της Νέας Δηµοκρατίας, η παιδεία να πάει στους ιδιώτες, αυταρχισµός, Υπουργός Παιδείας να έχει ορκιστεί ταυτόχρονα και ο κ.
Χρυσοχοΐδης, αλλά και η εικόνα, τεχνικά και ως αποτέλεσµα,
αυτή την ώρα από τη συνεδρίαση της Βουλής δεν βοηθούν στο
να προάγεται ένα βήµα περισσότερο η προσπάθεια για την ανάπτυξη και την προκοπή των πολιτών. Είναι κάτι που πρέπει να το
δείτε πέρα από τις παρωπίδες της αλαζονείας που σας δίνει όχι
πλέον η στήριξη των πολιτών, αλλά η αίσθησή σας ότι οι δηµοσκοπήσεις και η επικοινωνιακή πολιτική σας είναι το όπλο και η
ισχύς σας. Η ισχύς σας θα έπρεπε να είναι οι πολίτες, προς τους
οποίους δεν απευθύνεστε. Απευθύνεστε στους φίλους και χορηγούς σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τιµάµε σήµερα τη µνήµη χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων και εκατοµµυρίων θυµάτων του Ολοκαυτώµατος. Με την παιδεία, τη γνώση και τη µνήµη εργαζόµαστε
για να µην ξαναζήσει η ανθρωπότητα τέτοια φρικαλεότητα.
Πάγιο αίτηµα της νησιωτικής Ελλάδας και ειδικά των µικρότερων νησιών του Αιγαίου ήταν η δηµιουργία και εφαρµογή µιας
συνεκτικής και ολιστικής πολιτικής για την ανάπτυξη των νησιών
µας. Η εδαφική συνέχεια, η ξεχωριστή ταυτότητα και η οικονοµική δυνατότητα κάθε νησιού και η απόσταση από τα διοικητικά
κέντρα είναι παράγοντες που δηµιουργούν πρόσθετες προκλήσεις για όλους όσοι έχουµε επιλέξει να ζούµε στην ακριτική -και
όχι µόνο νησιωτική- Ελλάδα. Συνεπώς χαιρετίζουµε ως νησιώτες
την πολύ σηµαντική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη
και του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη και των συνεργατών
του για την κατάθεση στη Βουλή του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Θέλω να τονίσω, κύριε Πρόεδρε και αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το παρόν νοµοσχέδιο έχει και µια κατ’ εξοχήν εθνική διάσταση. Δεν µπορούµε να µιλάµε για σύνορα,
θαλάσσιες ζώνες, ΑΟΖ και τα συναφή θέµατα, χωρίς να έχει εξασφαλισθεί πρώτα η παρουσία των ανθρώπων στα νησιά µας, που
δίνει πνοή, που δίνει ζωή στο Αιγαίο και αλλού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα εξασφαλίζει ακριβώς αυτό, την παρουσία των νησιωτών
στα νησιά και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την αειφόρο ανάπτυξή τους, µέσω της χρηµατοδότησης και ενίσχυσης των υποδοµών και την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της νησιωτικής
επιχειρηµατικότητας.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει τρία βασικά χρηµατοδοτικά εργαλεία: Το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ», που προβλέπει τη χρηµατοδότηση έργων δηµόσιου χαρακτήρα µε χρηµατοδότηση από το
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εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων ή από το ΕΣΠΑ, το Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηµατικότητας, που µε πόρους από
το ΕΣΠΑ και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων θα καλύψει
τις ανάγκες πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων νησιωτικών επιχειρήσεων, και, τέλος, το Ταµείο Θαλάσσιας - Γαλάζιας Οικονοµίας
µέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, που έχει ως στόχο του την
προώθηση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της
θαλάσσιας οικονοµίας και της γαλάζιας ανάπτυξης.
Τα παραπάνω συµπληρώνονται µε τη θεσµοθέτηση όσον
αφορά της εθνικής στρατηγικής για την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, το Εθνικό Μητρώο στη Γενική
Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου µπορούν να
γραφούν φορείς που σχετίζονται µε την εθνική στρατηγική και
την Πλατφόρµα Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκµηρίωσης
στους τοµείς εθνικής στρατηγικής πολιτικής, στην οποία θα παρέχονται τα απαραίτητα δεδοµένα, όπως στατιστικά στοιχεία και
µελέτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα υπόλοιπα κεφάλαια του νοµοσχεδίου δίνουν λύσεις και διευθετούν ζητήµατα τα οποία µεταξύ άλλων αφορούν διατάξεις για τη διεθνή ναυτιλία, µέτρα
στήριξης των ναυτικών λόγω της πανδηµίας του COVID.
Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και στην τροπολογία που κάνει
πιο αυστηρό το πλαίσιο και τα πρόστιµα, όταν δεν τηρούνται οι
απαραίτητες ώρες ξεκούρασης των πληρωµάτων.
Επίσης υπάρχουν ρυθµίσεις που λύνουν ζητήµατα που απασχολούν το Λιµενικό Σώµα και το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα χρήσης
αιγιαλού, παραλίες και άλλα για επιχειρήσεις ναυπήγησης, επισκευής και συντήρησης ξύλινων σκαφών µε µήκος έως σαράντα
µέτρα, κάτι πολύ σηµαντικό για τα νησιά µας.
Προβλέπεται η µείωση πάσης φύσεως ανταποδοτικών δικαιωµάτων πλοίων και επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών, πλην των
κρουαζιερόπλοιων, κατά 20% για τους µήνες Νοέµβριο και Δεκέµβριο του 2020 και Ιανουάριο του 2021.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή τη σηµερινή συζήτηση του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να κλείσω µε δύο παρατηρήσεις. Η οικονοµία των Δωδεκανήσων βασίζεται σε πολύ µεγάλο
βαθµό, κατά 90% - 95% περίπου, στον τουρισµό.
Το τίµηµα της πανδηµίας στα νησιά µας είναι πολύ σκληρό.
Τώρα είναι η στιγµή να ξαναδούµε την επαναφορά του καθεστώτος των µειωµένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά
µας. Είναι µία κίνηση η οποία θα ενισχύσει σε µία κρίσιµη περίοδο τους κατοίκους του Αιγαίου.
Τέλος, σε σχέση µε τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, πιστεύω ότι θα
πρέπει να ενισχυθούν ακόµη περισσότερο, γιατί είναι ζήτηµα
ζωής για τα νησιά µας.
Για παράδειγµα, η Αστυπάλαια έχει µόνο µία φορά την εβδοµάδα σύνδεση µε τη Ρόδο. Είναι απαραίτητο να δούµε τη δυνατότητα η σύνδεση αυτή να είναι δύο φορές την εβδοµάδα, ώστε
να µη χρειασθεί οι Αστυπαλίτες να µένουν στη Ρόδο τόσες
µέρες, προκειµένου να ολοκληρώνουν τις υποθέσεις τους.
Κλείνω τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο µακράς
πνοής, δηµιουργίας και ανάπτυξης για τα νησιά µας σε µία εποχή
εθνικά κρίσιµη, γι’ αυτό και το στηρίζω ανεπιφύλακτα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία Ιατρίδη, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Απόστολος Πάνας από το Κίνηµα Αλλαγής και µετά να ετοιµάζεται ο κ. Αθανάσιος Ζεµπίλης από τη
Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Πάνα, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε
σήµερα και καλούµαστε να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο
αποτελεί κατά κάποιον τρόπο µία συρραφή πολλών θεµάτων µεταξύ τους. Το νοµοσχέδιο αυτό φαίνεται ότι δεν έχει κάποια µεταρρύθµιση, αλλά επίσης φαίνεται ότι δεν υπάρχει µια πραγµατική ενιαία θαλάσσια πολιτική.
Ωστόσο, τα ελληνικά νησιά βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσµενή
θέση, εξαιτίας των χρόνιων προβληµάτων που συνδέονται µε τη
νησιωτικότητα, τα οποία οξύνθηκαν εν µέσω πανδηµίας και πε-
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ριορισµού της οικονοµικής δραστηριότητας.
Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι ακόµη και ο σχεδιασµός αντιµετώπισης της πανδηµίας δεν έλαβε σοβαρά υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες των νησιών, δυσχεραίνοντας την οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητά τους. Ταυτόχρονα, παρά το γεγονός ότι τα
νησιά επλήγησαν δυσανάλογα µε άλλες περιοχές εξαιτίας της
σηµαντικά µειωµένης τουριστικής δραστηριότητας, δεν υπήρξε
ειδική µέριµνα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, καθώς οι
όποιες ενισχύσεις διανεµήθηκαν µε τα ίδια κριτήρια για ολόκληρη τη χώρα.
Σήµερα, µε τη βεβαιότητα να επικρατεί ότι στους επόµενους
µήνες θα έχουµε µεγαλύτερα προβλήµατα, θα έπρεπε να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ανάπτυξης και στήριξης των ελληνικών νησιών. Μόνο µέσω ενός τέτοιου σχεδίου θα µπορούν να
αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν λόγω πανδηµίας, αλλά κυρίως τα χρόνια θέµατα, τα οποία έχουν οδηγήσει
σε αύξηση της ανεργίας και σε µείωση του πληθυσµού σε πολλές περιοχές από αυτές.
Η Κυβέρνηση, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τον τελευταίο προϋπολογισµό που ψηφίστηκε πριν από λίγες ηµέρες, δεν έδωσε
τη δέουσα σηµασία στη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πέρα όµως από τον προϋπολογισµό, δεν έχει δοθεί έµφαση ούτε στην ποντοπόρο ναυτιλία,
γεγονός που αποτυπώνεται και στην αργοπορηµένη στήριξη του
κλάδου των Ελλήνων ναυτικών.
Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει και στη ναυτική εκπαίδευση,
καθώς οι φετινές Ακαδηµίες στο Εµπορικό Ναυτικό υπολειτουργούν.
Το Κίνηµα Αλλαγής έχει παρέµβει µε ερωτήσεις και έχει επισηµάνει ότι οι Ακαδηµίες του Εµπορικού Ναυτικού είναι υποστελεχωµένες και λειτουργούν σε ένα αναχρονιστικό πλαίσιο. Η
δηµόσια ναυτική εκπαίδευση χρήζει εκσυγχρονισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το παρόν νοµοσχέδιο µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι υπάρχουν αποσπασµατικές προβλέψεις για την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό
χώρο, ενώ δεν υπάρχουν προβλέψεις για τη διαµόρφωση των
αναγκαίων ταµείων και θεσµικών οργάνων.
Ακόµη, στο εν λόγω νοµοσχέδιο γίνεται µονοµερής αναφορά
στον ορισµό της «γαλάζιας ανάπτυξης», µε αποτέλεσµα να εστιάζει µόνο στην οικονοµική αξιοποίηση των θαλάσσιων πλουτοπαραγωγικών πόρων.
Παράλληλα, για το πρόγραµµα της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας δεν προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας αλλά ούτε και τα κριτήρια ένταξης σε αυτό.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η χρηµατοδότηση του προγράµµατος αυτού αναµένεται να γίνει από τον τακτικό προϋπολογισµό
καθώς και από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, τα οποία
όµως δεν διαθέτουν τους πόρους οι οποίοι χρειάζονται, ενώ αβέβαιη θεωρείται και η χρηµατοδότηση από τα προγράµµατα ΕΣΠΑ
και τα διακρατικά προγράµµατα. Στο σηµείο αυτό διαπιστώνεται
η ανάγκη ίδρυσης ενός ειδικού ταµείου χρηµατοδότησης των
δράσεων αυτών.
Σε ό,τι αφορά τώρα τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα
ξύλινων και παραδοσιακών σκαφών, είναι αναγκαίο να υπάρχει
ενίσχυση αυτών.
Ιδιαίτερη, επίσης, αναφορά θα πρέπει να γίνει στον θαλάσσιο
τουρισµό, ο οποίος µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη βιώσιµης
και διατηρήσιµης ανάπτυξης. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να διαµορφωθούν οι κατάλληλες ενέργειες τόσο σε θεσµικό όσο και
σε χρηµατοδοτικό επίπεδο, καθώς τα διάφορα χρηµατοδοτικά
εργαλεία θα πρέπει να συνδυάζονται, έτσι ώστε να µεγιστοποιείται το όφελος για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και για τη χώρα
ευρύτερα. Επίσης, τα ζητήµατα νησιωτικότητας πρέπει να είναι
σε συνδυασµό µε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Μέσω, λοιπόν, των χρηµατοδοτικών εργαλείων που θα πρέπει
να βελτιωθούν, είναι αναγκαίο να τεθεί στο επίκεντρο ο ψηφιακός
µετασχηµατισµός των επιχειρήσεων των νησιών αλλά και του συνόλου των εµπλεκοµένων φορέων.
Η ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική, που έως σήµερα δεν έχει
γίνει πράξη, βρίσκεται σε σύµπνοια µε την πράσινη» συµφωνία
και θα πρέπει να αντλήσει αναγκαίους πόρους από το Ταµείο
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Ανάκαµψης.
Τέλος, θα πρέπει να συνεχίσουν και να ενταθούν πρωτοβουλίες όπως του Αγίου Ευστρατίου, µε το υβριδικό έργο που κατασκευάζεται, αλλά και της Αστυπάλαιας, µε την ηλεκτροκίνηση.
Μέσω των πρωτοβουλιών αυτών µεγιστοποιούνται τα οφέλη, ενώ
δηµιουργούνται καλές πρακτικές, που µπορούν να διαχυθούν
στο σύνολο της επικράτειας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ελπίζουµε η Κυβέρνηση να λάβει
επιτέλους σοβαρά υπ’ όψιν τις προτάσεις που έχουµε καταθέσει
και θέτουν στο επίκεντρο τη νησιώτικη πολιτική και τον µετριασµό των ανισοτήτων µεταξύ της ηπειρωτικής και νησιωτικής
χώρας, ιδίως την περίοδο αυτή που η πανδηµία βρίσκεται σε εξέλιξη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Λαµβάνοντας, λοιπόν, υπ’ όψιν τα ανωτέρω και κυρίως λόγω
της απουσίας ενός ολοκληρωµένου σχεδίου που να αφορά τη
ναυτιλία και τη νησιωτικότητα, το Κίνηµα Αλλαγής δεν θα µπορέσει να στηρίξει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Πάνα.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Ζεµπίλης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΜΠΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο Αρριανός στο έργο του περί Ινδικής περιγράφει πολλές και
παράξενες ιστορίες για την αποφασιστικότητα και το θάρρος του
Νεάρχου, που αναζητούσε διαρκώς νέες θαλάσσιες οδούς για
να ενδυναµώσει το εµπόριο και τη ναυτιλία των Μακεδόνων. Εύστοχα, συνεπώς, επελέγη το όνοµά του, για να σηµατοδοτήσει
µια νέα, φιλόδοξη και στοχευµένη πολιτική στον τοµέα της στρατηγικής ενίσχυσης των υποδοµών στον νησιωτικό χώρο. Αυτό
είναι πολύ σηµαντικό και επιτυγχάνεται µε ένα σχέδιο νόµου που
για πρώτη φορά καθιερώνει µια ολιστική προσέγγιση στον χώρο
της νησιωτικής πολιτικής.
Είναι πολύ σηµαντικό, επίσης, ότι για πρώτη φορά η Εύβοια
αναγνωρίζεται ως νησί και συµπεριλαµβάνεται στην εθνική θαλάσσια πολιτική. Κι αυτό είναι µια νίκη του αυτονόητου. Πράγµατι, είναι µια νίκη του αυτονόητου ότι το δεύτερο µεγαλύτερο
νησί της χώρας και έκτο µεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, η Εύβοια, θα περιλαµβάνεται πλέον στον νησιωτικό χάρτη της χώρας.
Δεν είχα σκοπό να επιµείνω στο ζήτηµα αυτό, αλλά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που φέρει την ευθύνη µε την προηγούµενη
νοµοθετική της πρωτοβουλία για τον αποκλεισµό της Εύβοιας,
σήµερα άσκησε κριτική για δήθεν χαλάρωση και διεύρυνση του
όρου «νησιωτικότητα».
Έτσι, πρέπει να επισηµάνω ότι, εκτός από την περιοχή της
Χαλκίδας, που διαθέτει, πράγµατι, οδική σύνδεση, οι υπόλοιπες
περιοχές της Εύβοιας αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα της νησιωτικότητας και της ασυνέχειας στον χώρο. Άλλωστε, είναι πολύ
γνωστό ότι, εξαιτίας αυτής της αποµόνωσης που βιώνει η βόρεια
και νότια Εύβοια, η µεταφορά των επιβατών και των εµπορευµάτων γίνεται διά θαλάσσης µε τα δηµόσια µεταφορικά µέσα: για
τη βόρεια Εύβοια µέσω των πορθµείων της Αιδηψού και του Αγιόκαµπου και για τη νότια Εύβοια µέσω των Νέων Στύρων και του
Μαρµαρίου. Η πορθµειακή γραµµή του Μαρµαρίου αντιµετωπίζει
ένα πρόβληµα, που ελπίζω να είναι προσωρινό πρόβληµα.
Αυτό συνεπάγεται υψηλό κόστος σε χρόνο και χρήµα, υψηλό
κόστος, τόσο για τη διαβίωση των κατοίκων όσο και για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Άλλωστε, η τοπική αγορά και η οικονοµία της Εύβοιας αποτελούν σηµαντικό πυλώνα της θαλάσσιας
οικονοµίας, όπως προσδιορίζεται στο παρόν σχέδιο νόµου: Με
τη ναυπηγική της βιοµηχανία και τα παραδοσιακά της καρνάγια.
Με τα λιµάνια που η Εύβοια διαθέτει τριάντα δύο αλιευτικά, τέσσερα τουριστικά, πέντε βιοµηχανικά και τέσσερα εµπορικά λιµάνια, από τα οποία τα δύο στρατηγικής σηµασίας. Με τις ιχθυοκαλλιέργειες, στις οποίες κατέχει πραγµατικά το πρώτο, το µεγαλύτερο ποσοστό, νοµίζω, 25%, και προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε το πρώτο οργανωµένο πάρκο για τη χωροθετηµένη
ανάπτυξή τους. Επίσης, µε τις εξειδικευµένες τουριστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε εξακόσια ογδόντα χιλιόµε-

6701

τρα µιας πανέµορφης ακτογραµµής, για την οποία άλλωστε το
«NATIONAL GEOGRAPHIC» κατατάσσει την Εύβοια σε έναν από
τους δέκα καλύτερους προορισµούς για την ιστιοπλοΐα. Τέλος,
µε τις πέντε πορθµειακές γραµµές από τις οποίες εξυπηρετεί
ετησίως ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες επιβάτες.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
ενέταξε το λιµάνι της Καρύστου στο ενδοκυκλαδικό δροµολόγιο,
επιδοτώντας την ακτοπλοϊκή γραµµή Κάρυστος - Άνδρος - Τήνος
- Σύρος, και θα πρέπει να επισπευσθεί η διαγωνιστική διαδικασία.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η σύνδεση των Κυκλάδων
µέσω της Εύβοιας και των Σποράδων και µε τη Σκύρο, που συνδέονται αντίστοιχα µε τα λιµάνια του Μαντουδίου και της Κύµης.
Αυτές είναι οι δυνάµεις της θαλάσσιας οικονοµίας, που θα συναντηθούν µε τους δηµόσιους φορείς και την κοινωνία των πολιτών, για να συµπτύξουν συµµαχία στο πλαίσιο του Εθνικού
Μητρώου Νησιωτικότητας, µε το Τµήµα Λιµενικών και Ναυτιλιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ Ευρίπου και τη Σχολή Εµποροπλοιάρχων της Κύµης, δηµιουργώντας προστιθέµενη αξία στη βάση της
επιστηµονικής έρευνας. Διαπιστώνουµε έτσι την τεράστια συµβολή της Εύβοιας για τη γαλάζια ανάπτυξη, καθώς είναι µια κατηγορία από µόνη της .
Αυτά τα ζητήµατα δεν τα θέταµε εµείς, αλλά και ο Επιµελητηριακός Όµιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων αλλά και άλλοι φορείς. Παρά ταύτα, ο ΣΥΡΙΖΑ µε το άρθρο 12 του ν.4597/2019,
που ευτυχώς τροποποιείται µε το άρθρο 42 του παρόντος -και
ευχαριστούµε γι’ αυτό-, εξαίρεσε την Εύβοια από την τοπική αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Νησιωτικής Πολιτικής και
ενέταξε το νησί µας στον ηπειρωτικό χάρτη της χώρας. Σήµερα,
αντί να µιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για διεύρυνση της νησιωτικότητας, καλό
θα ήταν να µας πει: Τι γυρεύει ένας Υδραίος στη Λάρισα; Τι δουλειά έχει ένα νησί στην ηπειρωτική χώρα; Αλλά, αυτή, είπαµε,
ήταν µια νησιωτική πολιτική αποτυχηµένη, αποσπασµατική και
ανεπαρκής, µια πολιτική αποκλεισµών, δεν µπορούσε καν να εµπεδώσει ότι η Μυτιλήνη και η Λέσβος είναι το ίδιο νησί..
Σε αυτή την κατεύθυνση το παρόν σχέδιο νόµου απαντάει στις
προκλήσεις µιας νέας εποχής, αυτής των έξυπνων λιµανιών και
των ευφυών θαλάσσιων µεταφορών. Η σύσταση του Γαλάζιου
Ταµείου στοχεύει στην ανάδειξη ενός εύρωστου επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος ενίσχυσης της καινοτοµίας και της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον χώρο της θαλάσσιας οικονοµίας. Περαιτέρω...(δεν ακούγεται λόγω προβληµατικής σύνδεσης στο
WEBEX)…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Δεν ακούγεται, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Ζεµπίλη, δεν
ακούγεστε καθαρά, γιατί κινείστε και µάλλον…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΜΠΙΛΗΣ: Είχα ένα πρόβληµα, µια διακοπή και
αναγκάζοµαι να µιλάω από τον διάδροµο του γραφείου µου
µέσω κινητού. Καταβάλλω µεγάλη προσπάθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το καταλάβαµε ότι
έχετε πρόβληµα. Επαναλάβετε την τελευταία πρόταση, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΜΠΙΛΗΣ: Περαιτέρω, υπηρετώντας τον ίδιο
στόχο το σχέδιο νόµου δηµιουργεί εθνική ενιαία πλατφόρµα,
εφαρµόζει τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες τάσεις της λιµενικής βιοµηχανίας στο ελληνικό λιµενικό σύστηµα, προκειµένου να το καταστήσει ανταγωνιστικό στην παγκοσµιοποιηµένη
αγορά. Και βέβαια, προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται οι ισχυρές δηµόσιες επενδύσεις του προγράµµατος «ΝΕΑΡΧΟΣ», που
καλείται να αναδείξει τον ρόλο των νησιωτικών περιφερειών και
να παράσχει όλα τα απαραίτητα µέσα και χρηµατοδοτικά εργαλεία για τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών, στο πλαίσιο των στοχευµένων δράσεων του πενταετούς στρατηγικού σχεδίου για την
ελικοειδή ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι όσοι µιλούν σήµερα για απαξίωση και υποβάθµιση της Πλοηγικής Υπηρεσίας
και για κινδύνους ναυσιπλοΐας ήταν οι ίδιοι που είχαν αφήσει
χωρίς πλοηγίδα το λιµάνι της Χαλκίδας, ένα λιµάνι εθνικής σηµασίας, που εξυπηρετεί τη µεγαλύτερη βιοµηχανική περιοχή, την
περιοχή των Οινοφύτων. Και βέβαια, το πρόβληµα αυτό λύθηκε
από τη σηµερινή Κυβέρνηση και τον κ. Γ. Πλακιωτάκη, τον οποίο
και θερµά ευχαριστώ.
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Ευχαριστώ. Συγγνώµη, γιατί είχα ένα πρόβληµα και αναγκάστηκα να µιλήσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ, κύριε
Ζεµπίλη.
Και από την Εύβοια να πάµε στην Κέρκυρα και τον κ. Αλέξανδρο Αυλωνίτη του ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Αυλωνίτη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Βουλή των Ελλήνων σήµερα, το σωτήριο έτος 2021. Πανδηµία
κορωνοϊού. Η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη νοµοθετεί ασυστόλως, µε τον ελληνικό λαό στα σπίτια του και απολύτως και ποικιλοτρόπως φοβισµένο.
Στη Βουλή των Ελλήνων µήνες τώρα, κύριε Πρόεδρε, νοµοθετούµε εξ αποστάσεως και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας,
εντελλόµενος από τον καθ’ όλα δηµοκρατικό Πρωθυπουργό, εκδίδει για τρίτη φορά φιρµάνι ισχύον καθ’ άπασαν την επικράτειαν
περί απαγορεύσεως των συναθροίσεων πλέον των εκατό ατόµων. Αν βγεις από τη Βουλή και κοιτάξεις προς την οδό Ερµού,
στα πρώτα είκοσι βήµατα, αν περπατήσεις την οδό, θα δεις να
περπατούν και να στέκονται έξω από τις βιτρίνες πλέον των διακοσίων ατόµων. Παρά ταύτα, η αστυνοµική διάταξη ισχύει καθ’
άπασαν την επικράτειαν. Κι όλα αυτά, εν µέσω των διθυράµβων
των καλοταϊσµένων µέσων µαζικής ενηµέρωσης περί περιφανούς νίκης της Κυβέρνησης στον τοµέα της πανδηµίας, που καθιστά την Ελλάδα την πιο αποτελεσµατική κατά της πανδηµίας,
την πιο δηµοκρατική χώρα της Ευρώπης, του κόσµου, του σύµπαντος κόσµου.
Η κατάσταση, αλήθεια, είναι κωµικοτραγική κατ’ εµένα. Τέτοια
καταστολή, τέτοιον περιορισµό των δηµοκρατικών ελευθεριών,
µε πρόσχηµα την αντιµετώπιση της πανδηµίας, δεν έχει ξαναδεί
η Ελλάδα. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ανακηρυχθεί στη µόνη
κυβέρνηση µεταπολιτευτικά που κάθε µήνα εκδίδει γενικό απαγορευτικό κανόνα αναστολής του άρθρου 11 του Συντάγµατος
µε αστυνοµική διαταγή του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.. Έχει το βλέµµα
της στις διαδηλώσεις τις αυριανές ενάντια στο άθλιο νοµοσχέδιο
για την πανεπιστηµιακή αστυνοµία και την περικοπή των εισακτέων στα πανεπιστήµια και το διογκούµενο κύµα της οργής για
τους χειρισµούς της στην υγεία και την οικονοµία. Και να σηµειώσω και αυτό: Λέει ψέµατα ότι έχει το ΟΚ της επιτροπής των εµπειρογνωµόνων. Είναι καθήκον -το λέω από αυτό το Βήµα- των
κοµµάτων της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου να αντιδράσουν συλλογικά.
Να θυµίσω ξανά εποχή Μητσοτάκη. Οι δικοί του έχουν δικαίωµα να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, όταν θίγεται η τιµή και
η υπόληψή τους. Ο Αλέξης Τσίπρας, όχι, δεν µπορεί να προστατεύσει το κόµµα του, τον εαυτό του και την οικογένειά του. Λίγη
ντροπή κατά τη γνώµη µου θα πρέπει να υπάρξει. Τι να πω παραπάνω; Ας σεβαστώ τη νοµική επιστήµη που υπηρετώ και το
πολίτευµα.
Επί του νοµοσχεδίου, κύριε Πρόεδρε. Προέρχοµαι από νησιωτική περιοχή, την Κέρκυρα. Δεν είδα ούτε µια σκέψη καταγεγραµµένη στο νοµοσχέδιο για το πώς θα ενισχύσουµε τα εγκαταλελειµµένα ακριτικά νησιά µας. Να θυµίσω και εγώ σε αυτούς
που µας ακούν και µας βλέπουν απόψε ότι έξι χιλιάδες νησιά
έχουµε, κάπου παραπάνω από τα διακόσια κατοικούνται. Ένα
εκατοµµύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες Έλληνες µένουν στα
νησιά και δεν είδα ούτε µία γραµµή γραµµένη στο νοµοσχέδιο,
εκτός από τον βερµπαλιστικό τίτλο περί σχεδιασµού ολοκληρωτικής πολιτικής, για τη θαλάσσια πολιτική και τη νησιωτική πολιτική.
Τα νησιά µας και οι κάτοικοι θέλουν κίνητρα για να µείνουν
εκεί. Θέλουν, δηλαδή, καθαρά νησιωτική πολιτική και όχι να λειτουργούν το νοµοσχέδιο και η Κυβέρνηση προς όφελος των µεγάλων συµφερόντων.
Στον λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή µου, είναι αδιανόητο να
µην αναφερθώ στη νησιωτικότητα της πατρίδας µας, στη νησιωτικότητα της δικής µου πατρίδας, της Κέρκυρας, στα Διαπόντια
Νησιά µας, στη σύνδεση της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαπόντιων Νησιών µας µε την Ήπειρο αλλά και µεταξύ τους. Καµµία αναφορά στο νοµοσχέδιο στην ιδιαιτερότητα των νησιών της
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περιφέρειας. Δύο ώρες για να πάµε, κύριε Πρόεδρε, στην Ηγουµενίτσα µε τα σκάφη, µε τα πλοία, και δυόµισι ώρες κάνουµε από
Ηγουµενίτσα να έρθουµε στη Θεσσαλονίκη και τέσσερις ώρες
για την Αθήνα.
Τα µικρά νησιά µας είναι αποµονωµένα τον χειµώνα. Άπειρες
ερωτήσεις έχω κάνει στον Υπουργό Υγείας για έναν γιατρό στα
Διαπόντια Νησιά, έναν εναερίτη στη ΔΕΗ, όταν έχουµε πρόβληµα
βλάβης στο δίκτυο της ΔΕΗ. Τίποτα. Και µιλάµε τώρα για ολιστική αντιµετώπιση της νησιωτικής και της θαλάσσιας πολιτικής
µας;
Στα µικρά νησιά µας µένουν ολιγάριθµοι και γηραιοί πολίτες.
Κανένα κίνητρο οικονοµικό δεν έχει δοθεί και για να µένουν και
για να πάνε εκεί. Είναι περιττό να αναφερθώ στο µεταφορικό ισοδύναµο, το οποίο σκοπίµως η Κυβέρνηση σαµποτάρει.
Ειπώθηκε το τι ακριβώς έγινε επί της εποχής του ΣΥΡΙΖΑ.
Απλώς, επιγραµµατικά θέλω να πω για το µεταφορικό ισοδύναµο, για τις λιµενικές εγκαταστάσεις που έχουν γίνει στα Διαπόντια Νησιά, αλλά και σε άλλα µικρά νησιά της πατρίδας µας,
για το πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» κ.λπ..
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, θέλω να πω ότι το κείµενο του
νοµοσχέδιου, κατά την άποψή µας, είναι εξόχως αόριστο, βερµπαλιστικό και ποµπώδες. Εάν άκουγε κάποιος το πρωί την οµιλία
του εισηγητή, του συντοπίτη µου κ. Γκίκα, είναι βέβαιο ότι, έτσι
όπως το έδωσε και έτσι όπως καταγράφεται, είναι µια εικόνα συνολικού σχεδιασµού, όπως είπα προηγουµένως, για τη νησιωτική
και θαλάσσια οικονοµία µας. Ο εισηγητής µας, ο κ. Μιχαηλίδης,
όµως, αλλά και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο κ. Σαντορινιός, και οι άλλοι οµιλητές το αποδόµησαν και µίλησαν για
νοµοσχέδιο που µπατάρει προς την πλευρά των µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων. Και ενώ µέσα στην ανυπαρξία αυτών των
πολιτικών συζητάµε τούτο το νοµοσχέδιο, χθες, ω του θαύµατος,
προφανώς µετά από επιφοίτηση του Αγίου Πνεύµατος, καταθέσατε, κύριε Υπουργέ, τις δύο τροπολογίες. Είναι εξαιρετικές σε
έµπνευση! Ειρωνεύοµαι τώρα. Έχετε φοβερά αντανακλαστικά
µέσα σε δύο µέρες, αφού διαρκούσης της συζητήσεως στην αρµόδια επιτροπή τις εµπνευστήκατε, χωρίς να κάνετε την απαραίτητη διαβούλευση, που είχατε και τους φορείς στην επιτροπή.
Είχαµε και τους φορείς στην επιτροπή. Δεν χάθηκε ο κόσµος για
εσάς, όµως χάθηκε ο κόσµος για αυτούς που παλεύουν στα λιµάνια και στις θάλασσες.
Αφαιρέσατε τις κρίσιµες αρµοδιότητες από τη Ρυθµιστική
Αρχή Λιµένων. Τα είδατε τα έγγραφα που έστειλαν σήµερα για
τις καταγγελίες ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιοµηχανίας, ο Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Ναυπηγείων Περάµατος, η
Ένωση Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά και φαντάζοµαι και πόσοι άλλοι έχουν διαµαρτυρηθεί και καταγγείλει την
πολιτική σας.
Αφαιρείτε σχεδόν το σύνολο των αρµοδιοτήτων της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων και µε τον τρόπο που νοµοθετείτε αντικειµενικά εξυπηρετείτε µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα, που ενοχλούνται
στις αυθαίρετες ενέργειές τους από την εφαρµογή της νοµιµότητας που προστατεύει η ανεξάρτητη αρχή, δηλαδή η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων. Την εξαφανίζετε ουσιαστικά. Η ρύθµιση
ενός τόσο σοβαρού θέµατος µε αιφνιδιαστική τροπολογία, ώστε
να µη διατυπωθούν αντίρροπες γνώµες και να παρακαµφθεί η
επιτροπή που ανέφερα προηγουµένως, η επιτροπή µας, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής.
Είστε, κατά τη γνώµη, µου η πρώτη Κυβέρνηση η οποία στην
ουσία αδρανοποιεί µια ανεξάρτητη αρχή, η οποία προβλέπεται
από το ίδιο το Σύνταγµά µας. Καταργείτε, δηλαδή, κάθε δυνατότητα ελέγχου της ΡΑΛ στην εφαρµογή τόσο του κανονισµού 352
όσο και άλλων στοιχείων των συµβάσεων. Έτσι διακόπτονται
ελεγκτικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ό,τι αφορά
στη διαχείριση των αποβλήτων στους Οργανισµούς Λιµένων Πάτρας, Ηγουµενίτσας, στον τόπο µου, στην Κέρκυρα και στον Πειραιά.
Επίσης, αφαιρείτε κάθε αρµοδιότητα της ΡΑΛ να εκδίδει οδηγίες για την υιοθέτηση της ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας,
οι οποίες θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφαρµοστέες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε πολύ λίγο.
Πολλές αρµοδιότητες, λοιπόν, αφαιρέθηκαν.
Θα πω και κάτι άλλο. Με τη δεύτερη τροπολογία, χωρίς στοιχειώδη ντροπή, µειώνετε τα πρόστιµα που υποβάλλονται σε περίπτωση παράβασης της νοµοθεσίας περί ορίων του χρόνου
εργασίας και ανάπαυσης ναυτικών από τα 300 έως 500 ευρώ ανά
περίπτωση ναυτικού, που ίσχυε µε το νοµοθετικό διάταγµα
187/1973 και ήταν στα 300 έως 1.000 ευρώ ανά ηµέρα. Ποια προστασία θα έχουν από εδώ και πέρα όλοι αυτοί οι εργαζόµενοι
που θα δουλεύουν δώδεκα και δεκαπέντε ώρες; Και το µόνο, είτε
είναι είκοσι είτε πενήντα είτε εκατό εργαζόµενοι, θα µπορεί να
επιβληθεί πρόστιµο εναντίον του εργοδότη τους µέχρι 1.000
ευρώ, ενώ τώρα το πρόστιµο πονάει και δεν αυθαιρετεί, όπως
εσείς προσπαθείτε να προστατεύσετε αυτούς.
Τέλος, λέω και το θεωρώ πολιτικά σωστό να αναφέρω και τις
καταγγελίες της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Υπαλλήλων Εµπορικής Ναυτιλίας, µε την οποία ζητούν την απόσυρση του άρθρου
22, στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης πλοίων από
την υποχρεωτική πλοήγηση στα λιµάνια και παράλληλα η µηδενική καταβολή πλοηγικών δικαιωµάτων στο δηµόσιο. Να θυµόµαστε ότι υπάρχει η παροχή πλοηγικών υπηρεσιών, είναι υποχρεωτική δηµόσια υπηρεσία.
Να θυµίσω, επίσης, και το αίτηµά τους για την αύξηση κατά
150…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Αυλωνίτη, έχετε
περάσει τον χρόνο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Τέτοιο νοµοσχέδιο
και τέτοιες τροπολογίες δεν τα ψηφίζει το κόµµα µου.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να είστε καλά. Και
εγώ ευχαριστώ.
Πάµε τώρα στη Φθιώτιδα, στον κ. Θεµιστοκλή Χειµάρα από τη
Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Χειµάρα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Το
να αρχίσω απαντώ σε όλα αυτά που ακούω από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ νοµίζω ότι θα είναι µάταιο. Βλέπω ότι αξιοποιούν µονίµως την ευκαιρία της Ολοµέλειας, ανεξαρτήτως
νοµοσχεδίου, και προσπαθούν να κάνουν πολιτική, µια πολιτική,
όµως, που δεν την ακούει ο κόσµος.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Η διατήρηση της οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής του νησιωτικού χώρου είναι ζωτικής σηµασίας για την εθνική οικονοµία αλλά και βεβαίως την εθνική µας
κυριαρχία. Αυτό δεν πρέπει να παραγνωρίζεται από κανέναν,
αλλά και να υπηρετείται από όλους στο διηνεκές, πόσω δε µάλλον από το κεντρικό κράτος.
Δυστυχώς, όµως, η παρούσα κατάσταση του νησιωτικού χώρου δεν αντικατοπτρίζει αυτή την κοινή παραδοχή. Προβλήµατα
τα οποία θα έπρεπε να έχουν ήδη αντιµετωπισθεί εξακολουθούν
να δυσχεραίνουν την καθηµερινότητα και τελικά την ίδια την παραµονή των κατοίκων στα νησιά µας, ενώ έχουν αντίκτυπο την
ίδια στιγµή και στην τουριστική κίνηση.
Είχα την τύχη να ζήσω ως µαθητής κάποια χρόνια πριν στην
όµορφη και αγαπηµένη µου Σάµο. Τα ζούσα τότε, αναµφίβολα
έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα, αλλά η αλήθεια είναι πως ακόµη
και σήµερα υπάρχουν προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε τις
ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συνδέσεις, την έλλειψη ολοκληρωµένων χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για τον νησιωτικό χώρο,
την έλλειψη βασικών έργων υποδοµής, την ελλιπή στήριξη των
νησιωτικών επιχειρήσεων, την έλλειψη αγροτικής νησιωτικής πολιτικής, την ελλιπή στελέχωση και την οργάνωση των υπηρεσιών
του δηµοσίου και πολλά άλλα.
Αντιλαµβανόµαστε όλοι, λοιπόν, πως η κατάρτιση µιας ολοκληρωµένης νησιωτικής πολιτικής ήταν επιβεβληµένη. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν διαθέσιµοι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι,
τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, και να µην αξιοποιούνται στο έπακρο.
Τα τελευταία χρόνια µετά από το ΠΔΕ, το ΕΣΠΑ της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου 2014 - 2020, το Ταµείο Εσωτερι-
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κής Ασφάλειας και άλλες πηγές υπήρχαν διαθέσιµοι χρηµατοδοτικοί πόροι που ξεπερνούσαν το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ για την
ενίσχυση διαφόρων δράσεων, συµπεριλαµβανοµένων των λιµενικών υποδοµών.
Η απορρόφηση πόρων κυρίως σε ό,τι αφορά το ΕΠ «Αλιεία και
Θάλασσα» 2014 - 2020 παρουσίαζε σηµαντικές καθυστερήσεις
µέχρι το 2019. Βεβαίως, τον Δεκέµβριο του 2020 οι προσκλήσεις
ανέρχονταν στο 91% και οι ενταγµένες πράξεις στο 86% του
προγράµµατος, επιδόσεις που αποδεικνύουν την καλή δουλειά
που γίνεται τον τελευταίο ενάµιση χρόνο από την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Ναυτιλίας και βεβαίως τη διαχειριστική αρχή του
προγράµµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός, το Υπουργείο Ναυτιλίας και ο ίδιος ο Υπουργός κ. Πλακιωτάκης έχουν
βαθιά γνώση της υφιστάµενης κατάστασης, γι’ αυτό και συνέταξαν ένα θεσµικό πλαίσιο που µπορεί να αλλάξει τα δεδοµένα
στον τρόπο µε τον οποίο το ελληνικό κράτος προσεγγίζει τα
νησιά και τους νησιώτες.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο θέτουµε τις βάσεις για την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης, στοχευµένης νησιωτικής πολιτικής,
η οποία εισάγει, εκτός των άλλων, και συγκεκριµένα, διακριτά,
χρηµατοδοτικά εργαλεία, για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες:
Το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ», για τη χρηµατοδότηση µέσω του
Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων έργων για λιµενικές υποδοµές, δίκτυα ύδρευσης, µεταφοράς και διανοµής ύδατος, παρεµβάσεις διαχείρισης ενέργειας και θαλασσίων µεταφορών. Το
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηµατικότητας,
που µε πόρους από το ΕΣΠΑ και από το ΠΔΕ θα καλύψει τις
ανάγκες πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας και το Ταµείο Θαλάσσιας - Γαλάζιας οικονοµίας, για την προώθηση καινοτόµου επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της θαλάσσιας οικονοµίας και της γαλάζιας ανάπτυξης, µέσω εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών πόρων.
Εστιάζω σε αυτά τα εργαλεία, γιατί τα λιµάνια αυτά καθαυτά
µπορούν να αποτελέσουν πόλο ανάπτυξης, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και να οδηγήσουν ουσιαστικά
στην τόνωση των τοπικών οικονοµιών και την ενίσχυση της απασχόλησης.
Με τη βελτίωση των λιµενικών µας υποδοµών ενισχύουµε την
ικανότητα του µεταφορικού δικτύου, βελτιώνουµε την ασφάλεια
των εργαζοµένων και αναβαθµίζουµε ουσιαστικά την παροχή λιµενικών υπηρεσιών. Στηρίζουµε συγκροτηµένα την αύξηση της
εµπορικής και τουριστικής δραστηριότητας.
Ευελπιστώ, κύριε Υπουργέ, ότι τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
που σήµερα θεσµοθετούµε θα µπορέσουν σε επόµενο βήµα, σε
επόµενο χρόνο, να αναπτυχθούν κατάλληλα και να συµπεριλάβουν τα παράλια της ηπειρωτικής χώρας, δεδοµένου ότι είναι
εξίσου σηµαντικά και αποδοτικά για την ελληνική οικονοµία.
Η Φθιώτιδα, απ’ όπου προέρχοµαι, όπως και πολλές άλλες περιοχές, έχει εκτεταµένες ανάγκες σε σύγχρονες λιµενικές υποδοµές. Διαθέτει δύο λιµάνια µείζονος ενδιαφέροντος, τον Άγιο
Κωνσταντίνο και τη Στυλίδα, µικρότερους λιµένες, όπως το πορθµείο Γλύφας και το λιµάνι της Αρκίτσας, µαρίνες, µε αυξητικές
τάσεις σε αριθµό επιβατών, όπως επίσης και σηµαντική αλιευτική
δραστηριότητα.
Ο λιµένας της Στυλίδας, για παράδειγµα, εάν αναβαθµισθεί σε
επίπεδο υποδοµών, µπορεί να αναχθεί σε κοµβικό επιχειρηµατικό
κέντρο. Το λέω αυτό, γιατί διαθέτει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
της γεωγραφικής του θέσης, µιας και βρίσκεται στην καρδιά της
Ελλάδας, της άµεσης σύνδεσής του µε τον ευρωπαϊκό οδικό
άξονα Ε75, το σιδηροδροµικό δίκτυο, ενώ γειτνιάζει και µε τον
Ε65, που ολοκληρώνεται τα επόµενα χρόνια. Παράλληλα, µε την
άµεση πρόσβαση στη ΒΙΠΕ Λαµίας, µπορεί να δηµιουργήσει
εξαιρετικές αναπτυξιακές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή,
προσελκύοντας επενδύσεις που θα δηµιουργήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Αντίστοιχα, η αναβάθµιση των υποδοµών κατά
µήκος του παραλιακού µετώπου της Φθιώτιδας, σε συνδυασµό
µε την ενίσχυση των τοπικών λιµενικών υπηρεσιών, µπορούν να
αποτελέσουν ένα ισχυρό όχηµα οικονοµικής, βιώσιµης και χωρίς
αποκλεισµούς ανάπτυξης.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοθέτηµα αποτελεί ένα συνεκτικό, ολοκληρωµένο και ρεαλιστικό εργαλείο, που
θα αλλάξει τη ρότα της νησιωτικής πολιτικής προς όφελος των
νησιών µας αλλά και ολόκληρης της χώρας. Στόχος του είναι η
νησιωτικότητα να µετατραπεί σε απόλυτο και µοναδικό στον
κόσµο πλεονέκτηµα για την Ελλάδα. Η στήριξη των νησιωτών και
των νησιών µας, εξάλλου, δεν είναι θέµα µιας κυβέρνησης, δεν
είναι θέµα ενός κόµµατος. Είναι εθνικό καθήκον.
Συγχαίρω την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη µεθοδική δουλειά και το έργο που παράγει,
έργο το οποίο είµαι βέβαιος ότι θα επεκταθεί σταδιακά -µε τη συνεργασία και τη συµµετοχή όλων µας- σε όλη την ακτογραµµή
της νησιωτικής αλλά και της ηπειρωτικής χώρας
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Χειµάρα.
Και µιας και η όµορφη Σάµος είναι η αγαπηµένη σας, θα κλείσουµε µε Σάµο και τον κ. Ιωάννη Μπουρνούς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Κύριε Πρόεδρε, Νοµός Λέσβου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Λέσβου, συγγνώµη!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Δεν πειράζει. Πέσατε µέσα ως προς
την περιφέρεια!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για άλλη µια φορά η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας φέρνει ένα νοµοσχέδιο µε τη φιλοδοξία
να αναδοµήσει έναν ολόκληρο τοµέα κρατικής πολιτικής στην
κατεύθυνση που την απασχολεί, της απορρύθµισης, της νεοφιλελεύθερης δήθεν ανάπτυξης, της εξυπηρέτησης συµφερόντων
και της περιβαλλοντικής υποβάθµισης. Διατάξεις δευτερεύουσες, µε τις οποίες θα µπορούσε να συµφωνήσει κανείς, αλλά και
υποτιθέµενες καινοτοµίες χρησιµοποιούνται σαν περιτύλιγµα,
ώστε να περάσουν αυτά που πραγµατικά σας ενδιαφέρουν.
Μιλάτε για ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό
χώρο σαν να ήταν καινοτοµία, χωρίς να ξεκαθαρίζετε τη σχέση
της ή την επικάλυψή της µε τη νησιωτική πολιτική που υπήρξε
πραγµατική πολιτική καινοτοµία και πολύ µεγάλη παρακαταθήκη
της κυβέρνησής µας. Ήταν η πρώτη σοβαρή προσπάθεια να σχεδιασθεί νησιωτική πολιτική και να ενσωµατωθεί η αρχή της νησιωτικότητας στη νοµοθεσία και τη διοίκηση.
Μάλιστα, ενώ θέλετε να αξιολογείται η πολιτική της νησιωτικότητας, αλλοιώσατε τη σύνθεση του Συµβουλίου Νησιωτικής
Πολιτικής, µε δραστικά περιορισµένη τη δηµοκρατική αντιπροσώπευση των νησιών από την αυτοδιοίκηση και τους επαγγελµατικούς φορείς και ενισχυµένη την εκπροσώπηση της Κυβέρνησης. Αποκλείετε, δηλαδή, αυτούς ακριβώς που θα αξιολογούσαν τις πολιτικές σας.
Η καθοριστική εµβληµατική πολιτική του µεταφορικού ισοδύναµου φαίνεται µάλλον να σας ενοχλεί, αν κρίνουµε από τις πολύµηνες καθυστερήσεις πληρωµών και µάλιστα ακριβώς την
περίοδο που οι επιχειρήσεις αγωνιούσαν για ρευστότητα. Πρόκειται, όµως, για την κατ’ εξοχήν πολιτική έµπρακτης αναγνώρισης της νησιωτικότητας και της ειδικής συνθήκης που καθορίζει
τη ζωή των νησιωτών της χώρας µας.
Αντίθετα µε τέτοιες πολιτικές που έχουν πραγµατικό αντίκρισµα, εσείς αναλώνεστε σε περιγραφές πολιτικών που καταντούν
ευχολόγια, χωρίς δέσµευση ή διαφάνεια χρηµατοδότησης, χωρίς
σαφείς προβλέψεις προϋπολογισµών και ευρωπαϊκών πόρων,
χωρίς εξειδίκευση και στόχους βελτίωσης της ζωής των νησιών.
Η δική µας κυβέρνηση είχε φέρει ένα ειδικό αναπτυξιακό για
το βόρειο και το νότιο Αιγαίο αξίας 100 εκατοµµυρίων ευρώ.
Εσείς, αντίθετα, µετατρέπετε το Υπουργείο, αντί για δήθεν επιτελικό κρατικό όργανο, σε γραφείο εξυπηρετήσεων και διανοµής
εργολαβιών και ρουσφετιού. Περισσότερο σαν δεξιός περιφερειάρχης τοποθετείστε, παρά σαν Υπουργός.
Όπως κάνατε συστηµατικά από τότε που ήρθατε στην Κυβέρνηση, υπονοµεύετε και περιθωριοποιείτε ρυθµιστικές αρχές που
ενοχλούν συµφέροντα. Το κάνατε µε την κατάργηση των κρατικών αεροπορικών αρχών στα αεροδρόµια. Το κάνετε και τώρα
µε την τροπολογία για τη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων και την απογύµνωσή της από ρυθµιστικές και κανονιστικές αρµοδιότητες και
δυνατότητες παρέµβασης στην εποπτεία των συµβάσεων παραχώρησης, στην παροχή λιµενικών υπηρεσιών και στη διαχείριση
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των αποβλήτων, όταν µάλιστα έχετε ήδη καταργήσει τη Δηµόσια
Αρχή Λιµένων.
Ο σκοπός είναι προφανής: Φορείς που ήταν αρµόδιοι για την
εποπτεία και την υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος, για
την εφαρµογή της νοµοθεσίας και την τήρηση της νοµιµότητας
στις σχέσεις δηµοσίου - ιδιωτών πρέπει να αποδυναµωθούν, για
να αποκτήσουν ελευθερία κινήσεων διάφοροι παράγοντες και
φίλοι σας, όπως µε τη σκανδαλώδη µείωση των προστίµων της
παραγράφου 5 του άρθρου 114, που επιβάλλει η Ρυθµιστική
Αρχή Λιµένων, ώστε να κάνετε περισσότερο συµφέρουσα την παραβίαση των νόµων από την τήρησή τους. Ή µε την αφαίρεση
της δυνατότητας ελέγχου εφαρµογής του ευρωπαϊκού κανονισµού 352/2017, για την αποτροπή δηµιουργίας µονοπωλίων στη
διαχείριση των λιµανιών. Ή µε την πρόβλεψη στο άρθρο 22 του
νοµοσχεδίου της κατάργησης της υποχρέωσης πλοήγησης,
ώστε να µειωθεί το κόστος ναυσιπλοΐας για τις εφοπλιστικές
εταιρείες.
Η σηµασία των αλλαγών που κάνετε στη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων θα φανεί σύντοµα. Η µεταβίβαση του 16% των µετοχών
του ΤΑΙΠΕΔ στην «COSCO» φαίνεται πως θα προσκρούσει στη
µη ολοκλήρωση των επενδύσεων που έπρεπε να έχει πραγµατοποιήσει η «COSCO» µε την ολοκλήρωση της πενταετίας. Ποια
αρχή θα αναλάβει τη διαχείριση του θέµατος και θα κάνει τους
ανάλογους ελέγχους; Η αρµοδιότητα πλέον µεταφέρεται στον
Υπουργό, ωστόσο κάθε απόφαση του Υπουργού που αφορά
έναν ιδιώτη παραχωρησιούχο θα µπορεί να προσβληθεί στα δικαστήρια, αφού ο Υπουργός, εκτός από ελεγκτής, είναι και αντισυµβαλλόµενος σαν εκπρόσωπος του δηµοσίου.
Πράγµατι ολοκληρωµένη, λοιπόν, η θαλάσσια πολιτική σας και
µηχανισµός πελατειακής κατανοµής πόρων και πακέτου εξυπηρετήσεων σε εταιρείες, παραχωρησιούχους και εφοπλιστές. Λιγότερος δηµόσιος έλεγχος δηλαδή, λιγότερη δηµοκρατία, αλλά
περισσότερη ασυδοσία για τους φίλους σας.
Θα τελειώσω µε το εξής. Αναµασάτε σήµερα στη Βουλή κοινοτοπίες περί ολοκληρωµένου σχεδίου και αναπτυξιακής προοπτικής για τα νησιά. Μόνο που το µοναδικό αναπτυξιακό σχέδιο
που έχετε για τα νησιά του βορείου Αιγαίου είναι το προσφυγικό.
Σπεύδετε εν µέσω καραντίνας, µπας και γλιτώσετε τις κοινωνικές
αντιδράσεις, να κάνετε τα νησιά µας αποθήκη ψυχών της Ευρώπης, για να καρπωθούν πακτωλούς χρηµάτων οι λίγοι και εκλεκτοί επιχειρηµατικοί σας φίλοι, αυτοί που θα χτίσουν τα νέα ΚΥΤ
και θα αναλάβουν εκ νέου τη σίτιση και άλλες υπηρεσίες, αλλά
και για να διορίσετε µέσω των «γαλάζιων» δηµάρχων τα παιδιά,
τα ανίψια και τα εγγόνια των κατά τόπους στελεχών σας.
Ευχαριστούµε, αλλά δεν θα πάρουµε. Θα την πατήσετε ξανά,
όπως την πατήσατε τον περασµένο Φεβρουάριο στη Λέσβο και
τη Χίο. Κι όταν έρθει, αργά η γρήγορα, η ώρα να κριθείτε, οι πολίτες των νησιών, αυτοί που εγκαταλείψατε στην πανδηµία, θα
σας απαντήσουν όπως πρέπει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μπουρνούς, και για την τήρηση του χρόνου. Ζητώ συγγνώµη, βέβαια, που σας άλλαξα νησί.
Και τώρα οι καλοί λογαριασµοί κάνουν τους καλούς φίλους.
Ένας από τους δύο µιλάει ή Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ή
αγορητής. Θα πάµε ανάποδα. Νοµίζω ότι δύο λεπτά είναι αρκετά, κύριε Σαντορινιέ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Από το πρωί λέτε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Λογιάδης από το ΜέΡΑ25.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ακούστηκαν πολλά αυτές τις µέρες
στις επιτροπές και σήµερα.
Εγώ θα ήθελα απλά να σας παραθέσω µία επιστολή που στείλαµε από το ΜέΡΑ25 κι εγώ προσωπικά στον κ. Τασούλα, τον
Πρόεδρο της Βουλής, σχετικά µε το θέµα των νησιών.
Του αναφέραµε τα εξής:
«Αξιότιµε, κύριε Πρόεδρε, ως Βουλευτής των Ελλήνων και
µέλος της Επιτροπής Περιφερειών και της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Βουλής, θα ήθελα να σας εκφράσω την πρότασή µου, όπως ανά τακτά χρονικά διαστήµατα,
τα οποία θα καθορίσετε εσείς, εφόσον συµφωνείτε, να επισκέ-
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πτονται µέλη της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών από κάθε πολιτική παράταξη τις χειµαζόµενες ακριτικές νησιωτικές περιοχές της Ελλάδος, λόγω των πολλών δοκιµασιών
των κατοίκων των περιοχών αυτών από τα οικονοµικά, κοινωνικά
και πολιτικά προβλήµατα, ενδεικτικά, προσφυγικό, συνεχιζόµενες απειλές της Τουρκίας κ.ά.. Μια τέτοια απόφαση, πέραν της
µείζονος συµβολικής σηµασίας, θα έχει και ουσιαστική αξία, διότι
η ίδια η Εθνική Αντιπροσωπεία θα ακούσει, θα συµπαρασταθεί
και θα µεταφέρει τα προβλήµατα των κατοίκων αυτών στο κέντρο των αποφάσεων, αναζητώντας πρακτικές λύσεις άµβλυνσης
αυτών. Τέλος, ταυτόχρονα θα δοθεί ένα ισχυρό µήνυµα σε όλη
την επικράτεια ότι η Βουλή όλων των Ελλήνων βρίσκεται κοντά
στους νησιώτες, ενισχύει και σφυρηλατεί το ηθικό τους, συµβολίζοντας την οµοψυχία του έθνους στην αντιµετώπιση των προβληµάτων τους τις παρούσες κρίσιµες εθνικές περιστάσεις.».
Αυτή η πρόταση έγινε δεκτή διά ζώσης από την Πρόεδρο της
Υποεπιτροπής. Επίσης, ο κ. Δένδιας, στον οποίο τη δώσαµε, συµφώνησε. Ο κ. Τασούλας είπε «όχι». Αυτό θέλω να καταθέσω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Λογιάδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Χήτας από την Ελληνική Λύση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πλακιωτάκη, η αλήθεια είναι ότι στενοχωριόµαστε. Ξέρετε, δεν τα βλέπουµε τα πράγµατα ως στυγνοί πολιτικοί εµείς
στην Ελληνική Λύση. Υπάρχουν κάποιες υποθέσεις, κάποια νοµοσχέδια, κάποια θέµατα, τα οποία τα βλέπουµε µε άλλο µάτι.
Και θα θέλαµε όταν συζητάµε σε τέτοιου είδους νοµοσχέδια που
αφορούν στα νησιά µας, στους κατοίκους των νησιών µας, στους
πολύπαθους κατοίκους, να κάνουµε παρεµβάσεις ουσιαστικές,
για να βοηθάµε τους ανθρώπους αυτούς. Διότι, πραγµατικά, οι
άνθρωποι έχουν τραβήξει τα πάνδεινα, ιδίως στις εποχές µας,
κύριε Υπουργέ, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι πολλά νησιά µας
κινδυνεύουν µε αντικατάσταση πληθυσµού, ότι δεν είναι ίδιες οι
συνθήκες, όπως παλιά, διότι πολλά νησιά µας ζουν µε τον φόβο,
τον τρόµο, την αγωνία της παράνοµης µετανάστευσης.
Όσο και αν προσπαθήσαµε µε πολύ καλή διάθεση και σοβαρότητα, κύριε Πλακιωτάκη, δεν είδαµε κάτι στο νοµοσχέδιο αυτό
που να βοηθάει τους συνανθρώπους µας και τους συνέλληνες
στα νησιά αυτά.
Δεν είδαµε καµµία ενίσχυση, λοιπόν, των πολύπαθων κατοίκων
των νησιών µας, δυστυχώς. Διότι αυτούς πρέπει να υποστηρίξουµε. Εκεί πρέπει να εστιάσουµε, για να µπορέσουµε να τονώσουµε -σας το είπα και πριν- την τοπική κοινωνία, τους αλιείς µας
και όχι µόνο, να µειωθεί η ανεργία.
Κύριε Υπουργέ, τα νησιά µας ερηµώνουν. Και το γνωρίζετε
πολύ καλά. Ποιες είναι οι δράσεις, λοιπόν, που έχετε προγραµµατίσει µε τους τοπικούς φορείς; Θα θέλαµε να τους δούµε εδώ
στο νοµοσχέδιο. Δεν το είδαµε σήµερα. Γιατί να φέρουµε και
άλλο νοµοσχέδιο; Γιατί να νοµοθετούµε για να νοµοθετούµε;
Αφιερώσαµε τόσες ώρες σήµερα, ενώ θα µπορούσαµε κλείνοντας της βραδιά σήµερα να ξηµερώσει µια καλύτερη µέρα για
τους συµπολίτες µας, για τους συνέλληνες στα νησιά.
Ποιο είναι το σχέδιο δράσης της Κυβέρνησης και του Υπουργείου σας, για να τονωθεί η τοπική κοινωνία σε συνεργασία µε
συναρµόδια Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Οικονοµικών, και
πάει λέγοντας;
Σας είπαµε πριν το σηµαντικότερο: Δεν έχετε ορίσει αλιευτικές
ζώνες. Επιτέλους, πιέστε κι εσείς το θέµα αυτό να φύγει από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να έρθει σ’ εσάς. Είναι δική
σας αρµοδιότητα.
Σας ρωτήσαµε πριν -δεν µας απαντήσατε- εάν υπάρχει κάποιος σκοπός ή λόγος που περιγράφεται στο νοµοσχέδιο µέσα
το Αιγαίο µας χωρισµένο, σε βόρειο σε νότιο. Δεν κάνετε αναφορά σε ανατολικό Αιγαίο. Πείτε µας, τι ακριβώς συµβαίνει.
Κύριε Υπουργέ -και κλείνω, γιατί ήταν µια κοπιαστική διαδικασία-, δώστε κίνητρα ως Κυβέρνηση -απλά είναι τα πράγµατα- να
τονωθεί η τοπική αγορά στα νησιά, οι ντόπιοι επιχειρηµατίες. Και
επιτέλους, γιατί κι εσείς είστε ένας αξιόλογος πολιτικός, κάντε
τη διαφορά. Φύγετε από τη διαδικασία του «νοµοθετώ για να νοµοθετώ». Να φέρνουµε ουσιαστικές παρεµβάσεις στο Κοινοβού-
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λιο, για να βοηθήσουµε τους συνέλληνες. Τίποτε άλλο.
Πραγµατικά, θέλαµε σε αυτό το νοµοσχέδιο, αν υπήρχε µία
ουσία µέσα, να το ψηφίζαµε. Απλώς, δεν µας δώσατε το δικαίωµα αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Χήτα.
Τον λόγο έχει η κ. Διαµάντω Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Και εκ µέρους του ΚΚΕ, θα θέλαµε
και εµείς να αναφερθούµε στη Διεθνή Ηµέρα Μνήµης του Ολοκαυτώµατος, µέρα τιµής και διδαχής ότι ο αγώνας για την αποµόνωση της ναζιστικής ιδεολογίας πρέπει να είναι συνεχής,
χωρίς καµµία ανοχή. Φυσικά, δεν είναι τυχαία η επιλογή στις 27
Γενάρη, γιατί ο Κόκκινος Στρατός απελευθέρωσε τους κολασµένους και αποκάλυψε στην ανθρωπότητα τη φρίκη του Ολοκαυτώµατος. Δεν ξεχνάµε.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, απ’ όλες τις νοµοθετικές διορθώσεις που κάνατε δεν φαίνεται ότι αλλάζει τίποτε στην ουσία
του. Αν και ακουγόταν ότι θα αποσύρετε το άρθρο 17 και στις
νοµοθετικές βελτιώσεις δεν υπάρχει τίποτα γι’ αυτό το ρουσφετολογικό άρθρο υπέρ συγκεκριµένου εφοπλιστή.
Αντίθετα, στο άρθρο 33 έχετε συνεχείς νοµοθετικές βελτιώσεις. Κι όµως, είναι ένα άρθρο συµµετοχής σε µονάδες στρατιωτικού χαρακτήρα, όπως είναι το Σώµα Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής, απόκτηµα της FRONTEX, ενάντια σε πρόσφυγες και στο
κίνηµα.
Ωστόσο, επειδή στις περισσότερες παραγράφους ρυθµίζετε
έξοδα µετακίνησης, διανυκτέρευσης, αποζηµίωσης στο Λιµενικό
Σώµα και άλλα, θα εκφραστούµε µε το «παρών».
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για τα διατιµηµένα έντυπα του
ΝΑΤ, στην πράξη τον κύριο λόγο θα έχει ο Υπουργός µε την
υπουργική απόφαση και η γνώµη του ενδεκαµελούς Διοικητικού
Συµβουλίου του ΝΑΤ, το οποίο στην πλειοψηφία του ελέγχεται
από την Κυβέρνηση και τους εφοπλιστές. Δεν το ψηφίζουµε.
Και τελειώνω όπως άρχισα την εισήγησή µου.
Η πανελλαδική απεργία του προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας είχε τεράστια επιτυχία. Είχε συµµετοχή 100%, µε µεγάλη
αλληλεγγύη από πληθώρα πανελλαδικών σωµατείων, κάτι που
δείχνει την αδικία του άρθρου σας. Τον δυναµικό αυτό αγώνα
επιχείρησαν να διακόψουν, να σταµατήσουν οι δύο εταιρείες του
κινεζικού µονοπωλίου της «COSCO», αν και δεν συνδέονται εργοδοτικά µε το Σωµατείο της Πλοηγικής Υπηρεσίας και προσέβαλαν την απεργία ως παράνοµη.
Αναµενόµενη ήταν η απόφαση του Δικαστηρίου του Πειραιά,
που ως συνήθως ικανοποιεί τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Όµως, κηρύχτηκε νέα σαρανταοκτάωρη απεργία και συνεχίζεται
από τις 8.00’ το βράδυ της σηµερινής µέρας µέχρι τις 8.00’ το
βράδυ της Παρασκευής.
Αν θέλετε, κύριε Υπουργέ, να σταµατήσει η απεργία, έχετε τη
δυνατότητα να αποσύρετε το άρθρο 22, σε όφελος και προστασία της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Κάντε το την ύστατη στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Μανωλάκου.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Μπιάγκης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, από την πρώτη στιγµή κατά την οποία στη λειτουργία των επιτροπών µπήκαµε στη βάσανο να συζητήσουµε
ουσιαστικά και µε κάθε λεπτοµέρεια τις προτεινόµενες από εσάς
διατάξεις, πιστεύω ότι δώσαµε το στίγµα µας για την αναγκαιότητα του να γίνει ένα βήµα σταθερό σε σχέση µε τη νησιωτικότητα. Πιστεύω ότι πραγµατικά δείξαµε τις προθέσεις µας, έτσι
ώστε να µπορέσει να γίνει ένας διάλογος επί της ουσίας, ο
οποίος διάλογος θα καταλήγει και σε προτάσεις και δεδοµένα,
σε βηµατισµούς, για να δουν µια καλύτερη µέρα οι νησιώτες µας.
Παρ’ όλη την προσπάθεια που κάναµε, δεν διαπιστώσαµε από
τη µεριά τη δική σας καµµία πρόθεση να συζητήσουµε και από
κοινού να οικοδοµήσουµε αυτό το βήµα που όλοι θεωρούµε ότι
έχει ανάγκη η πατρίδα µας.
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Αντιθέτως, την παραµονή της συζήτησης στην Ολοµέλεια µας
καταθέσατε και δύο τροπολογίες. Με την κατάθεση των εν λόγω
τροπολογιών θεωρώ ότι ουσιαστικά ξεχείλισε το ποτήρι. Είναι
δύο τροπολογίες. Με τη µία έρχεστε ουσιαστικά να καταργήσετε
µια ανεξάρτητη αρχή και η άλλη τροπολογία είναι, θα έλεγα,
πολύ πιο άµεση όχι ως προς τα δηµοκρατικά δικαιώµατα, αλλά
προς την καθηµερινότητα χιλιάδων συνανθρώπων µας και εργαζοµένων γύρω από τα λιµάνια, κάνοντας επίθεση στις εργασιακές κατακτήσεις των εργαζοµένων στον χώρο αυτόν. Σας καλέσαµε να τις ανακαλέσετε, προκειµένου να µπορέσουµε να συζητήσουµε, κάτι το οποίο δεν κάνατε.
Θεωρούµε ότι οι στιγµές που βιώνουµε είναι µοναδικές. Μετά
από µια µεγάλη χρονική διάρκεια της οικονοµικής κρίσης που
βίωσε ο τόπος µας, ήρθε και η πανδηµία και ουσιαστικά έδωσε
τη χαριστική βολή στα νησιά µας και στους νησιώτες µας. Θεωρούµε ότι κάθε κίνηση που µπορούµε να κάνουµε, που οφείλουµε να κάνουµε, δεν πρέπει να την αναβάλλουµε για την επαύριο.
Σε αυτή την κατεύθυνση, το Κίνηµα Αλλαγής κατέθεσε µια τροπολογία, κύριε Υπουργέ, την οποία θεωρούµε ότι, αν πραγµατικά
την αποδεχθείτε, θα δώσουµε ένα µήνυµα ελπίδας και αισιοδοξίας στους συντοπίτες που µας παρακολουθούν και που περιµένουν από τη σηµερινή συζήτηση να πάρουν κάτι χειροπιαστό.
Σας καλούµε, λοιπόν, να αποδεχθείτε τη συγκεκριµένη τροπολογία, που έρχεται ουσιαστικά να µειώσει τις διαφορές µεταξύ
της νησιωτικότητας και της υπολοίπου Ελλάδας και η οποία
αφορά τον φόρο προστιθέµενης αξίας. Για τα πολύ µικρά νησιά
κάτω από χίλιους διακόσιους κατοίκους να µειωθεί κατά 60% ο
σηµερινός ΦΠΑ, ενώ στα υπόλοιπα νησιά µας σε ποσοστό 30%.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ ευχαριστώ,
κύριε Μπιάγκη. Πάµε τώρα στα δύσκολα.
Τον λόγο έχει ο κ. Νεκτάριος Σαντορινιός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Προκαταλαµβάνετε, κύριε Πρόεδρε, και δεν είναι σωστό.
Νοµίζω ότι κατατέθηκε αρκετά σαφώς η θέση µας γύρω από
τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου αλλά και τις τροπολογίες. Οφείλω, όµως, συγκεκριµένες απαντήσεις και απαντήσεις σε ερωτήσεις και σε αιτιάσεις που ήρθαν κυρίως από Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας.
Μας είπε ο κ. Βρούτσης αν λύσαµε τα προβλήµατα της νησιωτικότητας. Προφανώς και δεν λύθηκαν τα προβλήµατα της νησιωτικότητας.
Όταν ξεκινήσαµε -και, κυρία Καλογήρου, ήσασταν εκεί- στη
Νίσυρο το 2016, όταν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µίλησε
για ολοκληρωµένη νησιωτική πολιτική µε προϋπολογισµό και
συγκεκριµένες χρηµατοδοτήσεις και όχι στον αέρα, όπως κάνετε
σήµερα, είχαµε και ξέραµε ότι δεν θα µπορούσαµε να λύσουµε
όλα τα προβλήµατα. Όµως, τα περισσότερα τα υλοποιήσαµε.
Προχωρήσαµε ένα βήµα µπροστά τη νησιωτικότητα. Αυτό που
κάνετε σήµερα δεν προχωρά τη νησιωτικότητα, γιατί απλά είναι
ευχές.
Και σας είπα και πριν ότι ό,τι καταθέσαµε είχε προϋπολογισµό.
Αυτό που καταθέτετε δεν έχει κανέναν προϋπολογισµό, κανένα
πλαίσιο χρηµατοδότησης.
Επειδή µας είπατε για τις άγονες γραµµές, σας είπα ότι καλά
κάνατε και τις πήγατε στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Όµως, ο προϋπολογισµός για το 2021 λέει 75 εκατοµµύρια και
όχι 138 και οφείλετε να µας απαντήσετε πώς τα 75 θα τα κάνετε
138, εκτός αν και αυτό είναι στη λογική τού «θα αβγατίσουµε τα
λεφτά», λες και είστε ο Ιησούς στο όρος Σινά και αβγατίζετε την
τροφή.
Μας είπε ο κύριος Υφυπουργός ότι κανένα νησί δεν έµεινε
χωρίς ακτοπλοϊκή συγκοινωνία στην πανδηµία. Σοβαρά; Κάνατε
και χάρη; Ειλικρινά, είναι επιχειρήµατα αυτά από Υφυπουργό
Ναυτιλίας;
Βέβαια, δώσατε και τη φοβερή χρηµατοδότηση. Ξέρετε, είναι
πολύ χρήσιµη η χρηµατοδότηση της γραµµής µε ταχύπλοο Θήρα
- Ηράκλειο - Θήρα τον Δεκέµβρη µήνα. Απορώ πόσοι επιβάτες
µπήκαν σε αυτή τη γραµµή που την επιδοτήσατε. Ειλικρινά πρέπει να µάθουµε πόσοι µπήκαν. Όµως, επειδή σας είπα και κάτι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θετικό, θεωρώ ότι οι πολυετείς συµβάσεις είναι πολύ σηµαντικές.
Η µελέτη την οποία επικαλείστε, κύριε Υπουργέ, είναι µια µελέτη την οποία ξεκινήσαµε σε συνεργασία µε το Ναυτικό Επιµελητήριο και το ΣΕΕΝ και χαίροµαι πάρα πολύ που υιοθετείτε µια
τέτοια πρόταση και ελπίζω να χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και όχι από την Τράπεζα Επενδύσεων.
Περιµένω να µας καταθέσετε τη λίστα για τα 120 εκατοµµύρια
πλέον που χάνονται και από το ΕΣΟΘΕ και από το VTMIS µε τα
έργα και τις προµήθειες που θα γίνουν για το Λιµενικό Σώµα από
τα ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Και επειδή µας είπατε ότι εµείς υπογράψαµε την «COSCO»,
ναι, την υπογράψαµε, αλλά είχαµε τρεις φορείς που θα ελέγχουν
τη σύµβαση: τη Δηµόσια Αρχή Λιµένων, που την καταργήσατε,
τη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων, που αναβαθµίσαµε και εσείς την
κάνατε γνωµοδοτικό όργανο, και την ΕΣΑΛ, η οποία έκοψε παράνοµες προεκτάσεις του master plan της «COSCO» και την
οποία, επειδή δεν σας έκανε, την κάνατε όργανο κυβερνητικό.
Και µην απαντήσετε σε εµάς για τη ΡΑΛ. Να απαντήσετε στους
φορείς της ναυτιλίας, που σήµερα σας καταγγέλλουν για αυτό
που κάνετε στη ΡΑΛ.
Και θα κλείσω µε ένα ζήτηµα. Στο άρθρο 26 είπαµε να βάλετε
την Οµοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων και, επειδή για κάποιον
λόγο δεν τους γουστάρετε, γιατί κυριολεκτικά αυτό συµβαίνει,
θα βάζετε µε κλήρωση έναν πιστοποιηµένο ναυτικό πράκτορα;
Κοροϊδεύετε την κοινωνία; Κοροϊδεύετε τους ναυτικούς πράκτορες; Κοροϊδεύετε ένα σωµατείο, µια οµοσπονδία πρακτόρων;
Και κλείνω µε αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε:
Τα πρόστιµα τα οποία µειώνετε για τη ναυτική εργασία δεν είναι
µόνο εις βάρος των ναυτικών. Είναι κυρίως εις βάρος των ακτοπλοϊκών εταιρειών, οι οποίες δεν κάνουν παραβάσεις ωραρίου
εργασίας. Είναι ενάντια στον ανταγωνισµό, στον υγιή ανταγωνισµό. Υπηρετείτε συγκεκριµένους ανθρώπους, οι οποίοι συστηµατικά παραβιάζουν τη ναυτική εργασία και, δυστυχώς, για αυτό
σάς καταγγέλλουν οι ίδιοι οι ακτοπλόοι. Σε αυτούς να απαντήσετε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Σαντορινιέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Στέφανος Γκίκας, ο εισηγητής από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώ λέγοντας ότι, παρακολουθώντας όλες αυτές τις δώδεκα ώρες τη συζήτηση, είδα ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ,
των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά δε για το πρώτο τµήµα
αυτού του νοµοσχεδίου -άρθρα 1 έως 12- παρουσίασαν µια στείρα αντιπολιτευτική τακτική και είπαν διάφορες εκφράσεις. Μιλάω
για το συγκεκριµένο κοµµάτι, το οποίο είναι ευρύτερο, το οποίο
δίνει µια προοπτική. Όταν λες ότι είναι κέλυφος χωρίς περιεχόµενο ή όταν είναι «γράµµα κενό περιεχοµένου» ή «άδεια πουκάµισα», αυτά δεν στρέφονται εναντίον των συντακτών του
νοµοσχεδίου, αλλά εναντίον αυτών που τα λένε, διότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
Άκουσα συναδέλφους να λένε ότι δεν υπάρχει µία αναφορά
στα µικρά και στα πολύ µικρά νησιά. Μα, είναι δυνατόν να λέµε
µετά από δώδεκα ώρες συζήτησης ότι δεν υπάρχει σε αυτό το
νοµοσχέδιο στο πρώτο τµήµα -εκεί εστιάζω εγώ-, που είναι αυτό
που λέµε «πλαίσιο» για να οικοδοµηθεί η εθνική στρατηγική για
τον νησιωτικό χώρο, αναφορά για τα µικρά και τα πολύ µικρά
νησιά; Φυσικά υπάρχει!
Αναλύσαµε τόσες φορές το πρόγραµµα «ΝΕΑΡΧΟΣ», το Πρόγραµµα για τη Νησιωτική Επιχειρηµατικότητα, το Πρόγραµµα για
τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Είπαµε τι µπορούν να κάνουν οι φορείς
της γενικής κυβέρνησης, που τόσο καιρό δεν µπορούσαν. Τους
δίνεται µία δυνατότητα, µία διέξοδος.
Όλα αυτά, λοιπόν, στο πλαίσιο µιας κακώς εννοούµενης, θα
πω εγώ, µικροπολιτικής αντιπολιτευτικής τακτικής «τα µηδενίζουµε, απλώς για να κερδίσουµε τις εντυπώσεις».
Θέλω, επίσης, να πω και να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο
κύριος Υπουργός. Δεν αλλάζει κάτι µε την Πλοηγική Υπηρεσία.
Υποστηρίζεται η Πλοηγική Υπηρεσία από το Υπουργείο. Προσ-
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λαµβάνονται νέα άτοµα. Δροµολογούνται αγορές για νέα σκάφη,
αντίστοιχα. Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Απλώς
εφαρµόζεται µια τακτική που ακολουθείται σχεδόν σε όλες τις
χώρες.
Επίσης, η Ρυθµιστική Αρχή δεν καταργείται. Το κράτος, σε κάθε περίπτωση, θα συνεχίσει να έχει τον έλεγχο. Υπάρχουν νόµοι,
υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες εφαρµόζονται και θα εφαρµόζονται, υπηρετώντας εθνικά συµφέροντα.
Κλείνοντας, επιτρέψτε µου και εµένα, κύριε Πρόεδρε, να πω
και να βάλω και εγώ τη δική µου φωνή σε όλους τους συναδέλφους που αναφέρθηκαν στη σηµερινή επέτειο του Ολοκαυτώµατος, την ηµέρα µνήµης των τόσων εκατοµµυρίων αθώων ψυχών.
Μάλιστα, προέρχοµαι από την Κέρκυρα, στην οποία υπήρξε κάποτε µια ανθούσα εβραϊκή κοινότητα, η οποία, δυστυχώς, τότε
εξολοθρεύθηκε.
Με αυτά τα λόγια, ευχαριστώ. Και βεβαίως, θεωρώ ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο προάγει το εθνικό συµφέρον. Γι’ αυτό, βεβαίως, το υπερψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Γκίκα.
Θα κλείσουµε µε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη.
Κύριε Πλακιωτάκη, σιδερένιος µετά την περιπέτειά σας. Είµαι,
τουλάχιστον προσωπικά, χαρούµενος που σας ξαναβλέπω κοντά
µας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τα θερµά µου συλλυπητήρια για τον άδικο χαµό του πρώην Υπουργού, του Σήφη Βαλυράκη. Θέλω να διαβεβαιώσω για µία ακόµη φορά, όπως είχα την
ευκαιρία και χθες κατά την τηλεφωνική επικοινωνία µου µε την
κ. Βαλυράκη, πως δεν πρέπει να έχετε καµµία αµφιβολία ότι τα
έµπειρα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος θα φωτίσουν κάθε
πτυχή και κάθε σηµείο της συγκεκριµένης υπόθεσης.
Άλλωστε, η συγκεκριµένη υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της
προανάκρισης και έχω δώσει ρητή εντολή να µην αφήσουν καµµία σκιά για το συγκεκριµένο περιστατικό. Έχω απόλυτη εµπιστοσύνη στα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος.
Μια-δυο παρατηρήσεις θα κάνω, γιατί τα περισσότερα έχουν
ήδη λεχθεί.
Όλα τα έργα τα οποία εντάσσονται στη θαλάσσια επιτήρηση
των συνόρων µας χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γνωστό, επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι
για έργα που ανήκουν στο Λιµενικό Σώµα, όπως, για παράδειγµα,
το ΕΣΟΘΕ -το εθνικής και στρατηγικής σηµασίας έργο που εσείς
υπονοµεύσατε, εσείς ουσιαστικά το απεντάξατε µε την ολιγωρία
σας τεσσεράµισι χρόνια, την εγκληµατική σας ολιγωρία-, θα αξιοποιηθούν και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αυτό το γνωρίζει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ό,τι λοιπόν και να λέτε, όσα προσκόµµατα και αν προσπαθείτε
να δηµιουργήσετε, σας δηλώνω κατηγορηµατικά ότι το έργο
αυτό θα συµβασιοποιηθεί εντός του 2021. Εποµένως, όσα λόγια
και αν λέτε, είναι λόγια κενού περιεχοµένου.
Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω και τους εξήντα τέσσερις συναδέλφους Βουλευτές που πήραν τον λόγο κατά τη σηµερινή συνεδρίαση αλλά και όλους όσοι συµµετείχαν στη δηµόσια διαβούλευση του νοµοσχεδίου µας, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του νησιωτικού
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χώρου. Άκουσα την κριτική σας. Άκουσα και τις προτάσεις σας.
Αυτό, όµως, που θέλω να δηλώσω και ως Υπουργός αυτής της
Κυβέρνησης και ως Βουλευτής, αλλά κυρίως ως νησιώτης -και
ξέρετε πολύ καλά ότι προσέχω πάρα πολύ τα λόγια µου-, θέλω,
λοιπόν, να δηλώσω στον τελευταίο κάτοικο αυτής της χώρας,
από τα Διαπόντια µέχρι το Καστελλόριζο και από την Κρήτη µέχρι
τη Σαµοθράκη, ότι τα επόµενα χρόνια για τα νησιά µας θα είναι
πολύ καλύτερα.
Και γιατί το λέω αυτό; Διότι η Κυβέρνηση έφερε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο κατάθεσης συγκεκριµένης πολιτικής για τον νησιωτικό χώρο. Διότι, προσέξτε, τι έλειπε όλα αυτά τα χρόνια; Το
πλαίσιο έλειπε. Και τι περιγράφουµε; Περιγράφουµε συγκεκριµένους στόχους, µετρήσιµους στόχους, δείκτες για την περιφερειακή ανάπτυξη των νησιών µας και, βεβαίως, περιγράφουµε
συγκεκριµένα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Κυρίως, όµως, περιγράφουµε µηχανισµούς ελέγχου αξιολόγησης της πολιτικής µας.
Αυτό έλειπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά τα χρόνια.
Και να σας πω και κάτι; Όλοι θα κριθούµε από το έργο µας και
από τις πράξεις µας. Όλα κρίνονται στην πράξη. Και εδώ θα είµαστε σε έξι µήνες, που έχουµε την υποχρέωση να καταθέσουµε
την εθνική στρατηγική, αµέσως µετά τη δηµοσίευση του ΦΕΚ, να
αξιολογήσουµε την πορεία υλοποίησης του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Πραγµατικά, δεν µου κάνει εντύπωση που ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε
ονοµαστική ψηφοφορία για συγκεκριµένες τροπολογίες αλλά και
συγκεκριµένα άρθρα. Διότι το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης συνεχίζει να έχει πολιτική αλλεργία σε οτιδήποτε εκσυγχρονιστικό, σε οτιδήποτε µεταρρυθµιστικό.
Και ξέρετε τι µου κάνει περισσότερη εντύπωση; Ότι δεν αποδέχεστε διεθνείς πρακτικές για ζητήµατα που έχουν αποδειχθεί
στην πράξη και ασφαλή και αξιόπιστα.
Η Κυβέρνησή µας, λοιπόν, υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές και
προωθεί ρυθµίσεις που αυξάνουν και την αποτελεσµατικότητα
αλλά και τη λειτουργικότητα. Διορθώνει αλληλοεπικαλύψεις αρµοδιοτήτων και λάθη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και, βέβαια,
προχωράµε σε ένα µεγάλο µεταρρυθµιστικό έργο, µία ολιστική
αντιµετώπιση και σχεδιασµό για την ανάπτυξη των νησιών µας.
Λυπάµαι που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προσκολληµένος στο παρελθόν.
Εµείς, µαζί µε τη µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, φροντίζουµε το µέλλον, το καλύτερο µέλλον που αξίζει σε όλους µας!
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συµµόρφωση µε υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και
την αναβάθµιση Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθµίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη µετά-COVID εποχή».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου και η ψήφισή
τους θα γίνει χωριστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί των άρθρων 22, 25 και 30
και επί των υπουργικών τροπολογιών 717/17 και 718/18 του σχεδίου νόµου έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν θα αναγνώσω τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών, διότι, λόγω των ειδικών συνθηκών, θεωρούµε
ότι υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την
υποβολή της.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί των άρθρων 22, 25, 30 και επί των υπουργικών τροπολογιών 717/17 και 718/18 του σχεδίου νόµου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές και τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους. Οι ψήφοι αυτές θα συνυπολογισθούν στην καταµέτρηση,
η οποία θα ακολουθήσει.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές κατατίθενται για τα Πρακτικά
και βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εφόσον έχετε ολοκληρώσει, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων και επί
των τροπολογιών.
Ψήφισαν συνολικά 300 Βουλευτές.
Επί του άρθρου 22:
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Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 120 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 22 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 22 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 25:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ουδείς εψήφισε.
Συνεπώς το άρθρο 25 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 30:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 132 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 30 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί της υπουργικής τροπολογίας µε γενικό αριθµό 717 και ειδικό 17:
Υπέρ της υπουργικής τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν
158 Βουλευτές.
Κατά της υπουργικής τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ, ψήφισαν 142
Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ουδείς εψήφισε.
Συνεπώς η υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 717 και ειδικό 17 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.
Επί της υπουργικής τροπολογίας µε γενικό αριθµό 718 και ειδικό 18:
Υπέρ της υπουργικής τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν
158 Βουλευτές.
Κατά της υπουργικής τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ, ψήφισαν 142
Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ουδείς εψήφισε.
Συνεπώς η υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 718 και ειδικό 18 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.
Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Ηµ/νία:27/01/2021
Ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συµµόρφωση µε υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας
και την αναβάθµιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθµίσεις για την
ψηφιοποίηση και εν γένει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής ναυτιλίας µετά-COVID εποχή
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Άρθρο ΝΑΙ
ΟΧΙ
Άρθρο 22 ως έχει
Άρθρο 25 ως έχει
Άρθρο 30 ως έχει
Υπ.Τροπ. 717/17
Υπ.Τροπ. 718/18

ΠΡΝ
158
158
158
158
158

ΣΥΝ
120
142
132
142
142

22
0
10
0
0

300
300
300
300
300
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μετά την ολοκλήρωση της ονοµαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας προχωρούµε
στην ψήφιση επί της αρχής, των υπολοίπων άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του νοµοσχεδίου.
Παρακαλούνται οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να κατα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θέσουν στο Προεδρείο τα έγγραφα µε τις ψήφους τους, προκειµένου να συµπεριληφθούν στα επίσηµα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθενται για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα µε τις ψήφους, τα οποία έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς, µετά την
ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Ολοκληρωµένη θαλάσσια
πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συµµόρφωση µε
υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθµιση Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθµίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη
µετά-COVID εποχή», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο,
διατάξεις για συµµόρφωση µε υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθµιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθµίσεις
για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη µετά-COVID εποχή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
Άρθρο 1 Αντικείµενο
Άρθρο 2 Ορισµοί
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 4 Περιεχόµενο - ειδικοί στόχοι και διαδικασία κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής
Άρθρο 5 Ετήσια έκθεση αξιολόγησης πολιτικών στον νησιωτικό χώρο
Άρθρο 6 Χρηµατοδότηση έργων δηµόσιου χαρακτήρα - πρόγραµµα «Νέαρχος»
Άρθρο 7 Πρόγραµµα χρηµατοδότησης νησιωτικής επιχειρηµατικότητας
Άρθρο 8 Ταµείο Θαλάσσιας - Γαλάζιας Οικονοµίας
Άρθρο 9 Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονοµίας
Άρθρο 10 Ειδικό πρόγραµµα θεσµικής ενδυνάµωσης φορέων
της θαλάσσιας οικονοµίας
Άρθρο 11 Πλατφόρµα ενιαίας παρακολούθησης και τεκµηρίωσης στους τοµείς της Εθνικής Στρατηγικής
Άρθρο 12 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Άρθρο 13 Τρόπος ενσωµάτωσης στην ελληνική έννοµη τάξη
κωδίκων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΔΝΟ) - Τροποποίηση άρθρου τέταρτου του ν. 2208/1994
Άρθρο 14 Συµµετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες της Υπηρεσίας
Περιπολίας κατά των Πάγων του Βορείου Ατλαντικού - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4172/1961
Άρθρο 15 Διαγραφή πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο λόγω
αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Άρθρο 16 Μέτρα Στήριξης Ναυτικής Εργασίας
Άρθρο 17 Επίδοµα θέσης ευθύνης σε Διευθυντές ΔΣΕΝ/ΣΠΜ
προερχόµενοι από ΑΕΝ
Άρθρο 18 Ρυθµίσεις για Διευθυντές Σπουδών ΑΕΝ
Άρθρο 19 Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης από τις Δηµόσιες
Σχολές Εµπορικού Ναυτικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
Άρθρο 20 Χρονικό περιθώριο εξόφλησης πλοηγικών δικαιωµάτων - Τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 287/1991
Άρθρο 21 Έκτακτο προσωπικό Πλοηγικών Σταθµών - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3142/1955
Άρθρο 22 Διαδικασία Εξαίρεσης Πλοίων από τη Πλοήγηση σε
Λιµένες και Χορήγηση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης (Pilot Exemption Certificate)
Άρθρο 23 Καθορισµός περιοχής λιµενικής εγκατάστασης και
λιµένα - Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3622/2007
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Άρθρο 24 Εθνική Ενιαία Πλατφόρµα Λιµενικής Κοινότητας
Άρθρο 25 Ανανέωση συµβάσεων λιµενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου - Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4676/2020
Άρθρο 26 Σύνθεση Λιµενικών Επιτροπών
Άρθρο 27 Μείωση των ανταποδοτικών λιµενικών δικαιωµάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΚΑΦΗ
Άρθρο 28 Παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας κ.α. για επιχειρήσεις ναυπήγησης, επισκευής, µετατροπής και συντήρησης ξύλινων σκαφών - Τροποποίηση του άρθρου
14 του ν. 2971/2001
Άρθρο 29 Προσθήκη είδους δραστηριότητας για σκοπούς
υπολογισµού ανταλλάγµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας κ.α. Τροποποίηση του άρθρου 16Α του ν. 2971/2001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 30 Εξαίρεση συγκεκριµένων έργων ναυσιπλοΐας και θαλάσσιας επιτήρησης από τις διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, δεσµεύσεων και µελετών επιπτώσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.)
Άρθρο 31 Χορήγηση προκαταβολής εξόδων υπεράσπισης στα
στελέχη του (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) -Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν.
4256/2014
Άρθρο 32 Οργάνωση και λειτουργία του Λιµεναρχείου Αγίου
Όρους και εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση του άρθρου 71
του ν. 4504/2017
Άρθρο 33 Συµµετοχή του (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) στο µόνιµο σώµα της
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (European Border and Coast Guard Standing Corps)
Άρθρο 34 Κατάταξη, εκπαίδευση και σίτιση δοκίµων (Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.)
Άρθρο 35 Απαλλαγές σκαφών Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 36 Μετάταξη αποσπασµένων πολιτικών υπαλλήλων της
Δηµόσιας Αρχής Λιµένων (Δ.Α.Λ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
Άρθρο 37 Παιδικοί σταθµοί αρµοδιότητας του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Τροποποίηση του άρθρου
42 του ν. 4029/2011
Άρθρο 38 Δικαίωµα υγειονοµικής κάλυψης στα νοσοκοµεία
αρµοδιότητας Υπoυργείου Εθνικής Άµυνας των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
εξουσιοδοτική διάταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 39 Έγκριση ισολογισµών και απολογισµών εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής γενοµένων επί τη βάση ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Άρθρο 40 Ίδρυση γραφείων προµηθειών σε οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Άρθρο 41 Λειτουργία τουριστικών καταλυµάτων, κατ’ εξαίρεση
της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λόγω
COVID-19 για ειδικές κατηγορίες στελεχών του Δηµοσίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 42 Αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής -Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν.
4597/2019
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Άρθρο 43 Παράταση προθεσµίας υποβολής αποδεικτικού είσπραξης ελλειπουσών ηµερών ναύλωσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Τροποποίηση του άρθρου 71 του
ν. 4676/2020
Άρθρο 44 Παράταση της τριετίας για τη συµπλήρωση του ελα-
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χίστου αριθµού ηµερών ναύλωσης
Άρθρο 45 Εφαρµογή «e – ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ» - Τροποποίηση
του άρθρου 7 του ν. 4256/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ
Άρθρο 46 Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας και εξουσιοδοτική
διάταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4676/
2020
Άρθρο 47 Προσθήκη Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ - Τροποποίηση
του ν. 4676/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ Ν.4389/2016
Άρθρο 48 Αρµοδιότητες Ρ.Α.Λ. – Τροποποίηση των άρθρων
112 και 113 του ν. 4389/2016
Άρθρο 49 Διερεύνηση καταγγελιών – Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 4389/2016
Άρθρο 50 Καταργούµενες διατάξεις
Άρθρο 51 Τελικές και µεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση
του άρθρου 132 του ν. 4389/2016
Άρθρο 52 Εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον της Ρ.Α.Λ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 53 Κυρώσεις λόγω παραβίασης διατάξεων περί ορίου
του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης ναυτικών
Άρθρο 54 Διατιµηµένα έντυπα ΝΑΤ σε ηλεκτρονική µορφή –
Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου του ν. 2209/1994
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 55 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΤΟΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
Άρθρο 1
Αντικείµενο
1. Αντικείµενο του παρόντος είναι ο καθορισµός του πλαισίου
για τον σχεδιασµό και την εξειδίκευση των κατευθύνσεων της
εθνικής στρατηγικής για την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική
στον νησιωτικό χώρο, τον προσδιορισµό των βιώσιµων αναπτυξιακών πολιτικών και προγραµµάτων χρηµατοδότησης που συνδέονται µε τη θαλάσσια οικονοµία και τη νησιωτικότητα, καθώς
και τον συντονισµό κρίσιµων δηµοσίων πολιτικών που συνδέονται
µε τον θαλάσσιο χώρο, υπό το πρίσµα της αειφορίας και της βιώσιµης ανάπτυξης σύµφωνα µε την κείµενη εθνική και ευρωπαϊκή
νοµοθεσία, καθώς και τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης του
Ο.Η.Ε. (Ατζέντα 2030).
2. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία και τους φορείς σχεδιασµού και προγραµµατισµού που είναι υπεύθυνοι για την
κατάρτιση τοµεακών, περιφερειακών και τοπικών προγραµµάτων, όπως δήµοι, περιφέρειες, επιµελητήρια, θεσµικοί φορείς
κοινωνίας των πολιτών, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και ερευνητικά ινστιτούτα, φορείς εκπροσώπησης κοινωνικών και παραγωγικών
τοµέων:
α) Θεσµοθετεί και παρακολουθεί στρατηγικές, σχέδια, προγράµµατα και δράσεις που σχετίζονται µε τη θαλάσσια οικονοµία
και τον νησιωτικό χώρο, λαµβάνοντας τη σύµφωνη γνώµη του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για ζητήµατα
αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.
β) Μεριµνά για την υιοθέτηση ολοκληρωµένου και συνεκτικού
σχεδίου δράσης για την αντιµετώπιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της έντονης διαφοροποίησης του νησιωτικού οικονοµικού και κοινωνικού χώρου, µε ιδιαίτερη έµφαση στις ειδικές
κατηγορίες του νησιωτικού χώρου, όπως τα µικρά νησιά ή νησιά
που αντιµετωπίζουν συνδυαστικά χωρικές, οικονοµικές, κοινωνικές-πληθυσµιακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς και
τις ευάλωτες οµάδες του νησιωτικού πληθυσµού, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις,

λαµβάνοντας τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων για ζητήµατα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου οι όροι που χρησιµοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
α. Γαλάζια επαγγέλµατα: Επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τη
βιώσιµη και αποδοτική εκµετάλλευση των θαλασσών και των παράκτιων περιοχών και αφορούν δραστηριότητες που παρέχουν
άµεση και έµµεση υποστήριξη στη λειτουργία των τοµέων της
γαλάζιας οικονοµίας, όπως ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισµός, η γαλάζια βιοτεχνολογία, τα ναυπηγεία και η ναυπηγοεπισκευή, οι θαλάσσιες µεταφορές και τα λιµάνια, η αλιεία και οι
υδατοκαλλιέργειες, η γαλάζια ενέργεια, η εξόρυξη και αξιοποίηση θαλάσσιων ορυκτών πόρων.
β. Γαλάζια ανάπτυξη: Η µακροπρόθεσµη στρατηγική για τη
στήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης του θαλασσίου και ναυτιλιακού
τοµέα, η οποία περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες για την οικονοµική αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων που βρίσκονται στη θάλασσα και στον θαλάσσιο βυθό.
γ. Εθνική Στρατηγική: Το κείµενο της Εθνικής Στρατηγικής για
την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό χώρο,
για τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό των βασικών δηµόσιων πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο µε
στόχο την ανάπτυξη της Θαλάσσιας Οικονοµίας και την αντιµετώπιση των ζητηµάτων της νησιωτικής συνοχής, καθώς και την
προώθηση των επενδύσεων και βιώσιµων θέσεων απασχόλησης
στους τοµείς της Θαλάσσιας Οικονοµίας και της Γαλάζιας Ανάπτυξης.
δ. Θαλάσσια Οικονοµία: Το σύνολο των οικονοµικών, επιχειρηµατικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι
οποίες αναλαµβάνονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή δηµόσιους φορείς και των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη συλλογικού, οικονοµικού ή άλλου οφέλους µέσα από την αξιοποίηση,
εκµετάλλευση και παραγωγή εισοδήµατος ή η προαγωγή γνώσης από το θαλάσσιο οικονοµικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον µε όρους αειφορίας και µε βιώσιµη διαχείριση των πόρων.
ε. Νησιώτης Επιχειρηµατίας: Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα στις χωρικές ή διοικητικές
ενότητες που ορίζονται στο άρθρο 3.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1. Η Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, εφαρµόζεται:
α) στις αµιγώς νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, δηλαδή
Κρήτη, Ιόνιο (συµπεριλαµβανοµένης της Λευκάδας), Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο,
β) στις περιφέρειες µε νησιωτικά συµπλέγµατα ή µεµονωµένα
νησιά, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Θεσσαλία, Αττική,
Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, καθώς και
γ) στην Εύβοια και στην Ελαφόνησο Λακωνίας.
2. Για την εφαρµογή των άρθρων 6 και 8, ως πεδίο εφαρµογής
ορίζεται το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, µε προτεραιότητα στις νησιωτικές και παράκτιες ηπειρωτικές περιοχές.
Άρθρο 4
Περιεχόµενο - ειδικοί στόχοι και διαδικασία
κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής
1. Η Εθνική Στρατηγική καταρτίζεται ως ενιαίο κείµενο πολιτικής µε ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους που σχετίζονται ιδίως
µε τους κάτωθι τοµείς δηµόσιας πολιτικής:
α) Λιµενική πολιτική, θαλάσσιοι λιµένες και ναυτιλιακές υποδοµές,
β) θαλάσσιες ενδοµεταφορές,
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γ) νησιωτική ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα,
δ) θαλάσσια επιτήρηση και στρατηγική ασφάλειας στη θάλασσα,
ε) γαλάζια επαγγέλµατα – απασχόληση και επενδύσεις στη γαλάζια οικονοµία (ενδεικτικά αναφέρονται: θαλάσσιος τουρισµός,
υδατοκαλλιέργειες, θαλάσσια εξόρυξη υδρογονανθράκων, ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες, θαλάσσιες
ΑΠΕ, γαλάζια βιοτεχνολογία),
στ) ψηφιακή διακυβέρνηση,
ζ) υγεία – πρόνοια – εκπαίδευση.
2. Η Εθνική Στρατηγική περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
α) Αποτίµηση των αναπτυξιακών κενών ανά κατηγορία νησιωτικών περιοχών ή θεµατικού πεδίου, µε έµφαση στην ανάλυση
των ιδιαίτερων χωρικών, οικονοµικών, κοινωνικών-πληθυσµιακών
και περιβαλλοντικών προκλήσεων, καθώς και κοινωνικών ανισοτήτων σε βάρος των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία,
β) διατύπωση της κεντρικής επιδίωξης και του οράµατος, υπό
το πρίσµα της βιώσιµης ανάπτυξης και αειφορίας στη χρήση των
υλικών και άυλων πόρων,
γ) διατύπωση των στρατηγικών και των ειδικών αναπτυξιακών
στόχων,
δ) διατύπωση και ανάλυση πυλώνων προτεραιότητας, µε
επαρκή αιτιολόγηση του περιεχοµένου και συσχέτιση µε προτεραιότητες και κατευθύνσεις ευρωπαϊκών και άλλων εθνικών πολιτικών και στρατηγικών, καθώς και θέσπιση δεικτών εκροών και
αποτελέσµατος,
ε) περιγραφή του µηχανισµού παρακολούθησης και αξιολόγησης,
στ) ανάλυση πορισµάτων διαβούλευσης, µε ειδική έµφαση
στον τρόπο ενεργοποίησης των τοπικών νησιωτικών κοινωνιών
και φορέων, λαµβάνοντας ειδική µέριµνα για την αποτύπωση των
κρίσιµων αναπτυξιακών ζητηµάτων των µικρών νησιών,
ζ) σχέδια δράσης υλοποίησης ανά τοµέα πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένου ειδικού σχεδίου δράσης για την υλοποίηση πολιτικών και παρεµβάσεων για τα µικρά και τα αποµακρυσµένα
νησιά, στα οποία ενσωµατώνονται η περιβαλλοντική, οίκο-συστηµική προσέγγιση, η διάσταση της αναπηρίας και η άρση ανισοτήτων,
η) περιγραφή του ενιαίου συστήµατος δεικτών για την παρακολούθηση υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής, µε υιοθέτηση
κοινών και ειδικών δεικτών, όπως αυτοί ορίζονται µέσα από κείµενα, κατευθυντήριες οδηγίες και µελέτες εθνικών, ευρωπαϊκών
ή παγκόσµιων οργανισµών και φορέων εγνωσµένου κύρους.
3. Για τη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής λαµβάνονται
υπόψη ιδίως η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική της Χώρας για
εκάστη προγραµµατική περίοδο, το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης του
άρθρου 120 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), τα επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ, οι ανάγκες που προκύπτουν από τα ήδη ενταγµένα στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων έργα, καθώς
και το εκάστοτε ισχύον Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που συντάσσεται σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 52 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
4. Η Εθνική Στρατηγική συντάσσεται σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας, περιλαµβάνοντας τις απολύτως αναγκαίες
προς την εκπλήρωση της αποστολής της δράσεις, οι οποίες δεν
µπορούν να προσδιορισθούν ή να αναληφθούν σε χαµηλότερα
επίπεδα διοίκησης ή και σχεδιασµού και πάντα σύµφωνα µε τη
µεθοδολογία που καθορίζεται από τη διεθνή επιστηµονική ανάλυση και πρακτική. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης της Εθνικής
Στρατηγικής λαµβάνονται υπόψη ιδίως οι αρχές της οικονοµικής,
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, συµπεριλαµβανοµένων της
αρχής της µη διάκρισης, όπως ενδεικτικά λόγω αναπηρίας και
της προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία, της αρχής για την
εταιρική σχέση και συµµετοχικότητα στον σχεδιασµό, την αλληλεπίδραση ξηράς – θάλασσας υπό το πρίσµα της αειφορίας και
αειφόρου διαχείρισης των παράκτιων ζωνών όπως ορίζονται από
την κείµενη νοµοθεσία και οι συναφείς εθνικές και ενωσιακές
προτεραιότητες που συµβάλλουν στη µείωση των περιφερειακών
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ανισοτήτων, στη θεσµική ενδυνάµωση των φορέων της Εθνικής
Στρατηγικής και στη διασφάλιση κανόνων βιώσιµης και αειφόρου
ανάπτυξης, ιδίως των µικρών και αποµακρυσµένων νησιών.
5. Η Εθνική Στρατηγική συντάσσεται κάθε πέντε (5) έτη, και
αξιολογείται ετησίως ως προς την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα στην υλοποίηση των επιµέρους στόχων και προγραµµάτων της κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5. Η Στρατηγική
δύναται να αναθεωρείται κάθε δύο (2) έτη, ως προς τους στόχους και τις επιµέρους κατευθύνσεις πολιτικής, έπειτα από γνώµη του Συµβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής του άρθρου 33 του
ν. 4150/2013 (Α’ 102) και λαµβάνοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του άρθρου 5. Ειδικά για τους τοµείς της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
6. Κατά την πρώτη εφαρµογή η Εθνική Στρατηγική καταρτίζεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος και ως
διάρκεια προγραµµατισµού ορίζεται η περίοδος 2021-2027.
7. Η Εθνική Στρατηγική συντάσσεται µε επαρκή επιστηµονική
τεκµηρίωση, έχει σαφή χωρική, οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση και διασφαλίζει τον αλληλένδετο και συµπληρωµατικό χαρακτήρα της µε κρίσιµες Εθνικές Στρατηγικές
που σχετίζονται µε τη Θαλάσσια Στρατηγική και τον Θαλάσσιο
Χωροταξικό Σχεδιασµό σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, και
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά την Εθνική Στρατηγική για την
Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ), την Εθνική Λιµενική Πολιτική, τη
Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών. Στην Εθνική Στρατηγική πρέπει να
τεκµηριώνεται η συµπερίληψη και συνάφεια των προτεινόµενων
στόχων και πολιτικών µε τις ειδικές ευρωπαϊκές και εθνικές κατευθύνσεις για τα Ύδατα, την Αλιεία, τη Βιοποικιλότητα, καθώς
και τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε..
Άρθρο 5
Ετήσια έκθεση αξιολόγησης πολιτικών
στον νησιωτικό χώρο
1. Μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής του άρθρου 33 του ν. 4150/2013 (Α’ 102) συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, έκθεση αξιολόγησης και αποτίµησης αποτελεσµάτων
και συνεπειών των πολιτικών που εφαρµόστηκαν στον νησιωτικό
χώρο κατά το προηγούµενο έτος, έχοντας προηγουµένως λάβει
τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων για ζητήµατα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.
2. Η έκθεση της παρ. 1 παρουσιάζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων εντός του πρώτου εξαµήνου εκάστου έτους
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής.
Άρθρο 6
Χρηµατοδότηση έργων δηµόσιου χαρακτήρα πρόγραµµα «Νέαρχος»
1. Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής,
καταρτίζεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ειδικό πρόγραµµα µε τον τίτλο «Νέαρχος» µε στόχο:
α) τη βιώσιµη ανάπτυξη των λιµένων και τη βελτίωση των βασικών υποδοµών τους, καθώς και κρίσιµων υποδοµών λιµενικών
αρχών, Δηµοσίων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού και άλλων εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
β) την ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών θαλασσίων ενδοµεταφορών και τουρισµού,
γ) την ανάπτυξη ειδικών νησιωτικών περιοχών ή περιοχών που
αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις της νησιωτικότητας, µε έµφαση
σε υποδοµές βιώσιµης διαχείρισης φυσικών πόρων, και
δ) τις ασφαλείς, ποιοτικές και επαρκείς µετακινήσεις και διαβίωση των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών.
2. Με το πρόγραµµα «Νέαρχος» χρηµατοδοτούνται παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα στους παρακάτω τοµείς:
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α) έργα λιµενικών υποδοµών και εγκαταστάσεων, κτιριακών
υποδοµών και εξοπλισµών των λιµενικών αρχών, των Δηµοσίων
Σχολών Εµπορικού Ναυτικού και κάθε άλλης κτιριακής εγκατάστασης και υποδοµής, αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων και των µελετών ωρίµανσης αυτών, καθώς και συµβάσεων υπηρεσιών τεχνικών συµβούλων,
β) έργα υποδοµών και δικτύων διαχείρισης, µεταφοράς και
διανοµής ύδατος ιδίως για τα µικρά, αποµακρυσµένα και άνυδρα
νησιά,
γ) έργων διαχείρισης ενέργειας που σχετίζονται ιδίως µε τις
περ. α’ και β’, καθώς και
δ) συµβάσεις παροχής δηµοσίων υπηρεσιών θαλασσίων ενδοµεταφορών που συνδέονται µε τη διασφάλιση θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του νησιωτικού χώρου και συνάπτονται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο όγδοο του ν. 2932/2001 (Α’
145).
3. α) Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του προγράµµατος
«Νέαρχος» το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα κρατικά ή/και Δηµοτικά
Λιµενικά Ταµεία, οι Οργανισµοί Λιµένων Α.Ε., και το σύνολο των
Φορέων Διαχείρισης και Εκµετάλλευσης Λιµένων (ΦΔΕΛ) δύνανται να συνοµολογούν επενδυτικά δάνεια µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηµατοδότηση έργων δηµόσιου
χαρακτήρα (εφεξής πρόγραµµα «Νέαρχος») των περ. α’, β’ και
γ’ της παρ. 2. Η εξυπηρέτηση των δανείων του προγράµµατος
«Νέαρχος» σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και η κάλυψη
κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνοµολόγησης και
εξόφλησής τους γίνονται µέσω λογαριασµού που συστήνεται
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηµατοδοτείται
από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος από το ΕΣΠΑ ή το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης εφαρµόζονται οι προβλέψεις του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και του ν.
4635/2019 (Α’ 167) αντίστοιχα.
β) Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών θαλασσίων ενδοµεταφορών µε σκοπό τη διασφάλιση θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του νησιωτικού χώρου που καλύπτονται από τους
σκοπούς του Προγράµµατος, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να συνοµολογεί απευθείας δάνειο µε
το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση του δανείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνοµολόγησης και εξόφλησής του γίνονται µέσω λογαριασµού που συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηµατοδοτείται από το
εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος από το ΕΣΠΑ ή το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης εφαρµόζονται οι προβλέψεις του ν. 4314/2014 και του ν. 4635/2019
αντίστοιχα. Η χρηµατοδότηση γίνεται σύµφωνα µε το ενωσιακό
πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Για τη συνοµολόγηση των δανείων του παρόντος, δεν εφαρµόζονται η παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και
το π.δ. 169/2013 (Α’ 272).
Άρθρο 7
Πρόγραµµα χρηµατοδότησης νησιωτικής
επιχειρηµατικότητας
1. Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής
και για την προώθηση της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας, καταρτίζεται ειδικό πρόγραµµα ενίσχυσης και αναδιάρθρωσης του
παραγωγικού αναπτυξιακού προτύπου νησιωτικών περιοχών
(εφεξής «πρόγραµµα χρηµατοδότησης νησιωτικής επιχειρηµατικότητας»), µέσω του οποίου δηµιουργούνται κατάλληλα χρηµατοδοτικά µέσα και εργαλεία µε πόρους του εθνικού και του
συγχρηµατοδοτούµενου Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.). Στόχος του προγράµµατος είναι η παροχή κάθε µορφής
χρηµατοδότησης, συµπεριλαµβανοµένων και επιχορηγήσεων, σε

επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στις περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 3 και δραστηριοποιούνται σε τοµείς της
θαλάσσιας οικονοµίας, ιδίως σε µεσαίες, µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις, για την ενίσχυση της βιωσιµότητας, της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Το πρόγραµµα χρηµατοδότησης της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας περιλαµβάνει
συνδυασµό κατάλληλων χρηµατοδοτικών εργαλείων και µηχανισµών και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της νησιωτικής οικονοµίας,
συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση των δυσχερειών της αγοράς,
των σοβαρών προβληµάτων λόγω της γεωγραφικής αποµόνωσης, καθώς και των ειδικών συνθηκών και χαρακτηριστικών του
νησιώτη επιχειρηµατία. Για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος από το ΕΣΠΑ ή το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης εφαρµόζονται οι προβλέψεις του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και του ν. 4635/
2019 (Α’ 167) αντίστοιχα.
2. Η διαχείριση και υλοποίηση του προγράµµατος νησιωτικής
επιχειρηµατικότητας ασκείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα Α.Ε. σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του άρθρου
δεύτερου του ν. 3912/2011 (Α’ 17) και όσα ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 12 του
παρόντος. Η χρηµατοδότηση γίνεται σύµφωνα µε το ενωσιακό
πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Πηγές χρηµατοδότησης του προγράµµατος χρηµατοδότησης νησιωτικής επιχειρηµατικότητας δύναται να είναι το Π.Δ.Ε.,
ενωσιακά και διακρατικά προγράµµατα, προγράµµατα ΕΣΠΑ,
σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που τα διέπει, και άλλα παρεµφερή προγράµµατα, προγράµµατα διεθνών πολυµερών οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένων και προγραµµάτων που αφορούν
στην επιδότηση επιτοκίων, την επιδότηση προµηθειών και άτοκα
δάνεια.
Άρθρο 8
Ταµείο Θαλάσσιας - Γαλάζιας οικονοµίας
1. Συστήνεται Ταµείο Χαρτοφυλακίου µε την επωνυµία «Ταµείο
Θαλάσσιας - Γαλάζιας Οικονοµίας», µε σκοπό τη µέγιστη δυνατή
αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών µέσων για την ανάπτυξη και
προώθηση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της
Θαλάσσιας Οικονοµίας και της Γαλάζιας Ανάπτυξης, καθώς και
στους τοµείς ναυτιλιακής τεχνολογίας, ναυτιλιακού και ναυπηγικού εξοπλισµού, ανάπτυξης εφαρµογών και για τη χρήση τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στους ανωτέρω
τοµείς.
2. Το Ταµείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονοµίας αποτελεί µέσο
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής κατά την έννοια των άρθρων 37 και
38 του Κανονισµού (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Δεκεµβρίου 2013 και
χρηµατοδοτείται µε εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει τη σύσταση Ταµείων µε πόρους του Π.Δ.Ε. ή του ΕΣΠΑ κατά περίπτωση.
Άρθρο 9
Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονοµίας
1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συστήνεται Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονοµίας (εφεξής
«Μητρώο»), στο οποίο δύνανται να εγγραφούν φορείς που δραστηριοποιούνται στους τοµείς που σχετίζονται µε την Εθνική
Στρατηγική. Η εγγραφή των ως άνω φορέων στο Μητρώο έχει
ως σκοπό την προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής, καθώς και τη
χαρτογράφηση και τον συντονισµό των εγγεγραµµένων φορέων,
ιδίως στα πεδία της Θαλάσσιας Οικονοµίας, της Γαλάζιας Οικονοµίας και της Νησιωτικότητας.
2. Το Μητρώο αποτελείται από τέσσερα (4) υποµητρώα, στα
οποία δύνανται να εγγραφούν φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που σχετίζονται µε έναν ή περισσότερους από τους τοµείς
µε τους οποίους συνδέεται η Εθνική Στρατηγική ανάλογα µε το
αντικείµενο, τους σκοπούς, τη δοµή και λειτουργία τους, και συγκεκριµένα:
α) Υποµητρώο «Ερευνητικών Φορέων», στο οποίο εγγράφονται
ερευνητικοί και ακαδηµαϊκοί φορείς, δηµόσιοι και ιδιωτικοί,
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καθώς και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, κέντρα αριστείας του άρθρου
19 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) και εργαστήρια του άρθρου 28 του
ν. 4485/2017 (Α’ 114).
β) Υποµητρώο «Εκπροσώπων Επιχειρηµατικότητας», στο
οποίο εγγράφονται φορείς που εκπροσωπούν επιχειρήσεις,
καθώς και κλαδικοί φορείς, επιµελητήρια, ενώσεις ή οµίλους επιµελητηρίων.
γ) Υποµητρώο «Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών», στο
οποίο δύνανται να εγγραφούν κοινωφελή ιδρύµατα, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο.) του ν. 4430/2016
(Α’ 205), καθώς και σωµατεία ή ενεργοί σύλλογοι ή µη κυβερνητικές οργανώσεις συναφών σκοπών του νησιωτικού χώρου.
δ) Υποµητρώο «Δηµόσιων Φορέων», στο οποίο δύνανται να εγγραφούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α’ 143), Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, καθώς και νοµικά
πρόσωπα που εποπτεύονται από το Δηµόσιο.
3. Το Μητρώο αναρτάται σε ηλεκτρονική πλατφόρµα, µέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22 του ν. 4727/2020 (Α’
184), µε διαβαθµισµένη πρόσβαση στα εγγεγραµµένα µέλη του
και λειτουργεί ως µηχανισµός σύζευξης και προώθησης της συνεργασίας και δικτύωσης των µελών των τεσσάρων (4) υποµητρώων.
Άρθρο 10
Ειδικό πρόγραµµα θεσµικής ενδυνάµωσης φορέων
της θαλάσσιας οικονοµίας
1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θεσπίζεται ειδικό πρόγραµµα χρηµατοδότησης, στο
οποίο εντάσσονται δράσεις, µελέτες και ενέργειες για τη θεσµική
ενδυνάµωση των φορέων της θαλάσσιας οικονοµίας (εφεξής
«Πρόγραµµα θεσµικής ενδυνάµωσης»). Το Πρόγραµµα θεσµικής
ενδυνάµωσης αφορά ιδίως στη χρηµατοδότηση ερευνών και µελετών για τη συστηµατική παρακολούθηση της αγοράς και την
ανάπτυξη επαρκώς τεκµηριωµένων προτάσεων στο πλαίσιο συµµετοχής σε διαβουλεύσεις και εισηγήσεις επί του περιεχοµένου
της Εθνικής Στρατηγικής ή της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης
του άρθρου 5.
2. Οι πόροι του προγράµµατος προέρχονται από τον προϋπολογισµό του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
3. Επιλέξιµοι φορείς για την ένταξη στο πρόγραµµα είναι οι
φορείς που δικαιούνται να εγγραφούν στο Μητρώο του άρθρου
9.
4. Για την ένταξη των επιλέξιµων φορέων στο πρόγραµµα λαµβάνονται υπόψη ιδίως τα παρακάτω κριτήρια:
α) η αντιπροσωπευτικότητα του φορέα σε σχέση µε την εδαφική και τοµεακή κάλυψη του ωφελούµενου πληθυσµού,
β) η γνώση και η τεκµηρίωση από τον φορέα των βασικών προβληµάτων και αναγκών των περιοχών ή οµάδων που εκπροσωπεί,
γ) η επαρκής τεκµηρίωση των παρεµβάσεων που προτείνονται
από τον φορέα,
δ) η συνάφεια αυτών µε την Εθνική Στρατηγική.
Άρθρο 11
Πλατφόρµα ενιαίας παρακολούθησης και τεκµηρίωσης
στους τοµείς της Εθνικής Στρατηγικής
1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δηµιουργείται πληροφοριακό σύστηµα ως µηχανισµός παρακολούθησης και τεκµηρίωσης δεδοµένων, εφεξής «Πλατφόρµα ενιαίας
παρακολούθησης και τεκµηρίωσης».
2. Στην Πλατφόρµα ενιαίας παρακολούθησης και τεκµηρίωσης
τηρούνται κατ’ ελάχιστο δεδοµένα, στατιστικά στοιχεία και µελέτες που συγκεντρώνονται στα πεδία της Εθνικής Στρατηγικής
µέσω αναφορών από αρµόδιες υπηρεσίες και εποπτευόµενους
φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του
Αρχηγείου του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και των Γενικών Γραµµατειών του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
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3. Το πληροφοριακό σύστηµα δύναται να διασυνδέεται µε βάσεις δεδοµένων των φορέων του δηµοσίου τοµέα µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 84 του ν.
4727/2020 (Α’ 184).
Άρθρο 12
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξειδικεύονται οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις του
σχεδιασµού της Εθνικής Στρατηγικής του άρθρου 4, το περιεχόµενο, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα που σχετίζεται µε τη
διαδικασία, το χρονοδιάγραµµα, τις προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης ένταξης επιµέρους δράσεων στα σχέδια δράσης των ειδικών αναπτυξιακών στόχων της Εθνικής Στρατηγικής.
Η έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής γίνεται µε έκδοση σχετικής
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η
οποία κατά την πρώτη εφαρµογή, όπως ορίζεται στην παρ. 6 του
άρθρου 4, εκδίδεται έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος.
2. α) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρµόδιων µεταξύ των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που εφαρµόζεται ανάλογα
µε την πηγή χρηµατοδότησης, εξειδικεύονται οι σκοποί των περ.
α’ έως γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 σε άξονες προτεραιότητας
και καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων φορέων, η
διαδικασία υποβολής των αιτηµάτων ένταξης και αξιολόγησης
αυτών, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και
τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την
αποπληρωµή των δανείων από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, ο φορέας διαχείρισης του προγράµµατος, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Με όµοια απόφαση είναι δυνατή η διεύρυνση των σκοπών της παρ. 1 του άρθρου 6, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι άξονες είναι εντός των στόχων της αναπτυξιακής
πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Με προσκλήσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν αιτήµατα ένταξης.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζονται η διαδικασία χρηµατοδότησης της περ. δ’ της παρ. 2 του
άρθρου 6, το χρονικό διάστηµα υποβολής των αιτηµάτων και το
ύψος των συνολικών πιστώσεων που µπορούν να διατεθούν για
την επιτακτική ανάγκη που διαπιστώνεται µε αυτήν. Η χρηµατοδότηση γίνεται µε απόφαση που εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε
µόνη την υποβολή τεκµηριωµένου αιτήµατος από τη Διεύθυνση
Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, χωρίς προηγούµενη έκδοση πρόσκλησης, από
το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης
ανάγκης που ανάγεται σε θέµατα επαρκούς θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του νησιωτικού χώρου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των κατά περίπτωση συναρµόδιων µεταξύ των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύµφωνα µε
το θεσµικό πλαίσιο που εφαρµόζεται ανάλογα µε την πηγή χρηµατοδότησης, καταρτίζεται και εξειδικεύεται το πρόγραµµα χρηµατοδότησης νησιωτικής επιχειρηµατικότητας του άρθρου 7 και
καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την υλοποίησή του και την ενεργοποίηση των χρηµατοδοτικών
µέσων.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται το Ταµείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονοµίας του άρθρου
8 και καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του και τη χρηµατοδότηση των δράσεων
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αυτού κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 51 του ν.
4314/2014 (Α’ 265).
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται ύστερα
από γνώµη του Συµβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής του άρθρου
33 του ν. 4150/2013 (Α’ 102) και εντός τριών (3) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθµίζονται η τήρηση και η λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 9, καθώς και κάθε τεχνικό ή
άλλο θέµα σχετικό µε τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις
εγγραφής, τα δικαιολογητικά και τη διαγραφή των µελών του.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξειδικεύεται ο σκοπός του Προγράµµατος Θεσµικής Ενδυνάµωσης του άρθρου 10 και καθορίζονται το είδος των έργων,
προµηθειών και µελετών που εντάσσονται σε αυτό, τα κριτήρια
αξιολόγησης, η διαδικασία υποβολής των αιτηµάτων χρηµατοδότησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξειδικεύονται το ελάχιστο περιεχόµενο, η λειτουργία και
ο τρόπος συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης των δεδοµένων της Πλατφόρµας του άρθρου 11 για την ενιαία παρακολούθηση και τεκµηρίωση στους τοµείς της Εθνικής Στρατηγικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Άρθρο 13
Τρόπος ενσωµάτωσης στην ελληνική έννοµη τάξη
κωδίκων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (Δ.Ν.Ο.) Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου
του ν. 2208/1994
Το άρθρο τέταρτο του ν. 2208/1994 (Α’ 71) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο τέταρτο
Αποδοχή κωδίκων και τροποποιήσεων κωδίκων
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού
Οι κώδικες επικίνδυνων φορτίων του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισµού και οι τροποποιήσεις τους, καθώς και οι κώδικες του
Οργανισµού που έχουν σχέση µε την ασφάλεια των πλοίων, τον
έλεγχο των πλοιοκτητριών εταιρειών ή την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και οι τροποποιήσεις τους ενσωµατώνονται στην ελληνική έννοµη τάξη µε απόφαση περί αποδοχής
τους από τον Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς να απαιτείται µετάφραση του αγγλικού κειµένου στην ελληνική ή µε
απλή αναφορά στη σχετική απόφαση του Οργανισµού.»
Άρθρο 14
Συµµετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες της Υπηρεσίας Περιπολίας κατά των Πάγων του Βορείου Ατλαντικού - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4172/1961
Το άρθρο 2 του ν. 4172/1961 (Α’ 93) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
α) H καταβολή της απαιτούµενης δαπάνης σύµφωνα µε το
άρθρο 1 της Κυρούµενης Συµφωνίας για τη συµµετοχή της Ελλάδας στις δαπάνες της Υπηρεσίας Περιπολίας κατά των Πάγων
του Βορείου Ατλαντικού, καλύπτεται µε διάθεση ισόποσης πίστωσης στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από το αποθεµατικό του Κρατικού Προϋπολογισµού του ειδικού φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονοµικών µε τη γνωστοποίηση του ύψους της δαπάνης
από την επισπεύδουσα Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης, καθώς και των διατάξεων περί παραγραφής.
β) Για την πληρωµή της εν λόγω δαπάνης εκδίδεται τακτικό
χρηµατικό ένταλµα σε ειδικό Α.Φ.Μ. και η εξόφλησή του διενεργείται σε τραπεζικό λογαριασµό που θα υποδείξει ο δικαιούχος.

Εφόσον ο δικαιούχος ορίσει νόµιµο εκπρόσωπο ή πληρεξούσιο
δικηγόρο, η εξόφληση του χρηµατικού εντάλµατος διενεργείται
στον τραπεζικό λογαριασµό αυτού.
γ) Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 1η.1.2013.»
Άρθρο 15
Διαγραφή πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο λόγω
αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
1. Από την ηµεροµηνία παρέλευσης της µεταβατικής περιόδου
για την αποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (31.12.2020), πλοία, τα οποία ανήκουν σε ποσοστό που
υπερβαίνει τα πενήντα εκατοστά (50%), σε υπηκόους Ηνωµένου
Βασιλείου ή σε εταιρίες του Ηνωµένου Βασιλείου και είναι εγγεγραµµένα κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία σε ελληνικό νηολόγιο,
δύνανται να παραµείνουν σε αυτό για χρονικό διάστηµα δυο (2)
ετών.
2. Μέχρι τη λήξη της διετίας, ο πλοιοκτήτης οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τη λιµενική Αρχή νηολόγησης περί της συνδροµής ή µη των όρων του άρθρου 5 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού
Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α’ 261).
3. Μετά τη λήξη της διετίας, πλοίο που παρέµεινε στο ελληνικό
νηολόγιο δυνάµει της παρ. 1, εφόσον ο πλοιοκτήτης δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά περί συνδροµής των όρων
του άρθρου 5 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου διαγράφεται υπό τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 18 του ιδίου Κώδικα, άνευ αιτήσεως του πλοιοκτήτη και χωρίς την προσκόµιση
βεβαιώσεων περί µη ύπαρξης οφειλών σε τελωνειακές, ασφαλιστικές, φορολογικές και λοιπές αρχές ή φορείς, κατόπιν παρέλευσης εννέα (9) µηνών από τη σχετική ενηµέρωση των ανωτέρω
αρχών ή φορέων, καθώς και τυχόν ενυπόθηκων δανειστών από
την αρµόδια αρχή νηολόγησης, περί της επικείµενης διαγραφής
του πλοίου. Τυχόν υφιστάµενες απαιτήσεις του Δηµοσίου, λοιπών φορέων ή τρίτων ή οφειλές του πλοίου, του πλοιοκτήτη ή
άλλου προσώπου που σχετίζεται µε αυτό, όπως του εφοπλιστή,
ναυλωτή και διαχειριστή, δεν θίγονται από την εφαρµογή της παρούσας.
4. Το χρονικό διάστηµα της παρ. 1 δύναται να παραταθεί,
µέχρι δυο (2) περαιτέρω έτη, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Άρθρο 16
Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας
1. Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις - πλοιοκτήτες - εφοπλιστές που
πλήττονται σηµαντικά από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID19 βάσει των ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών,
δύνανται να παρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε αναστολή συµβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογηµένων ναυτικών, εξαιρουµένου
του προσωπικού ασφαλείας - φύλαξης, των πλοίων της παρ. 1
του άρθρου 126 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) κατά τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 και εφόσον τα πλοία αυτά δεν
δραστηριοποιούνται.
2. Οι ναυτολογηµένοι ναυτικοί της παρ. 1 είναι δικαιούχοι της
αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, κατ' αναλογία των ηµερών αναστολής των συµβάσεων ναυτολόγησής τους µε βάση υπολογισµού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ
που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ηµέρες για έκαστο µήνα. Για το
σύνολο των ηµερών αναστολής των συµβάσεων ναυτολόγησης
παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη µε βάση τις αποδοχές
των ναυτικών που καθορίζονται σύµφωνα µε τις τελευταίες
ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις ναυτικής εργασίας που έχουν
εφαρµογή. Κατά τον χρόνο αναστολής της σύµβασης ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονοµική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από
τον Οίκο Ναύτου.
3. Οι ναυτικοί των παρ. 1 και 2 υπάγονται στον µηχανισµό
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εφαρµογής των µέτρων στήριξης, σύµφωνα µε την υπ' αρ.
2242.10/21372/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Β’ 1128).
4. Η δαπάνη για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού των ναυτολογηµένων ναυτικών των παρ. 1 και 2 και την ασφαλιστική τους
ικανότητα καλύπτεται µέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου
Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύµφωνα µε την περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4684/2020 (Α’ 86), όπως αντικαταστάθηκε µε την περ. γ’ της παρ.
6 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
5. Το ποσό της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 2 είναι
αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,
δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς
τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους,
τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.
6. Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις - πλοιοκτήτες - εφοπλιστές,
που εµπίπτουν στις παρ. 1 και 2, απαγορεύεται ρητά να προβούν
σε καταγγελία των συµβάσεων ναυτολόγησης και, σε περίπτωση
πραγµατοποίησής της, αυτή θεωρείται άκυρη.
7. Στην περίπτωση που η σύµβαση ναυτολόγησης των ναυτικών έχει τεθεί ή τίθεται σε αναστολή, τα επιδόµατα εορτών
Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 καταβάλλονται µειωµένα αναλογικά από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη – εφοπλιστή, λαµβάνοντας
υπόψη για τον υπολογισµό τους τον χρόνο διάρκειας της σύµβασης ναυτολόγησης έως την αναστολή της, ήτοι από 1.1.2021
µέχρι και 2.5.2021 και από 3.5.2021 µέχρι και 31.5.2021, αντιστοίχως. Τα ποσά εκ του επιδοµάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που αντιστοιχούν σε ανωτέρω χρονικό διάστηµα αναστολής
της σύµβασης ναυτολόγησης καταβάλλονται σύµφωνα µε την
παρ. 4.
8. Η χρονική διάρκεια της παρεχόµενης από τον Οίκο Ναύτου
ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήµα σύµφωνα µε το π.δ. 894/1981 (Α’
226) για όσους δικαιούχους έληξε µετά τις 31.12.2020 δύναται
να παραταθεί µέχρι τις 30.4.2021, εφόσον υποβληθεί από τους
δικαιούχους σχετική αίτηση.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
δύναται να τροποποιούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε
άλλο ζήτηµα σχετικό µε τον µηχανισµό εφαρµογής των παρ. 1
και 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονοµικών δύναται να παραταθεί το χρονικό
διάστηµα καταβολής της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού για
τριάντα (30) ηµέρες κάθε φορά και πάντως όχι πέραν της 31ης
Μαΐου 2021. Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται ειδικότερες διαδικασίες καταβολής των επιδοµάτων εορτών
Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 της παρ. 7.
Άρθρο 17
Επίδοµα θέσης ευθύνης σε Διευθυντές ΔΣΕΝ/ΣΠΜ προερχόµενοι από ΑΕΝ
1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 (Α’
184) προστίθεται περ. δ’ και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6.α) Ο Διευθυντής των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. / Πλοιάρχων, Μηχανικών και
ΡΗ/ΡΕ ορίζεται, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού
Συµβουλίου της οικείας Σχολής, εκ του υπηρετούντος µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, για τριετή θητεία, η οποία µπορεί να
ανανεωθεί για µία µόνο φορά. Η πρόταση περιλαµβάνει εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτικούς, ειδικότητας Πλοιάρχου Α’ τάξεως Ε.Ν.
για Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π., ειδικότητας Μηχανικού Α’ τάξεως Ε.Ν. ή κά-
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τοχο διπλώµατος Α.Ε.Ι., ειδικότητας Ναυπηγού - Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου - Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού ή Χηµικού - Μηχανικού, για Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Μ. και προκειµένου για Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΡΗ-ΡΕ, ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητή Α’
τάξης Ε.Ν. κάτοχο διπλώµατος Ραδιοηλεκτρονικού (REO) Β’ τάξεως ή Πιστοποιητικού G.O., και ελλείψει Πλοιάρχου, Α’ τάξης
Ε.Ν. κάτοχο Πιστοποιητικού G.O..
Αν εντός δεκαπενθηµέρου δεν υποβληθεί πρόταση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της οικείας Σχολής ή η υποβληθείσα πρόταση δεν περιλαµβάνει υποψηφιότητα κατά τα ανωτέρω, τα
καθήκοντα Διευθυντή ανατίθενται, µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε µόνιµο ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικό των ως
άνω κατά περίπτωση ειδικοτήτων, της οικείας ή άλλης µονάδας
δηµόσιας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.
Ο Βοηθός Διευθυντή είναι εκπαιδευτικός, µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των υπηρετούντων στα
Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. / Πλοιάρχων, Μηχανικών και ΡΗ/ΡΕ και ορίζεται, µε
απόφαση του Διοικητή, ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού
Συµβουλίου της οικείας Σχολής, για ένα (1) εκπαιδευτικό έτος.
Ο Διοικητής µπορεί είτε να αναπέµψει τη σχετική πρόταση µε ειδική αιτιολογία και να απέχει από την έκδοσή της µία και µόνο
φορά είτε να την αποδεχτεί και να προχωρήσει στην έκδοση της
απόφασης βάσει της πρότασης. Αν εντός δεκαπενθηµέρου δεν
υποβληθεί πρόταση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της οικείας
Σχολής ή η υποβληθείσα πρόταση δεν περιλαµβάνει υποψηφιότητα κατά τα ανωτέρω, τα καθήκοντα Βοηθού Διευθυντή ανατίθενται, µε απόφαση του Διοικητή, σε εκπαιδευτικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της οικείας µονάδας δηµόσιας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής.
β) Αν στην οικεία εκπαιδευτική µονάδα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΡΗ-ΡΕ δεν
υπηρετούν εκπαιδευτικοί µε τις προαναφερόµενες ειδικότητες,
τα καθήκοντα Διευθυντή Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΡΗ-ΡΕ ανατίθενται, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε µόνιµο ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
εκπαιδευτικό των ειδικοτήτων αυτών άλλης µονάδας δηµόσιας
ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.).
γ) Έως τη θέσπιση του πλαισίου για τη στελέχωση, διοίκηση,
λειτουργία των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π.- Μ. Μακεδονίας, τα καθήκοντα Διευθυντή δύναται να ανατίθενται, µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε µόνιµο ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικό άλλης
µονάδας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, κάτοχο:
αα) Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) Πλοιάρχου Α’
Τάξεως Ε.Ν., για το Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων.
αβ) Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) Μηχανικού Α’
Τάξεως Ε.Ν. ή διπλώµατος Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ναυπηγού - Μηχανολόγου - Μηχανικού ή Μηχανολόγου - Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού ή Χηµικού - Μηχανικού, για το Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.
Μηχανικών.
δ) Στην περίπτωση που τα καθήκοντα Διευθυντή
Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων, Μηχανικών και ΡΗ/ΡΕ ανατίθενται σε µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό, καταβάλλεται το αντίστοιχο επίδοµα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου
1 της υπ’ αρ. 1000.0/51304/ 4.7.2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2899) και η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του
Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.).»
2. Το άρθρο 4 του ν.δ. 99/1973 (Α’ 173) αντικαθίσταται και διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 4
Καλυπτόµενες δαπάνες
1. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος, υπό του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης δύνανται να καλύπτονται οι δαπάνες:
α) Για την παροχή δωρεάν ναυτικής εκπαίδευσης ήτοι: φοίτη-
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σης, ένδυσης, τροφής, ενδιαίτησης και ασφάλισης, όπως και διδακτικών βιβλίων για τις Δηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού
(Δ.Σ.Ε.Ν.) προπαίδευσης, εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης των φοιτητών. Η ένδυση και τροφή δεν παρέχεται
στους φοιτητές στις σχολές µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης.
β) i) Για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελµα, την αρτιότερη οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των Δηµοσίων εν
γένει Σχολών προπαίδευσης, εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης και
επιµόρφωσης του εµπορικού ναυτικού, την ταχύρρυθµη επιµόρφωση των ναυτικών και πάσης φύσεως στελεχών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων εν γένει, τη
σύνταξη µελετών που αφορούν στη ναυτική εκπαίδευση εν γένει,
όπως και για την πρόσληψη µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ή µε
ωροµίσθια αποζηµίωση για τη µετεκπαίδευση και την ασφάλιση
του πάσης φύσεως προσωπικού αυτών που δεν καλύπτεται µε
άλλο τρόπο.
ii) Για την καταβολή επιδόµατος θέσης ευθύνης σε µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό Σχολής της Δηµόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
εφόσον στο προσωπικό αυτό ανατεθούν µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθήκοντα Διευθυντή
Σπουδών ΚΕΣΕΝ ή Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ., τα οποία ασκούνται από εκπαιδευτικό προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ..
γ) Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό του όλου δικτύου
της ναυτικής εκπαίδευσης στο εµπορικό ναυτικό, περιλαµβανοµένων και παγίων εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προς συµπλήρωση και επέκταση των υφισταµένων ή ιδρυοµένων νέων πάσης
φύσεως δηµοσίων σχολών του εµπορικού ναυτικού.
δ) Για την επιδότηση µε τη µορφή ηµερήσιας αποζηµίωσης
των φοιτούντων στις Δηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού προπαίδευσης, εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης, το ύψος και οι
προϋποθέσεις της οποίας καθορίζονται κάθε φορά µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
Υποδοµών και Μεταφορών, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου των Δηµοσίων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού.
ε) [Καταργείται]
στ) Για την ανάπτυξη των δηµοσίων σχέσεων και κοινωνικών
εκδηλώσεων της Δηµόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, καθώς και τη
βράβευση των σπουδαστών που αριστεύουν στις Δηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού.»
3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του β.δ. 631/1972 (Α’
180) προστίθεται εδάφιο και το άρθρο 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ειδικά προσόντα προσωπικού
1. Ο Διοικητής και Υποδιοικητής επιλέγονται κατά προτίµηση
µεταξύ των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) που διαθέτουν αποδεδειγµένα επαρκή
κατάρτιση και εµπειρία στο αντικείµενο της παρεχόµενης εκπαίδευσης.
2. Για τη θέση Διευθυντή Σπουδών των Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. Ασπροπύργου, Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. Μακεδονίας και Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. Οινουσσών απαιτούνται:
α) Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.), ειδικότητας Πλοιάρχου Α’ Τάξης Εµπορικού Ναυτικού σε ισχύ.
β) Τριετής τουλάχιστον πραγµατική θαλάσσια υπηρεσία, µετά
την κτήση του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας Πλοιάρχου Α’
Τάξης Εµπορικού Ναυτικού, σε καθήκοντα Πλοιάρχου Α’ Τάξης
Ε.Ν..
γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής
ορολογίας.
Σε περίπτωση έλλειψης Διευθυντή Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ., δύναται να
ανατίθενται τα καθήκοντα αυτά, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν γνώµης του Διοικητή,
σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) εκπαιδευτικό εκ
των υπηρετούντων στην οικεία εκπαιδευτική µονάδα, κάτοχο
Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) Πλοιάρχου Α’ τάξεως
Ε.Ν.. Εάν στην οικεία εκπαιδευτική µονάδα δεν υπηρετούν εκπαιδευτικοί µε το ανωτέρω Α.Ν.Ι., τα καθήκοντα Διευθυντή Δ.Σ.Ε.Ν./

Σ.Π.Μ. ανατίθενται, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε µόνιµο ή Ι.Δ.Α.Χ. εκπαιδευτικό άλλης µονάδας δηµόσιας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που διαθέτει το απαιτούµενο Α.Ν.Ι..
Στην περίπτωση που τα καθήκοντα Διευθυντή Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.
ανατίθενται σε µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό, καταβάλλεται το
αντίστοιχο επίδοµα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στην παρ.
3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 1000.0/51304/4.7.2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2899) και η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.).
3. Ως Καθηγητές-Εκπαιδευτές επιλέγονται πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις στα µαθήµατα που διδάσκονται στη
Σχολή, όπως βεβαιώνεται µε πιστοποιητικά αντίστοιχων σπουδών
ή συναφούς προϋπηρεσίας.
4. Για τον γραφέα απαιτείται απολυτήριο Γυµνασίου, για δε τη
δακτυλογράφο απολυτήριο Γυµνασίου και επαρκής γνώση γραφοµηχανής.»
4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την έναρξη του
εκπαιδευτικού έτους 2020-2021, ήτοι από 1.9.2020.
Άρθρο 18
Ρυθµίσεις για Διευθυντές Σπουδών ΑΕΝ
Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2638/1998 (Α’ 204)
αντικαθίσταται και το άρθρο 8 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Ανάδειξη και λειτουργία οργάνων
1. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής είναι ανώτεροι ή ανώτατοι
Αξιωµατικοί του Λ.Σ. (Γ.Υ.) και ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού.
2. α) Ο Διευθυντής της Σχολής είναι τακτικό µέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σχολής και ορίζεται για τριετή θητεία,
µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Σχολής. Υποψηφιότητα µπορεί να θέτουν κατά προτεραιότητα:
i) Καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές, ειδικότητας πλοιάρχου Ε.Ν. για τη Σχολή Πλοιάρχων και ειδικότητας µηχανικού Ε.Ν.,
ή µηχανικού διδακτικού αντικειµένου της Σχολής, για τη Σχολή
Μηχανικών.
ii) Ελλείψει υποψηφιοτήτων του στοιχείου i), επίκουροι καθηγητές ειδικότητας πλοιάρχου Ε.Ν. για τη Σχολή Πλοιάρχων και
ειδικότητας µηχανικού Ε.Ν., ή µηχανικού διδακτικού αντικειµένου
της Σχολής, για τη Σχολή Μηχανικών.
iii) Ελλείψει υποψηφιοτήτων των στοιχείων i) και ii), καθηγητές,
αναπληρωτές καθηγητές και επίκουροι καθηγητές ειδικοτήτων
διδακτικού αντικειµένου της Σχολής.
iv) Ελλείψει υποψηφιοτήτων των στοιχείων i), ii) και iii), καθηγητές εφαρµογών ή καθηγητές ειδικών µαθηµάτων.
Η θητεία των οριζοµένων Διευθυντών από το στοιχείο iv), είναι
για ένα (1) έτος.
β) Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ή αν παρέλθει η προθεσµία που έχει θέσει ο Υπουργός στο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο, ο
ορισµός του Διευθυντή γίνεται µε µόνη απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δίχως αυτός να δεσµεύεται
από την προτεραιότητα της περ. α’.
γ) Μέλη Ε.Π. που έχουν οριστεί Διευθυντές Σχολής για δύο (2)
συνεχόµενες θητείες δεν µπορούν να προτείνονται στη θέση
αυτή για την αµέσως επόµενη θητεία, εκτός αν στη Σχολή υπηρετεί µόνο ένα (1) τακτικό µέλος Ε.Π..
3. α) Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής είναι τακτικό µέλος
του Ε.Π. βαθµίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Αν δεν υπηρετεί προσωπικό των τριών αυτών
βαθµίδων, ως Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής µπορεί να ορίζεται µέλος του Ε.Π. άλλης βαθµίδας. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζεται µε απόφαση του Διοικητή ύστερα από εισήγηση του
Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Σχολής, για ένα ακαδηµαϊκό
έτος. Τη σχετική εισήγηση µπορεί ο Διοικητής να αναπέµψει αιτιολογηµένα µία φορά.
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β) Αν στη Σχολή υπηρετεί ένα µόνο µέλος Ε.Π. βαθµίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο µπορεί να εισηγηθεί εκ νέου, υπέρ του
διατελέσαντα ήδη Αναπληρωτή Διευθυντή και για το επόµενο
ακαδηµαϊκό έτος. Σε περίπτωση, όµως, κατά την οποία, το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο διαπιστώνει αιτιολογηµένα, ότι η άσκηση
των καθηκόντων εκ µέρους του είχε ως αποτέλεσµα τη µη οµαλή
και εύρυθµη λειτουργία της Σχολής, δύναται να εισηγηθεί υπέρ
µέλους του Ε.Π. άλλης βαθµίδας. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται
τα οριζόµενα στην παράγραφο α’.
γ) Αν δεν υποβληθεί εισήγηση στον Διοικητή πριν τη λήξη της
θητείας του ασκούντος καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή, ο
ορισµός του Αναπληρωτή Διευθυντή γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν αιτιολογηµένης εισηγήσεως του Συµβουλίου Ακαδηµίας Εµπορικού
Ναυτικού της Α.Ε.Ν..
δ) Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ύστερα από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, δύναται να αποσπάται για δύο (2) έτη
µέλος Ε.Π. Σχολής Πλοιάρχων Α.Ε.Ν. ή Μηχανικών Α.Ε.Ν. σε
άλλη Σχολή Πλοιάρχων Α.Ε.Ν. ή Μηχανικών Α.Ε.Ν., στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει παντελής έλλειψη µόνιµου προσωπικού στη Σχολή προορισµού. Πριν τη διατύπωση γνώµης από
το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, η σχετική διαδικασία ανακοινώνεται
στις Α.Ε.Ν., προκειµένου να υποβληθούν αιτήσεις προτίµησης,
εφόσον υπάρχουν, εντός πέντε (5) ηµερών από την περιέλευση
της ανακοίνωσης στις Α.Ε.Ν.. Αν δεν υποβληθεί αίτηση προτίµησης, είναι δυνατή η απόσπαση µόνιµου εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, υπαγοµένου στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων, εφόσον κατέχει πτυχίο ή δίπλωµα ναυτικής
σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµο της αλλοδαπής και
Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) ή δίπλωµα, ειδικότητας
Πλοιάρχου ή Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητή Α’ ή Β’ τάξης Ε.Ν.
ή είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης, ειδικότητας Φυσικού ή Μαθηµατικού ή Αγγλικής Φιλολογίας ή Νοµικού
ή Κοινωνιολόγου ή Ναυτιλιακού Οικονοµολόγου ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χηµικού ή
Χηµικού Μηχανικού ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Αυτοµατιστή Μηχανικού.
Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων
αναπληρωτή Διευθυντή στον αποσπασµένο εκπαιδευτικό, µε
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της οικείας Α.Ε.Ν..
Η απόσπαση πραγµατοποιείται κατά παρέκκλιση των κειµένων
διατάξεων, µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων των
Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) ακαδηµαϊκά έτη, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται, µετά από
πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
η οποία κοινοποιείται δια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε όλες τις εκπαιδευτικές µονάδες Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Για την κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας του αποσπασµένου εκπαιδευτικού εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν.
4354/2015 (Α’ 176).
4. α) Οι εκπρόσωποι του Ε.Π. στο Συµβούλιο Α.Ε.Ν. υποδεικνύονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, από το Εκπαιδευτικό
Συµβούλιο της Σχολής.
β) Ο εκπρόσωπος του Δ.Π. στο Συµβούλιο Α.Ε.Ν. και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από το σύνολο του διοικητικού
προσωπικού της Α.Ε.Ν., όπως ειδικότερα ορίζει ο Εσωτερικός
Κανονισµός. Ο εκπρόσωπος του Ε.Τ.Π. στο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από το σύνολο
των µελών του Ε.Τ.Π. της Σχολής, όπως ειδικότερα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισµός. Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών στο Συµβούλιο Α.Ε.Ν. και στο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο υποδεικνύονται
µαζί µε τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συµβούλιο του
οικείου σπουδαστικού συλλόγου.
γ) Οι εκπρόσωποι του Ε.Π., του Ε.Τ.Π. και του Δ.Π. και των
σπουδαστών στα συλλογικά όργανα ορίζονται µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Διοικητή στα
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αρµόδια κατά περίπτωση όργανα των κατηγοριών αυτών.
δ) Στην περίπτωση που ο αριθµός εκπροσώπων σε συλλογικά
όργανα καθορίζεται ως ποσοστιαία αναλογία αριθµητικής δύναµης, τα κλάσµατα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη µονάδα, ενώ το 0,5 στρογγυλοποιείται στη µεγαλύτερη µονάδα.
ε) Στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων µπορεί να παρίστανται πρόσωπα, τα οποία έχουν κληθεί από τον προεδρεύοντα των οργάνων αυτών και για όσο χρόνο κρίνεται από
αυτόν αναγκαίο.
στ) Τα συλλογικά όργανα συντίθενται και λειτουργούν νοµίµως, έστω και αν δεν έχουν οριστεί τα µέλη που εκπροσωπούν
κατηγορίες προσωπικού και τους σπουδαστές, εφόσον όµως
έχει προηγηθεί εγκαίρως, κατά τα οριζόµενα στον Εσωτερικό Κανονισµό, η πρόσκληση του Διοικητή για τον ορισµό τους.
ζ) Τα συλλογικά όργανα ευρίσκονται σε απαρτία όταν παρίσταται αριθµός µελών, µε δικαίωµα ψήφου, µεγαλύτερος των
απόντων.
η) Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη υπέρ της
οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος του οργάνου.»
Άρθρο 19
Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης
από τις Δηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού
Το άρθρο εξηκοστό πέµπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1
του ν. 4684/2020 (Α’ 86), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο εξηκοστό πέµπτο
Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης
από τις Δηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού
1. Η ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιµόρφωση δύναται να υλοποιείται από το σύνολο των Δηµόσιων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού, µε εξ αποστάσεως διδασκαλία, µε τη
µορφή της ασύγχρονης ή/και της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
και τηλεκατάρτισης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και
κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο για τη διασφάλιση του επιπέδου των
σπουδών που υλοποιούνται εξ αποστάσεως. Με όµοια απόφαση
προβλέπονται τροποποιήσεις στον Εσωτερικό Κανονισµό και
στον Κανονισµό Σπουδών των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού,
καθώς και στους Κανονισµούς των λοιπών Δηµόσιων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του ακαδηµαϊκού έτους 2020-2021.
3. Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος των έκτακτων µέτρων
προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της
λήξης του ακαδηµαϊκού/εκπαιδευτικού έτους 2020-2021, ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά κινητών πραγµάτων και υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, για τη διευκόλυνση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και
για τη γενικότερη εύρυθµη λειτουργία του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και του συνόλου των Δηµόσιων Σχολών
Εµπορικού Ναυτικού, καθώς και των λοιπών φορέων και υπηρεσιών που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό. Η αποδοχή των
ανωτέρω δωρεών διενεργείται αµελλητί από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αρκεί δε και µόνη η δήλωσή του
περί αποδοχής τους ως προς τα δωριζόµενα κινητά πράγµατα
και τις υπηρεσίες προς τον δωρητή τους. Με απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα δωριζόµενα κινητά πράγµατα και υπηρεσίες µπορούν να κατανέµονται και να
διατίθενται, προς χρήση ή ανάλωση, σε κάθε Δηµόσια Σχολή Εµπορικού Ναυτικού, καθώς και στους λοιπούς φορείς και υπηρεσίες, που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής.
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4. Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος των έκτακτων µέτρων
προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της
λήξης του ακαδηµαϊκού/εκπαιδευτικού έτους 2020-2021, για την
επίτευξη και την εύρυθµη λειτουργία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των
Δηµόσιων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού, καθώς και της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των πολιτών, των σπουδαστών και των
ναυτικών, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να συνάπτει συµβάσεις µε απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων
συµβάσεων για: α) την προµήθεια φορητών ή σταθερών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και λογισµικών, β) την
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, επικοινωνίας και ενηµέρωσης
µε κάθε µέσο των πολιτών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και
των υπαλλήλων, καθώς και προµήθεια του αναγκαίου υλικού, και
γ) την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία
τους σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
Άρθρο 20
Χρονικό περιθώριο εξόφλησης πλοηγικών δικαιωµάτων Τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1
του άρθρου 12 του π.δ. 287/1991
Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 12 του
π.δ. 287/1991 (Α’ 102) και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1.Τα πάσης φύσεως δικαιώµατα που καθορίζονται µε το
παρόν καταβάλλονται προ του απόπλου του πλοίου ή µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες το αργότερο από τον κατάπλου του εφόσον
το υπόχρεο πλοίο δεν έχει αποπλεύσει. Έως και την 31η.12.2021
παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των τιµολογίων των οφειλόµενων πλοηγικών δικαιωµάτων εντός εξήντα (60) ηµερών από τον
κατάπλου εφόσον το υπόχρεο πλοίο δεν έχει αποπλεύσει.»
Άρθρο 21
Έκτακτο προσωπικό Πλοηγικών Σταθµών Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3142/1955
Στο άρθρο 14 του ν. 3142/1955 (Α’ 43) επέρχονται οι εξής αλλαγές:
1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πάντες οι µόνιµοι ή έκτακτοι Αρχιπλοηγοί, Πλοηγοί και το
κατώτερο ναυτικό προσωπικό που διορίζονται ή υπηρετούν
στους Πλοηγικούς Σταθµούς της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων,
Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, στους λιµένες
όπου απαιτείται πλοήγηση, αλλά και σε ιδιωτικές λιµενικές εγκαταστάσεις, υποχρεούνται στην καταβολή υπέρ του ΝΑΤ και Λοιπών Λογαριασµών και Κεφαλαίων των ισχύοντων εκάστοτε για
το ναυτικό προσωπικό πλοίων ακτοπλοΐας ασφαλιστικών εισφορών, επιφυλασσοµένου του άρθρου 6 του α.ν. 1953/1939 (Α’
373).»
2. Η παρ. 3 καταργείται.
Άρθρο 22
Διαδικασία εξαίρεσης πλοίων από την πλοήγηση
σε λιµένες και χορήγηση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης
από την Πλοήγηση (Pilot Exemption Certificate)
1. Από τις αρµόδιες αρχές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά τον απόπλου ή κατάπλου του πλοίου
από ή σε συγκεκριµένo λιµένα και για ορισµένο χρονικό διάστηµα που δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, από την
ηµεροµηνία έκδοσης, µε δυνατότητα ανανέωσης, χορηγείται Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από την Πλοήγηση (Pilot Exemption Certificate) στον Πλοίαρχο Α’ ή Β’ τάξης πλοίων, υπό την προϋπόθεση συνδροµής προϋποθέσεων σαφούς εµπειρικής γνώσης των

λιµένων απόπλου και κατάπλου και εν γένει των συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας σε αυτούς, οι οποίες καθορίζονται στον Κανονισµό της παρ. 5.
2. Οι ως άνω προϋποθέσεις είναι προσωποπαγείς για τον Πλοίαρχο Α’ ή Β’ τάξης και ισχύουν για την υπό την πλοιαρχία τους
πλοήγηση πλοίων ίδιου τύπου, χωρητικότητας και χαρακτηριστικών.
3. Με την έκδοση και χορήγηση των παραπάνω Πιστοποιητικών καταργείται η καταβολή πλοηγικών δικαιωµάτων για πλοία
της παρ. 2.
4. Η έκδοση του Πιστοποιητικού Εξαίρεσης δεν αναιρεί το δικαίωµα του Πλοιάρχου ως προς την αίτηση παροχής υπηρεσιών
πλοήγησης, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια,
ως µόνου αρµοδίου επί του πλοίου να εκτιµήσει τις συνθήκες
ασφαλούς ναυσιπλοΐας του πλοίου του κατά την είσοδο/έξοδο
και την διαδικασία παραβολής και διέλευσης και δεν καταργεί
την εφαρµογή του εκάστοτε ισχύοντος Γενικού Κανονισµού Λιµένων ως προς τη χρήση ρυµουλκών.
5. Με Κανονισµό που εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές χορήγησης, οι λιµένες
εφαρµογής, οι προϋποθέσεις διαπίστωσης της εµπειρικής γνώσης των λιµένων από τους αιτούντες το Πιστοποιητικό Εξαίρεσης, ο τύπος, τα δικαιολογητικά, οι όροι, η διαδικασία
χορήγησης και η διαδικασία ανανέωσης αυτού, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 23
Καθορισµός περιοχής λιµενικής εγκατάστασης
και λιµένα - Τροποποίηση του άρθρου 10
του ν. 3622/2007
Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3622/2007 (Α’ 281) αντικαθίσταται και το άρθρο 10 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 10
Καθορισµός περιοχής λιµενικής
εγκατάστασης και λιµένα
1. Με απόφαση του προϊσταµένου της κατά τόπον αρµόδιας
Λιµενικής Αρχής, µετά από πρόταση του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης καθεµιάς υπόχρεης λιµενικής εγκατάστασης, καθορίζονται ή τροποποιούνται τα όρια αυτής, για τους σκοπούς
του παρόντος, και απεικονίζονται σε συνηµµένο στην απόφαση
τοπογραφικό διάγραµµα.
2. Με απόφαση της αρµόδιας Αρχής Ασφαλείας κάθε υπόχρεου λιµένα, καθορίζονται ή τροποποιούνται τα όρια της περιοχής του, καθώς και των παρακείµενων περιοχών, που έχουν
επίπτωση στην ασφάλειά του, τα οποία και απεικονίζονται σε συνηµµένο στην απόφαση τοπογραφικό διάγραµµα.»
Άρθρο 24
Εθνική Ενιαία Πλατφόρµα Λιµενικής Κοινότητας
1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται
να συσταθεί Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα µε την ονοµασία «Εθνική Ενιαία Πλατφόρµα Λιµενικής Κοινότητας» (“National Integrated Port Community System”) για την ηλεκτρονική
υποβολή δεδοµένων από τους χρήστες και λοιπούς συναλλασσόµενους µε τους λιµένες της χώρας, το οποίο είναι προσβάσιµο
µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
(gov.gr), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22 του
ν.
4727/2020 (Α’ 184). Η ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του συστήµατος µε τα συστήµατα/εφαρµογές όλων των
εµπλεκόµενων φορέων και ιδίως µε τα πληροφοριακά συστήµατα
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικής Πολιτικής και
Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών και την Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα, πραγµατοποιείται µέσω του Κέντρου
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Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 84 του ιδίου νόµου.
2. Η Εθνική Ενιαία Πλατφόρµα Λιµενικής Κοινότητας παραµένει καθ’ ολοκληρία υπό κρατική ιδιοκτησία, είναι µοναδική για
όλους τους λιµένες της χώρας, τηρείται και λειτουργεί µε ευθύνη
της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και τελεί υπό τον αποκλειστική εποπτεία της. Το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να αναθέτει και σε ιδιώτες το σύνολο ή τµήµα της τεχνικής υλοποίησης
του έργου της Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρµας Λιµενικής Κοινότητας.
3. Στην Εθνική Ενιαία Πλατφόρµα Λιµενικής Κοινότητας καταχωρίζονται δεδοµένα που αφορούν υπηρεσίες λιµένα και εφοδιαστικής αλυσίδας. Η καταχώριση των δεδοµένων αυτών
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων, έχει στόχο την καταγραφή προσφοράς και ζήτησης των υπηρεσιών αυτών κατά
τρόπο οµοιογενή και µε τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και διενεργείται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών που θεσµοθετούνται ειδικά για τον σκοπό
αυτό.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Οικονοµικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ο τρόπος χρηµατοδότησης της σύστασης και της λειτουργίας της Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρµας Λιµενικής Κοινότητας, τα
δεδοµένα που καταχωρίζονται, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και
κάθε τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια που σχετίζεται µε την ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των συστηµάτων των
εµπλεκόµενων φορέων και την εν γένει λειτουργία της Εθνικής
Ενιαίας Πλατφόρµας Λιµενικής Κοινότητας.
Άρθρο 25
Ανανέωση συµβάσεων λιµενικών υπηρεσιών
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων
και καταλοίπων φορτίου - Τροποποίηση του άρθρου 60 του
ν. 4676/2020
Στο άρθρο 60 του ν. 4676/2020 (Α’ 67) προστίθεται παρ. 2, η
µόνη παράγραφος αριθµείται ως παρ. 1, ο τίτλος συµπληρώνεται
και το άρθρο 60 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 60
Κατάργηση του άρθρου 105 του ν. 4504/2017 Ανανέωση συµβάσεων λιµενικών υπηρεσιών
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων
και καταλοίπων φορτίου
1. Το άρθρο 105 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), όπως τροποποιήθηκε δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4597/2019
(Α’ 35), καταργείται.
2. Για λόγους δηµόσιας υγείας και ασφάλειας, οι φορείς διαχείρισης λιµένων, των οποίων οι συµβάσεις λιµενικών υπηρεσιών
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων
φορτίου έχουν λήξει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου τους, κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης, να προβούν σε ανανέωση έως τις
31.12.2021, υπό την προϋπόθεση έως τις 31.03.2021 να έχουν
εκκινήσει οι προβλεπόµενες στον Ευρωπαϊκό Κανονισµό (ΕΕ)
2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
15ης Φεβρουαρίου 2017 και στην εθνική νοµοθεσία διαδικασίες
για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.»
Άρθρο 26
Σύνθεση Λιµενικών Επιτροπών
1. Η περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του β.δ. 14/19 Ιανουαρίου
1939 (Α’ 24) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Οι Λιµενικές Επιτροπές των Λιµενικών Ταµείων που λει-
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τουργούν σε επίπεδο νοµού, εκείνων που έχουν έδρα την έδρα
του νοµού, καθώς και των λοιπών Λιµενικών Ταµείων συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και αποτελούνται από τα εξής µέλη:
α) τον Προϊστάµενο της οικείας Λιµενικής Αρχής, ως Αντιπρόεδρο,
β) τον Προϊστάµενο της οικείας Τελωνειακής Αρχής,
γ) έναν (1) κάτοικο της έδρας του νοµού και δύο (2) κατοίκους
του νοµού, στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Ταµείου, που ορίζονται ως µέλη από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µαζί µε τους αναπληρωτές τους και είναι ιδιώτες ή
υπάλληλοι του Δηµοσίου ή υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή κάτοχοι
ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής, µε πιστοποιητικό αναγνώρισης
από το Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή απόφοιτοι Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.),
δ) έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης
Δήµων (Π.Ε.Δ.) ή του οικείου δήµου αντίστοιχα, ο οποίος προτείνεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µεταξύ τεσσάρων (4)
προσώπων που υποδεικνύονται από την ολοµέλεια της οικείας
Π.Ε.Δ. ή τον οικείο δήµο αντίστοιχα,
ε) έναν (1) αντιπρόσωπο του οικείου Εµπορικού Επιµελητηρίου, ο οποίος προτείνεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από τη
Διοίκησή του. Αν η έδρα του Εµπορικού Επιµελητηρίου δεν συµπίπτει µε την έδρα του Λιµενικού Ταµείου, αλλά βρίσκεται σε
άλλη πόλη του ίδιου νοµού, τα µέλη αυτά υποδεικνύονται από το
Διοικητικό Συµβούλιο του Εµπορικού Επιµελητηρίου του νοµού.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται Εµπορικό Επιµελητήριο στον
νοµό, τότε τα µέλη αυτά ορίζονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και επιλέγονται µεταξύ των εµπόρων
της έδρας του Λιµενικού Ταµείου,
στ) έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου Εργατικού Κέντρου µε τον
αναπληρωτή του που υποδεικνύεται από τη Διοίκησή του,
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου πρωτοβάθµιου Σωµατείου
Ναυτικών Πρακτόρων, µε τον αναπληρωτή του που υποδεικνύεται από τη διοίκησή του. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται πρωτοβάθµιο Σωµατείο Ναυτικών Πρακτόρων, επιλέγεται ως
εκπρόσωπος, πιστοποιηµένος ναυτικός πράκτορας, που δραστηριοποιείται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα και έχει αιτηθεί
προς τούτο. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της µίας αίτησης, διεξάγεται κλήρωση µεταξύ των αιτούντων ενώπιον της
συγκροτηθείσας λιµενικής επιτροπής. Ο εκπρόσωπος του προηγούµενου εδαφίου δύναται να είναι µέλος µόνο µίας Λιµενικής
Επιτροπής.»
2. Για τις Λιµενικές Επιτροπές που, κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος, δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος της περ. (ζ) της παρ. 1
του άρθρου 2 του β.δ. 14/19 Ιανουαρίου 1939 (Α’ 24), επιτρέπεται
ο ορισµός αυτού εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος για την εναποµείνασα θητεία από την ηµεροµηνία συγκρότησής τους.
Άρθρο 27
Μείωση των ανταποδοτικών λιµενικών δικαιωµάτων
1. Τα πάσης φύσεως ανταποδοτικά δικαιώµατα προσόρµισης,
παραβολής/πλεύρισης, πρυµνοδέτησης και ελλιµενισµού των
πλοίων/πλωτών ναυπηγηµάτων, καθώς και των επαγγελµατικών
αλιευτικών σκαφών, πλην κρουαζιερόπλοιων, µειώνονται κατά
ποσοστό 20%, για τους µήνες Νοέµβριο και Δεκέµβριο 2020,
καθώς και Ιανουάριο 2021.
2. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι έχουν προκαταβάλει µηνιαία,
εξαµηνιαία ή ετήσια δικαιώµατα προσόρµισης, πρυµνοδέτησης
και παραβολής/πλεύρισης, η µείωση εφαρµόζεται επιπλέον των
εκάστοτε προβλεπόµενων εκπτώσεων και αναλογικά για τους
µήνες Νοέµβριο και Δεκέµβριο 2020 και Ιανουάριο 2021, τυχόν
δε προκαταβληθέν ποσό που υπερβαίνει το ύψος των ανταποδοτικών δικαιωµάτων για τους µήνες Νοέµβριο, Δεκέµβριο 2020 και
Ιανουάριο 2021, όπως ορίζονται στην παρ. 1, συµψηφίζεται ή επιστρέφεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση
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της παρ. 4.
3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται στους λιµένες,
των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων, οι οποίοι είναι είτε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου είτε ανώνυµες εταιρείες, η πλειοψηφία του
µετοχικού κεφαλαίου των οποίων ανήκει, άµεσα ή έµµεσα, στο
ελληνικό Δηµόσιο, όπως οι Οργανισµοί Λιµένων Α.Ε., τα Λιµενικά
Ταµεία, τα Δηµοτικά Λιµενικά Ταµεία και τα Δηµοτικά Λιµενικά
Γραφεία.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής των ανταποδοτικών
δικαιωµάτων της παρ. 1, ο τρόπος συµψηφισµού ή επιστροφής
σε περίπτωση υπέρβασης προκαταβληθέντων ποσών, όπως προβλέπεται στην παρ. 2, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος. Με την ως άνω απόφαση µπορεί
να επαναπροσδιορίζονται το ποσό ή/και το ποσοστό, καθώς και
οι δικαιούχοι της µείωσης των εν λόγω ανταποδοτικών δικαιωµάτων και να παρατείνεται το χρονικό διάστηµα αυτής µέχρι δύο
(2) επιπλέον µήνες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΚΑΦΗ
Άρθρο 28
Παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού,
παραλίας κ.α. για επιχειρήσεις ναυπήγησης,
επισκευής, µετατροπής και συντήρησης ξύλινων
σκαφών - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2971/2001
Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) προστίθεται περ. (θ) ως εξής:
«θ) Έργα εξυπηρέτησης νοµίµως λειτουργουσών επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και συντήρησης ξύλινων σκαφών, ήτοι παραδοσιακών και άλλων, µήκους όχι
µεγαλύτερου των σαράντα (40) µέτρων (καρνάγια-ταρσανάδες).
Τα έργα αφορούν στην εκτέλεση εργασιών, καθώς και στην εναπόθεση σκαφών, πρώτων υλών, εφοδίων και εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία τους.»
Άρθρο 29
Προσθήκη είδους δραστηριότητας για σκοπούς
υπολογισµού ανταλλάγµατος χρήσης αιγιαλού,
παραλίας κ.α. - Τροποποίηση του άρθρου 16Α
του ν. 2971/2001
Στην παρ. 3 του άρθρου 16Α του ν. 2971/2001 (Α’ 285) προστίθεται περ. η) και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Το Είδος Δραστηριότητας διαιρείται στις εξής κατηγορίες:
α) Απλή χρήση (οµπρέλες - ξαπλώστρες, καντίνες, µη µηχανοκίνητα θαλάσσια µέσα αναψυχής κ.λπ.).
β) Απλή χρήση µε µηχανοκίνητα µέσα αναψυχής.
γ) Απλή χρήση των παρ. 8, 9, 11 και 13 του άρθρου 13Α (πολιτιστικές εκδηλώσεις, γαµήλιες τελετές, εκδηλώσεις κοινωνικού
χαρακτήρα, λήψεις µε οπτικοακουστικά µέσα, ερευνητικοί σκοποί).
δ) Απλή χρήση των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 13Α (φουσκωτά
θαλάσσια µέσα αναψυχής, υδατοκαλλιέργειες).
ε) Έργα των περ. α’, β’, γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 14
(έργα κοινής ωφέλειας, ναυταθλητικά, ανάπλασης, εξυπηρέτησης ερευνητικών σκοπών).
στ) Έργα της περ. ε’ του άρθρου 14 (υδατοκαλλιέργειες) και
της παρ. 3 του άρθρου 14 (υποθαλάσσιοι αγωγοί, καλώδια, ναύδετα κ.λπ.).
ζ) Έργα του άρθρου 11 και των περ. στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2
του άρθρου 14 (έργα και εγκαταστάσεις που εκτελέστηκαν
ύστερα από σύµβαση µε το Δηµόσιο, τον Ε.Ο.Τ., τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ή τους Ο.Τ.Α. ή µε βάση αναπτυξιακούς νόµους, καθώς και έργα λιµενικά, συγκοινωνιακά, Α.Π.Ε. κ.λπ.).
η) Έργα της περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 (ναυπηγοεπι-

σκευαστικές επιχειρήσεις ξύλινων σκαφών, ήτοι παραδοσιακών
και άλλων, µήκους όχι µεγαλύτερου των σαράντα (40) µέτρων
(καρνάγια-ταρσανάδες)).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 30
Εξαίρεση συγκεκριµένων έργων ναυσιπλοΐας
και θαλάσσιας επιτήρησης από τις διαδικασίες
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, δεσµεύσεων
και µελετών επιπτώσεων
Το έργο της Επέκτασης, Αναβάθµισης και Εκσυγχρονισµού
του Εθνικού Συστήµατος Vessel Traffic Monitoring and Information Systems (VTMIS), το έργο της εγκατάστασης του Συστήµατος Επιτήρησης και Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας
Βορείου Αιγαίου, καθώς και το έργο της ανάπτυξης του Εθνικού
Συστήµατος Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ),
τα οποία εξυπηρετούν σκοπούς επιτήρησης, ασφάλειας και ελέγχου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εξαιρούνται από τις διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, υποβολής προτύπων περιβαλλοντικών
δεσµεύσεων, καθώς και µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
Άρθρο 31
Χορήγηση προκαταβολής εξόδων υπεράσπισης
στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.-Τροποποίηση
του άρθρου 46 του ν. 4256/2014
Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) αντικαθίσταται και το άρθρο 46 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 46
1. α. Στο προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), κατά των οποίων ασκείται ποινική
δίωξη για αδικήµατα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την
εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, παρέχεται
η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων,
από λειτουργούς Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε απόφαση του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
µετά από προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, εφόσον:
αα. µετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται από τον αρµόδιο, να αποφασίσει επ’ αυτής, η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος σχετικού µε την πράξη για την οποία
διώκεται και
ββ. δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο κατά την, ενώπιον
του δικαστηρίου, διαδικασία.
β. Οι παραπάνω στερούνται της νοµικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της υπηρεσίας.
2.α. Στους αναφερόµενους στην παρ. 1 δύναται να χορηγείται
το σύνολο και προκαταβολή επί του συνόλου των εξόδων στα
οποία υποβάλλονται για υπεράσπισή τους σε όλα τα στάδια της
προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθµίδων,
εφόσον:
αα. έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη ή φέρουν την
ιδιότητα του εναγοµένου για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά
την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων,
αβ. δεν έχει διαπιστωθεί από περατωθείσα Ένορκη Διοικητική
Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος από τις
πράξεις ή τις παραλείψεις για τις οποίες διώκονται ή ενάγονται.
β. Τα έξοδα καλύπτουν και την αµοιβή του συνηγόρου της επιλογής του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την παράσταση αυτού
σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων
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όλων των βαθµών.
γ. Η προκαταβολή επί των εξόδων γίνεται µε την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής στο όνοµα του στελέχους
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύµφωνα µε τα άρθρα 100, 101 και 102 του ν.
4270/2014 (Α’ 143) και βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ..
δ. Σε περίπτωση έκδοσης:
δα. αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του ως
άνω στελέχους ή διαπίστωσης από περατωθείσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) διάπραξης πειθαρχικού παραπτώµατος
από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις για τις οποίες διώκεται ή ενάγεται το ως άνω στέλεχος, το συνολικό ποσό του Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής επιστρέφεται στο Δηµόσιο είτε εφάπαξ
είτε µε τµηµατική παρακράτηση από τη µισθοδοσία του στελέχους, εφόσον αυτό µισθοδοτείται ακόµα από το Δηµόσιο, κατόπιν ενηµέρωσης της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
δβ. αµετάκλητης δικαστικής ή πειθαρχικής απόφασης υπέρ
του στελέχους του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., καταβάλλονται και τα υπόλοιπα
έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το εν λόγω στέλεχος, περιλαµβανόµενης της αµοιβής του συνηγόρου πέραν της προκαταβολής.
ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και Οικονοµικών καθορίζονται το ανώτατο ύψος του
συνόλου των εξόδων που προβλέπονται στην περ. α’ της παρ. 2,
το ανώτατο ύψος της προκαταβολής επί των εξόδων, ο τρόπος
υπολογισµού αυτών, τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης καθώς και επιστροφής του ποσού της προκαταβολής σε περίπτωση έκδοσης αµετάκλητης καταδικαστικής
απόφασης σε βάρος του ή διαπίστωσης από περατωθείσα
Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) διάπραξης πειθαρχικού παραπτώµατος από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις για τις οποίες
διώκεται ή ενάγεται το στέλεχος και κάθε άλλο σχετικό θέµα για
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
στ. Η περ. λδ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 (Α’
35) εξακολουθεί να ισχύει.
Άρθρο 32
Οργάνωση και λειτουργία του Λιµεναρχείου
Αγίου Όρους και εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση του
άρθρου 71 του ν. 4504/2017
Στο άρθρο 71 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) προστίθεται παρ. 8 ως
εξής:
«8. Με Κανονισµό που εκδίδεται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
και κυρώνεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα οργάνωσης
και λειτουργίας του Λιµεναρχείου Αγίου Όρους, καθώς και οι
όροι εργασίας και η διαµονή του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που
υπηρετεί στην ανωτέρω Λιµενική Αρχή, κατά παρέκκλιση της πενθηµέρου εβδοµάδας εργασίας που ισχύει για το προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί σε Λιµενικές Αρχές και της ειδικής
υποχρέωσης διαµονής που ισχύει για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
σύµφωνα µε το άρθρο 49 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139).»
Άρθρο 33
Συµµετοχή του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) στο Μόνιµο Σώµα
της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (European Border and Coast Guard standing corps)
1. Το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
αποσπά ή µετακινεί στελέχη του στο Μόνιµο Σώµα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (European Border and
Coast Guard standing corps), κατ’ εφαρµογή των άρθρων 54 έως
59 του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/1896 (L 295), καθώς και σε λοιπές
δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Συνοριοφυλακής
και Ακτοφυλακής (European Border and Coast Guard Agency).
Οι διαδικασίες που αφορούν στις αποσπάσεις και µετακινήσεις
ολοκληρώνονται εντός των προθεσµιών που θέτουν ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και ο Κανονισµός (ΕΕ) 2019/1896.
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2. Στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται στο εξωτερικό για µακροπρόθεσµες αποσπάσεις, δυνάµει του άρθρου 56
του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/1896, ως µέλη του Μόνιµου Σώµατος
της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (κατηγορία
2) καταβάλλεται αποζηµίωση απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής µε το οριζόµενο από
αυτόν ποσό. Η εν λόγω αποζηµίωση εξοµοιώνεται φορολογικά
µε το επίδοµα αλλοδαπής και εµπίπτει στην περ. γ’ της παρ. 1
του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.
4172/2013, Α’ 167). Τα εν λόγω στελέχη δεν δικαιούνται διαφορά
επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής, καθώς και καµία άλλη δαπάνη µετακίνησης που προβλέπεται στα εσωτερικά άρθρα 16, 20
και 21 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α’ 94).
3. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται σύµφωνα µε
την παρ. 2, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του
άρθρου 115 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), εκτός των περ. (α), (β) και
(ιγ) και χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις και περιορισµοί του άρθρου 27 του ιδίου νόµου.
4. Στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που µετακινούνται στο εξωτερικό για βραχυπρόθεσµες αποστολές, δυνάµει του άρθρου 57
του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/1896 ή ως εφεδρείες ταχείας αντίδρασης, δυνάµει του άρθρου 58 του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/1896, ως
µέλη του Μόνιµου Σώµατος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής
και Ακτοφυλακής (κατηγορία 3 ή 4, αντίστοιχα) συµπεριλαµβανοµένων των µελών πληρώµατος επιχειρησιακών µέσων του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.:
α) Δεν ισχύει το ανώτατο ετήσιο όριο ηµερών εκτός έδρας του
εσωτερικού άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015.
β) Καταβάλλονται από τον φορέα στον οποίο ανήκουν, εφόσον
δεν δύναται να καταβληθούν απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής δυνάµει των εν ισχύ
κανόνων: βα) ηµερήσια αποζηµίωση, ανεξαρτήτως του αριθµού
ηµερών, επί της οποίας γίνονται κρατήσεις υπέρ του Μετοχικού
Ταµείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.), του Ειδικού Κλάδου Οικονοµικής Ενίσχυσης Μερισµατούχων Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού
(Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.), του Ειδικού Λογαριασµού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.) και του Ταµείου Αρωγής Λιµενικού Σώµατος
(Τ.Α.Λ.Σ.), που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του
άρθρου 32 του ν. 2685/1999 (Α’ 35) και στην παρ. 4 του άρθρου
9 του β.δ. 160/1970 (Α’ 44) και κατά περίπτωση.
ββ) Έξοδα κίνησης µε πλοίο, τρένο και αεροπλάνο.
βγ) Έξοδα διανυκτέρευσης και λοιπά έξοδα µετακίνησης.
βδ) Χιλιοµετρική αποζηµίωση, όταν χρησιµοποιείται ιδιωτικής
χρήσης (Ι.Χ.) ή υπηρεσιακό µεταφορικό µέσο για τη µετάβαση
από και προς το εξωτερικό. Η αποζηµίωση καταβάλλεται και
κατά τη διάρκεια της αποστολής για µετακινήσεις που αφορούν
αποκλειστικά και µόνο σε υπηρεσιακούς λόγους.
βε) Έξοδα µίσθωσης µεταφορικού µέσου.
5. Οι αποζηµιώσεις και τα έξοδα της περ. β’ της παρ. 4 αναγνωρίζονται βάσει των υποβληθέντων παραστατικών και των
ορίων που καθορίζονται στους κανόνες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Όταν θεσπίζεται µοναδιαίο κόστος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Συνοριοφυλακής
και Ακτοφυλακής, η εκάστοτε αποζηµίωση ή έξοδο, εφόσον δικαιολογείται, αναγνωρίζεται στο ύψος του µοναδιαίου κόστους,
ανεξαρτήτως του ποσού που δαπανήθηκε από τον µετακινούµενο. Το ποσό που καταβάλλεται στον µετακινούµενο δεν µπορεί
σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό που επιστρέφεται
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισµό.
6. Τα χρηµατικά εντάλµατα που εκδίδονται για την πληρωµή
των αποζηµιώσεων και των εξόδων της περ. β’ της παρ. 4 εξοφλούνται ατελώς και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ Δηµοσίου ή τρίτων πέραν των
κρατήσεων της υποπερ. (βα’).
Άρθρο 34
Κατάταξη, εκπαίδευση και σίτιση
δοκίµων (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
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1. Οι κενές οργανικές θέσεις από τις προβλεπόµενες στο
άρθρο 22 του ν. 4676/2020 (Α’ 67), οι οποίες εξακολουθούν να
υφίστανται και µετά τη διενέργεια των διαγωνισµών κατάταξης
Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και Δοκίµων Λιµενοφυλάκων που
προκηρύχθηκαν το έτος 2019 σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25
του ν. 4597/2019 (Α’ 35), αντίστοιχα, δύνανται, στο πλαίσιο κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, να καλύπτονται από
τους πίνακες επιλαχόντων των εν λόγω διαγωνισµών. Οι επιλαχόντες του προηγούµενου εδαφίου κατατάσσονται στην οικεία
παραγωγική Σχολή του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνική Ακτοφυλακή εντός ενός (1) έτους από την κατάταξη των επιτυχόντων
υποψηφίων του αντίστοιχου διαγωνισµού, ως νέα εκπαιδευτική
σειρά, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται ο ακριβής αριθµός των επιλαχόντων που κατατάσσονται, ανά διαγωνισµό, κατηγορία και υποκατηγορία ή ειδικότητα υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
2. Εφόσον, πριν την κατάταξη ή το αργότερο εντός τριάντα
(30) ηµερών από την ηµεροµηνία έναρξης των µαθηµάτων, οι καταταγέντες µε τη διαδικασία της παρ. 1 παραιτηθούν ή διαπιστωθεί έλλειψη προσόντος ή δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα για
κατάταξη ή αποµακρυνθούν ή απολυθούν ή αποχωρήσουν για
οποιονδήποτε λόγο, κατατάσσονται προς πλήρωση των κενών
θέσεων που προκύπτουν οι επόµενοι κατά σειρά επιλαχόντες της
αντίστοιχης κατηγορίας, υποκατηγορίας ή ειδικότητας µε την
ίδια διαδικασία και σύµφωνα µε τη σειρά επιτυχίας τους. Η διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου ολοκληρώνεται το αργότερο
µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία παραίτησης ή διαπίστωσης της έλλειψης ή µη παρουσίασης ή αποµάκρυνσης ή απόλυσης ή αποχώρησης του εισαγοµένου, τη θέση του οποίου
καλούνται να καλύψουν. Εάν στην αντίστοιχη κατηγορία, υποκατηγορία ή ειδικότητα δεν υπάρχουν άλλοι επιλαχόντες, η κενή
θέση καλύπτεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τους επιλαχόντες των άλλων κατηγοριών, υποκατηγοριών ή ειδικοτήτων µε βάση τις υπηρεσιακές
ανάγκες.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Για την εκπαιδευτική περίοδο φοίτησης των Εκπαιδευτικών Σειρών 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 Δοκίµων Λιµενοφυλάκων, οι οποίοι κατατάσσονται µε το σύστηµα
των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, η έδρα της
Σχολής Δοκίµων Λιµενοφυλάκων, όπως καθορίζεται στο άρθρο
3 του π.δ. 76/2018 (Α’ 146) µεταφέρεται στις εγκαταστάσεις της
Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού που
βρίσκεται στον Σκαραµαγκά Αττικής.
β) Για τις Εκπαιδευτικές Σειρές Δοκίµων Λιµενοφυλάκων που
προκύπτουν σε εφαρµογή του άρθρου 25 του
ν. 4597/2019
(Α’ 35) ως έδρα νοείται οµοίως η έδρα της περ. α) και η εκπαίδευση πραγµατοποιείται για λόγους χωροταξικούς στις εγκαταστάσεις της Ναυτικής Βάσης «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» στον
Σκαραµαγκά Αττικής.
γ) Οι δαπάνες για τη φοίτηση των Δοκίµων Λιµενοφυλάκων,
όπως ιδίως οι δαπάνες σίτισης και τροφοδοσίας, πραγµατοποιούνται µε µέριµνα του Πολεµικού Ναυτικού για όσο χρονικό διάστηµα η έδρα της σχολής Δοκίµων Λιµενοφυλάκων παραµένει
στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού. Για τις εκπαιδευτικές περιόδους των περ. α’
και β’, η αντιµετώπιση των ανωτέρω δαπανών πραγµατοποιείται
µε µεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισµό του
Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στον Τακτικό
Προϋπολογισµό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις για την καταβολή του επιδόµατος
τροφής (άρθρο 1 του ν. 2136/1952 (Α’ 151) και 2/26576/
0022/21.5.2007 κοινή υπουργική απόφαση) στους Δόκιµους Λιµενοφύλακες που φοιτούν στις εγκαταστάσεις της σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού.
3. Δόκιµοι Λιµενοφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς Δοκίµων
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Λιµενοφυλάκων που προκύπτει σε εφαρµογή του άρθρου 25 του
ν. 4597/2019 (Α’ 35), δύνανται να σιτίζονται και να διαµένουν
εκτός των εγκαταστάσεων της Σχολής.»
Άρθρο 35
Απαλλαγές σκαφών Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής
Η χρήση λιµενικών υπηρεσιών, η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος
και ύδατος προς τα πλωτά µέσα του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που ελλιµενίζονται στους λιµένες της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, πραγµατοποιούνται άνευ καταβολής
αντιτίµου προς τους Φορείς Διαχείρισης και Εκµετάλλευσης των
Λιµένων, ήτοι Οργανισµούς Λιµένων, Δηµοτικά και Κρατικά Λιµενικά Ταµεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 36
Μετάταξη αποσπασµένων πολιτικών υπαλλήλων
της Δηµόσιας Αρχής Λιµένων (Δ.Α.Λ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α’ 224), επιτρέπεται η µετάταξη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του
πάσης φύσεως αποσπασµένου προσωπικού της Δηµόσιας Αρχής
Λιµένων µε την ίδια εργασιακή σχέση, κατόπιν υποβολής αίτησης
µετάταξης εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Η µετάταξη διενεργείται εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από την ανωτέρω αίτηση σε αντίστοιχη κενή οργανική
θέση του κλάδου του υπαλλήλου, και αν δεν υπάρχει, σε συνιστώµενη προσωποπαγή, µε κοινή απόφαση των αρµόδιων οργάνων των Υπουργείων Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και του εκάστοτε, εκ του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου, αρµόδιου Υπουργείου, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του ν.
4622/2019 (Α’ 133). Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της
προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η µετάταξη συντελείται
αυτοδικαίως µε µόνη διαπιστωτική πράξη των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
Εσωτερικών.
Άρθρο 37
Παιδικοί σταθµοί αρµοδιότητας του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής -Τροποποίηση
του άρθρου 42 του ν. 4029/2011
Tο άρθρο 42 του ν. 4029/2011 (Α’ 245) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 42
Ειδικές ρυθµίσεις για ίδρυση παιδικών σταθµών
και παιδικών εξοχών επ’ ωφελεία τέκνων εν ενεργεία και εν
αποστρατεία στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
δικαίωµα στρατωνισµού άγαµου προσωπικού
και λειτουργίας τράπεζας αίµατος
του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.»
Στο άρθρο 128 του ν. 3079/2002 (Α’ 311) προστίθενται παρ. 8,
9 και 10 ως ακολούθως:
«8. Στον Πειραιά και στις περιοχές όπου έχουν την έδρα τους
Λιµενικές Αρχές, δύναται να ιδρύονται παιδικοί σταθµοί, που εγκαθίστανται σε οικήµατα και εγκαταστάσεις του Δηµοσίου ή σε
αντίστοιχους από το Δηµόσιο µισθωµένους χώρους για τα τέκνα
των στελεχών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και του πολιτικού προσωπικού
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επιπλέον,
δύναται να ιδρύονται παιδικές εξοχές για τα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τα τέκνα
του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
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τικής Πολιτικής, καθώς και θέρετρα για τους εν ενεργεία και εν
αποστρατεία στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., σε οικήµατα και εγκαταστάσεις του Δηµοσίου ή σε αντίστοιχους από το Δηµόσιο µισθωµένους χώρους. Η ίδρυση, η λειτουργία και η κατάργηση των
ανωτέρω καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Η δαπάνη αγοράς εξοπλισµού για την
ορθή λειτουργία των ανωτέρω βαρύνει το Δηµόσιο.
9. Το προσωπικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούται στρατωνισµού στις
εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον υπάρχει η ευχέρεια ή σε άλλα κατάλληλα οικήµατα του Δηµοσίου, ή
σε µισθωµένα από το Δηµόσιο ιδιωτικά οικήµατα.
10. Λειτουργούν τράπεζες αίµατος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ή και σε άλλες πόλεις, εφόσον το απαιτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Οι τράπεζες αίµατος στεγάζονται σε στρατιωτικό
ή πολιτικό νοσοκοµείο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, η δε
λειτουργία τους ελέγχεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας
Υγειονοµικού. Το αίµα είναι προϊόν εθελοντικής αιµοδοσίας του
προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή ιδιωτών και χορηγείται στο εν
ενεργεία προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., στα µέλη της οικογένειάς τους (γονείς, σύζυγοι και τέκνα) και, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, στους συνταξιούχους του Σώµατος και στα µέλη των
οικογενειών τους, κατά τις παραπάνω διακρίσεις. Η διαδικασία
χορήγησης του αίµατος καθορίζεται µε διαταγή του Αρχηγού
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..»
Άρθρο 38
Δικαίωµα υγειονοµικής κάλυψης στα νοσοκοµεία
αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και εξουσιοδοτική διάταξη
Παρέχεται δικαίωµα υγειονοµικής περίθαλψης στα στρατιωτικά και ναυτικά νοσοκοµεία στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είτε είναι εν ενεργεία
είτε είναι συνταξιούχοι, τους συζύγους και τους συγγενείς τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Άµυνας ορίζονται τα νοσοκοµεία, οι δικαιούχοι, τα είδη περίθαλψης που παρέχονται σε αυτούς, και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 39
Έγκριση ισολογισµών και απολογισµών
εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής γενοµένων επί τη βάση
ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
Κατά παρέκκλιση της προθεσµίας έγκρισης της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 496/1974 (Α’ 204), δίνεται η δυνατότητα στο αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, εντός του τρέχοντος οικονοµικού έτους, να εγκρίνει
τους απολογισµούς – ισολογισµούς που έχουν ελεγχθεί από την
οργανική µονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τα
Λιµενικά Ταµεία Αντίκυρας για τα οικονοµικά έτη 2016 και 2017,
Ζακύνθου για τα οικονοµικά έτη 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017,
Πιερίας για τα οικονοµικά έτη 2015, 2016 και 2017, Φθιώτιδας
για το οικονοµικό έτος 2011, Ικαρίας για τα οικονοµικά έτη 2015,
2016, 2017 και 2018 και Σκύρου για το οικονοµικό έτος 2018,
καθώς και για το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας
(Γ.Ε.Ν.Ε.) για τα οικονοµικά έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και
2017.
Άρθρο 40
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Ίδρυση γραφείων προµηθειών σε οργανικές µονάδες
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Στις Λιµενικές Αρχές σε κάθε Πλοηγικό Σταθµό, δια της Λιµενικής Αρχής στην οποία υπάγεται, στη Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων και στις Δηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού, ήτοι στις
Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού, στα Κέντρα Επιµόρφωσης Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού, στη Δηµόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαµηπόλων Εµπορικού Ναυτικού και στις Σχολές
Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, όπως προβλέπονται στον
Οργανισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(π.δ. 13/2018, Α’ 26), καθώς επίσης στα Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., ιδρύονται Γραφεία Προµηθειών, τα οποία
έχουν την αρµοδιότητα σχεδιασµού και διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών, καθώς και την αρµοδιότητα υπογραφής
των σχετικών συµβάσεων από τον αρµόδιο διοικητή ή προϊστάµενο της κάθε επιχειρησιακής µονάδας, κατ’ εφαρµογή της παρ.
2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και της υπ’ αρ.
75555/289 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης - Οικονοµικών (Β’ 2336/2017), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 41
Λειτουργία τουριστικών καταλυµάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας λόγω COVID-19 για ειδικές κατηγορίες στελεχών
του Δηµοσίου
Οι υπ’ αρ. 6083/15.4.2020 (Β’ 1529), 6640/29.4.2020 (Β’ 1635),
6895/6.5.2020 (Β’ 1755), 7466/19.5.2020 (Β’ 1942), 7748/
25.5.2020 (Β’ 2034) και 8626/10.6.2020 (Β’ 2248) αποφάσεις του
Υπουργού Τουρισµού ισχύουν από τις 23.3.2020 για τα τουριστικά καταλύµατα τα οποία συνέχισαν να λειτουργούν από την
παραπάνω ηµεροµηνία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 42
Αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4597/2019
Το άρθρο 12 του ν. 4597/2019 (Α’ 35) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Ρυθµίσεις για την τοπική αρµοδιότητα της Γενικής
Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
1. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 68 του π.δ. 13/2018 (Α’ 26), επεκτείνεται σε όλα τα νησιά
της Ελληνικής Επικράτειας.
2. Από το πεδίο εφαρµογής της παρ. 1 εξαιρούνται:
α) Οι αρµοδιότητες του καθορισµού των ορίων και των όρων
και περιορισµών δόµησης, της έγκρισης ή τροποποίησης ή αναθεώρησης σχεδίων πόλεων και πολεοδοµικών µελετών οικισµών
ή τµηµάτων πόλεων χαρακτηρισµένων ως παραδοσιακών.
β) Οι αρµοδιότητες των παρ. 2, 3 και 7 του άρθρου 6 του ν.
4067/2012 (Α’ 79).
γ) Οι αρµοδιότητες της υποπερ. δδ’ της περ. ζ’ της παρ. 3 του
άρθρου 2 του π.δ. 1/1986 (Α’1).
Οι αρµοδιότητες των περ. α’, β’ και γ’ της παρούσας ασκούνται
από τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα νησιά των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου και
Νοτίου Αιγαίου. Για τα υπόλοιπα νησιά, οι αρµοδιότητες των περ.
α’, β’ και γ’ της παρούσας ασκούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες
του Τοµέα Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών
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και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα µε
τη χωρική τους αρµοδιότητα.
3. Το άρθρο 1 του π.δ. 1/1986 (Α’ 1) καταργείται.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Άρθρο 43
Παράταση προθεσµίας υποβολής αποδεικτικού
είσπραξης ελλειπουσών ηµερών ναύλωσης
στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Τροποποίηση του άρθρου 71 του ν. 4676/2020
Το άρθρο 71 του ν. 4676/2020 (Α’ 67) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 71
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4256/2014
Το τελευταίο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 4256/2014 (Α’ 92), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το αποδεικτικό είσπραξης υποβάλλεται στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός
προθεσµίας έξι (6) µηνών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου περί του
αριθµού των ελλειπουσών ηµερών ναύλωσης. Η µη τήρηση της
ανωτέρω προθεσµίας, επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της
αδείας. Για τον σκοπό αυτόν, εκδίδεται η πράξη του δεύτερου
εδαφίου της περ. στ’, υπολογιζόµενων των ηµερών ναύλωσης
του πλοίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Στις περιπτώσεις που η ως άνω ειδοποίηση έχει αποσταλεί πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος, η ανωτέρω προθεσµία ορίζεται σε
έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της. Τα ως άνω εφαρµόζονται και στην περ. γ’ της παρ. 2, καθώς και στην περ. δ’ της παρ.
8.»
Άρθρο 44
Παράταση της τριετίας για τη συµπλήρωση
του ελαχίστου αριθµού ηµερών ναύλωσης
1. Για τα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής που είναι ήδη καταχωρισµένα ή θα καταχωριστούν ή θα αιτηθούν την καταχώρισή
τους στο e-Μητρώο Πλοίων έως και τις 31.12.2021, παρατείνεται
για ένα (1) έτος η χρονική περίοδος της τριετίας εντός της
οποίας πρέπει να συµπληρωθεί ο ελάχιστος αριθµός ηµερών
ναύλωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4256/2014 (Α’92).
2. Η παράταση της παρ. 1 ισχύει µόνο για την πρώτη τριετία
από την ηµεροµηνία καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων.
Άρθρο 45
Εφαρµογή «e–ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ» -Τροποποίηση
του άρθρου 7 του ν. 4256/2014
Το άρθρο 7 του ν. 4256/2014 (Α’ 92), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Τα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής εφόσον είναι ναυλωµένα, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε αντίγραφο ναυλοσυµφώνου και µε ενηµερωµένες καταστάσεις επιβαινόντων πριν από
τον απόπλου τους από το λιµένα αφετηρίας. Τα παραπάνω έγγραφα προσυπογράφονται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη,
ο οποίος βεβαιώνει την ηµεροµηνία και την ώρα προσυπογραφής, βρίσκονται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε
ζήτηση από τις αρµόδιες Αρχές. Οι ενηµερωµένες καταστάσεις
επιβαινόντων περιέχουν τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 του
π.δ. 23/1999 (Α’ 17), όπως εκάστοτε ισχύει. Στους παραβάτες του
προηγούµενου εδαφίου επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου
12 του π.δ. 23/1999.
β. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, αντίγραφα των
ως άνω ναυλοσυµφώνων και των ενηµερωµένων καταστάσεων
επιβαινόντων υποβάλλονται, πριν τον απόπλου από το λιµένα
αφετηρίας στην αρµόδια Λιµενική Αρχή. Η ανωτέρω υποχρέωση
αναφορικά µε την κατάσταση επιβαινόντων υφίσταται και στην
περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 9. Τα ναυλοσύµφωνα θεω-

ρούνται από τη Λιµενική Αρχή και καταχωρίζονται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων του Επαγγελµατικού Πλοίου
Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α), οµοίως και οι τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αρ.
3133.1/10229/2016/4.2.2016 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 364). Όλες οι υποχρεώσεις των ως
άνω εδαφίων της παρούσας περίπτωσης δεν εφαρµόζονται για
τα καταχωρισµένα στο Μητρώο του άρθρου 2 επαγγελµατικά
πλοία αναψυχής µετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής
απόφασης της περ. β’ της παρ. 2.
γ. Αντίγραφα των ναυλοσύµφωνων υποβάλλονται από τον
εκναυλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου
3, στις υπηρεσίες της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(ν. 4174/2013, Α’ 170). Πλοίαρχος ή
Κυβερνήτης ο οποίος συντάσσει, προσυπογράφει ή αποδέχεται
πλαστά, εικονικά ή ανακριβή ναυλοσύµφωνα ή καταστάσεις επιβαινόντων, καθώς και όποιος νοθεύει τέτοια έγγραφα, τιµωρείται
µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών.
δ. Ο Πλοίαρχος ή ο Κυβερνήτης πλοίου αναψυχής είναι υποχρεωµένος να µεριµνά, ώστε το σύνολο των επιβαινόντων να
φέρει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να επιδεικνύει σε κάθε
ζήτηση στις αρµόδιες Αρχές ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο ικανό
δηµόσιο αποδεικτικό από το οποίο να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία καθενός από τους επιβάτες. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει µερική µεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο, ο πλοίαρχος ή ο
κυβερνήτης υποχρεούται να προβεί σε σχετική σηµείωση στην
κατάσταση επιβαινόντων, την οποία προσυπογράφει, σύµφωνα
µε τα αναλυτικά οριζόµενα στην περ. α’ της παρ. 1. Οριστική
αποβίβαση επιβατών σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό
(50%) επί της αρχικής λίστας επιβαινόντων και οριστική αποβίβαση επιβατών που τυχόν επιβιβαστούν κατά τη διάρκεια της
ναύλωσης σύµφωνα µε όρους ναυλοσυµφώνου σε ποσοστό άνω
του πενήντα τοις εκατό (50%), απαγορεύεται και ισοδυναµεί µε
τερµατισµό της τρέχουσας ναύλωσης. Τα ποσοστά του προηγούµενου εδαφίου δύνανται να µεταβάλλονται µε απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ε. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, τηρείται αρχείο
ναυλοσυµφώνων και καταστάσεων επιβαινόντων για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ετών από την ολοκλήρωση κάθε ταξιδιού.
Το αρχείο του προηγούµενου εδαφίου είναι διαθέσιµο σε κάθε
δηµόσια αρχή. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της
περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 7, αρκεί η ηλεκτρονική τήρηση
του αρχείου αυτού.
στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την έκδοση µε ηλεκτρονικό
τρόπο αδειών απόπλου και κατάπλου, την ηλεκτρονική έγκριση
θέσης ελλιµενισµού και την ηλεκτρονική υποβολή τελών, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ναυτικού
Επιµελητηρίου της Ελλάδος, καθορίζονται υπόδειγµα του ναυλοσυµφώνου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, οι βασικοί όροι
αυτού, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Οι συµβαλλόµενοι δύνανται ελευθέρως να προσθέτουν οποιοδήποτε άλλο όρο ή συµφωνία, που δεν αντιβαίνει στην ισχύουσα νοµοθεσία.
β. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δηµιουργείται ηλεκτρονική εφαρµογή (e-ναυλοσύµφωνο), για τη σύναψη ναυλοσυµφώνων µε ηλεκτρονικό τρόπο, την ηλεκτρονική
υποβολή των στοιχείων των ναυλοσυµφώνων ή της ιδιοχρησιµοποίησης των καταχωρισµένων στο e-Μητρώο επαγγελµατικών
πλοίων αναψυχής, των καταστάσεων επιβαινόντων και των τυχόν
µεταβολών τους, για την ενηµέρωση των αρµόδιων υπηρεσιών
του ανωτέρω Υπουργείου και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020. Η ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής εφαρµογής µε το ανωτέρω
Μητρώο πραγµατοποιείται µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότη-
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τας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
σύµφωνα µε το άρθρο 84 του ιδίου νόµου. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονοµικών
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα θέµατα οργάνωσης, τα στοιχεία διαλειτουργικότητας, οι υπόχρεοι προς καταχώριση, οι υπόχρεοι προς αποδοχή, οι αρµόδιες εµπλεκόµενες
Υπηρεσίες, οι διαδικασίες καταχώρισης των στοιχείων του ναυλοσυµφώνου, της κατάστασης επιβαινόντων, των σχετικών
ποσών και ποσοστών και του χρόνου ναύλωσης, οι κυρώσεις,
καθώς και κάθε τεχνικό ή άλλο θέµα, αναγκαίο για τη λειτουργία
της ηλεκτρονικής εφαρµογής.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ
Άρθρο 46
Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας
και εξουσιοδοτική διάταξη
1. Το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας, που προβλέπεται στην
παρ. 7 του άρθρου 9 του Κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009,
εδρεύει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία του
Κέντρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές των
συσκευών δορυφορικού εντοπισµού που τοποθετούνται στα
υπόχρεα αλιευτικά σκάφη, την πιστοποίηση και έγκριση τύπου
κάθε συσκευής δορυφορικού εντοπισµού που προορίζεται να εγκατασταθεί ή έχει ήδη εγκατασταθεί σε αλιευτικά σκάφη υπό ελληνική σηµαία, καθώς και την επιθεώρηση και τον περιοδικό
έλεγχο των συσκευών δορυφορικού εντοπισµού που είναι εγκατεστηµένες στα υπό ελληνική σηµαία αλιευτικά σκάφη.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζεται η
διαδικασία ελέγχου µέσω του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας
της τήρησης της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας για τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν συσκευή δορυφορικού εντοπισµού και
λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση της συµµόρφωσής τους µε τις απαιτήσεις αυτές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4676/2020
Άρθρο 47
Προσθήκη Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ Τροποποίηση του ν. 4676/2020
Στον ν. 4676/2020 (Α’ 67) προστίθεται άρθρο 87Α ως εξής:
«Άρθρο 87Α
Προσθήκη Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ
των άρθρων 61, 62 και 63
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος το Παράρτηµα Ι, το Παράρτηµα ΙΙ και το Παράρτηµα ΙΙΙ, τα
οποία είναι τα τοπογραφικά διαγράµµατα που συνοδεύουν τα
άρθρα 61, 62 και 63 αντίστοιχα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. –
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4389/2016
Άρθρο 48
Αρµοδιότητες Ρ.Α.Λ. – Τροποποίηση
των άρθρων 112 και 113 του ν. 4389/2016
Το άρθρο 112 και το άρθρο 113 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) συγχωνεύονται και το άρθρο 112 διαµορφώνεται ως εξής:

6787

«Άρθρο 112
Αρµοδιότητες Ρ.Α.Λ.
1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρµοδιότητα να λαµβάνει µέτρα, ανάλογα
µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, για:
α) την εποπτεία και συµµόρφωση µε την εθνική και ευρωπαϊκή
νοµοθεσία: αα) επί των τελών και χρήσεων λιµενικών υποδοµών
και υπηρεσιών, ββ) επί της υποχρέωσης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, σε συνεργασία µε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
β) τη διαµεσολάβηση και επίλυση διαφορών ενδιαφεροµένων
µερών µεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαχείριση
παραπόνων και καταγγελιών, και τη λήψη αποφάσεων επί αυτών
σε εύλογο χρονικό διάστηµα, σε κάθε θέµα αρµοδιότητάς της,
γ) την υποστήριξη προς τις αρµόδιες αρχές για την κατάρτιση
προδιαγραφών δηµοσίων συµβάσεων, όπως παραχωρήσεις χερσαίας ζώνης και συναφή ζητήµατα και των σχετικών ανανεώσεων
που προτείνονται από τον φορέα διαχείρισης, την παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων των δηµοσίων συµβάσεων, προς
εξασφάλιση ιδίως της τήρησης του συµφωνηµένου επιπέδου
εξυπηρέτησης, µε προσδιορισµό των επιπέδων απόδοσης, επενδύσεων, δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης και της συµµόρφωσης µε τους χρηµατοοικονοµικούς στόχους,
δ) τη συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού για την εξασφάλιση της πιστής εφαρµογής της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας στον κλάδο, την αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας
θέσης, εναρµονισµένων πρακτικών, εξοντωτικής τιµολόγησης και
άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό. Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, η Ρ.Α.Λ. µπορεί να ζητεί τη γνώµη
της Επιτροπής Ανταγωνισµού σε θέµατα ανταγωνισµού ή να παραπέµπει σε αυτήν υποθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να εµπίπτουν
στις ρυθµίσεις του ν. 3959/2011 (Α’ 93) και στην αρµοδιότητα της
Επιτροπής Ανταγωνισµού. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν
θίγουν αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισµού που της απονέµονται από την κείµενη νοµοθεσία.
2. Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρµόδια για:
α) την επεξεργασία και πρόταση στον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής των αναγκαίων νοµοθετικών διατάξεων για
κάθε θέµα αρµοδιότητάς της,
β) τη σύνταξη και υποβολή προς κάθε συναρµόδιο Υπουργείο
ή Ανεξάρτητη Αρχή εισηγήσεων για κάθε θέµα αρµοδιότητάς
της, ιδίως την υποβολή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής εισηγήσεων ως προς την απλούστευση, τη διαφάνεια
και την, κατά περίπτωση, εναρµόνιση των τελών κοινού ενδιαφέροντος όλων των ελληνικών λιµένων µε την εθνική και ευρωπαϊκή
νοµοθεσία,
γ) την έκδοση Κανονισµού Ακροάσεων προσώπων και επιχειρήσεων επί θεµάτων αρµοδιότητάς της,
δ) την ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία µε τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όσον αφορά στις αρµοδιότητές της,
ε) τη γνωµοδότηση – κατόπιν σχετικού ερωτήµατος του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – στο Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί ειδικών θεµάτων λιµένων
– περιλαµβανοµένων και µέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό του εθνικού λιµενικού συστήµατος,
στ) την εισήγηση προς τους αρµόδιους Υπουργούς Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά µε την
άσκηση των συµβατικών δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου
που απορρέουν από Συµβάσεις Παραχώρησης στο όνοµα και για
λογαριασµό του.
3. Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Λ.
δεν έχει το δικαίωµα: i) να ενεργεί αντίθετα µε ή ii) να τροποποιεί
καθ’ οιονδήποτε τρόπο διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας, καθώς και όρους Συµβάσεων Παραχώρησης ή
νόµων που τις κυρώνουν.»
Άρθρο 49
Διερεύνηση καταγγελιών – Τροποποίηση
του άρθρου 114 του ν. 4389/2016
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι παρ. 1 και 5 τροποποιούνται, η παρ. 6 καταργείται και το
άρθρο 114 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) διαµορφώνεται ως εξής:

Καταργούµενες διατάξεις

«Άρθρο 114
Διερεύνηση καταγγελιών
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα να καταγγέλλει ενώπιον της Ρ.Α.Λ. παραβάσεις για κάθε θέµα αρµοδιότητάς της. Με απόφαση της Ρ.Α.Λ. καθορίζονται ο τύπος, το
περιεχόµενο, καθώς και ο τρόπος υποβολής και καταχώρισης
των καταγγελιών που αφορούν σε θέµατα αρµοδιότητάς της. Η
Ρ.Α.Λ. αξιολογεί αν τα στοιχεία και οι ισχυρισµοί που τίθενται
υπόψη της από τον καταγγέλλοντα συνιστούν ενδείξεις παράβασης. Αν από την αξιολόγηση αυτή δεν προκύπτουν ενδείξεις παράβασης, η καταγγελία λογίζεται ως προφανώς αβάσιµη και
τίθεται στο αρχείο. Οι καταγγελίες αξιολογούνται το συντοµότερο δυνατό και πάντως εντός το αργότερο πέντε (5) µηνών από
την υποβολή τους στη Ρ.Α.Λ.. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι εργαζόµενοι σε δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι
εντεταλµένοι προσωρινά σε άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας οφείλουν να ανακοινώσουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στη Ρ.Α.Λ.,
ό,τι περιέρχεται στη γνώση τους µε οποιονδήποτε τρόπο και σχετίζεται µε θέµατα αρµοδιότητάς της.
2. Καταγγελίες περί ζητηµάτων που δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Ρ.Α.Λ. µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου
τίθενται στο αρχείο µε πράξη του Προέδρου της, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας οργανικής µονάδας, µέσα σε προθεσµία
πέντε µηνών από την υποβολή τους. Εάν η καταγγελία εµπίπτει
στις αρµοδιότητες άλλης ανεξάρτητης ή διοικητικής ή δικαστικής αρχής η Ρ.Α.Λ. οφείλει να τη διαβιβάσει αρµοδίως µέσα στην
παραπάνω προθεσµία.
3. Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της
Ρ.Α.Λ. που ορίζονται στον παρόντα νόµο, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ.
ή ο εξουσιοδοτηµένος από αυτόν Αντιπρόεδρος, µπορεί να ζητά
µε έγγραφο κάθε διαβάθµισης πληροφορίες από επιχειρήσεις,
ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή δηµόσιες ή άλλες αρχές. Στο έγγραφο αναφέρονται οι διατάξεις
του νόµου, οι οποίες θεµελιώνουν το αίτηµα, ο σκοπός της αίτησης, η προθεσµία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε (5)
εργασίµων ηµερών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνται σε άµεση, πλήρη και ακριβή παροχή των
πληροφοριών που ζητούνται. Δεν υπέχουν υποχρέωση παροχής
πληροφοριών τα πρόσωπα που εξετάζονται σε ποινικές δίκες.
Με τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο, δεν θίγονται οι διατάξεις περί τραπεζικού απορρήτου για τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Τα µέλη και στελέχη της Ρ.Α.Λ. υποχρεούνται σε τήρηση της εµπιστευτικότητας στοιχείων τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως τέτοια
και ετέθησαν υπόψη τους.
4. Με την επιφύλαξη ειδικών νόµων που καθιερώνουν υποχρέωση εχεµύθειας, όλες οι δηµόσιες αρχές και τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου υπέχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες και να συνδράµουν τη Ρ.Α.Λ. και τους εντεταλµένους υπαλλήλους της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
5. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούµενων κατά περίπτωση πληροφοριών ή σε περίπτωση παροχής πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών από
επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, διευθυντές και υπαλλήλους τους, όπως και ιδιώτες ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η Ρ.Α.Λ. επιβάλλει, για κάθε παράβαση, πρόστιµο από
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, έως και δέκα πέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για ατοµικές επιχειρήσεις και
από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως και εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ εφόσον πρόκειται για λοιπά νοµικά πρόσωπα.
Η απόφαση επιβολής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη και
να περιγράφει επαρκώς την πληµµέλεια στη συµπεριφορά του
ελεγχόµενου προσώπου.»
Άρθρο 50

Το άρθρο 113Α του ν. 4389/2016 (Α’ 94) καταργείται.
Άρθρο 51
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις– Τροποποίηση
του άρθρου 132 του ν. 4389/2016
Στο άρθρο 132 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) τροποποιείται η περ.
β) της παρ. 1, καταργούνται οι παρ. 3, 6 και 7 και το άρθρο 132
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 132
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
1. Σε περίπτωση αµφιβολίας ως προς τον φορέα της εξουσίας
ή της αρµοδιότητας που σχετίζεται µε διατάξεις του παρόντος
νόµου και εφόσον τα σχετικά ζητήµατα δεν ρυθµίζονται από άλλη
ειδικότερη διάταξη, αυτή επιλύεται ως εξής:
α) Όταν η αµφιβολία αφορά στην ανάθεση της εξουσίας ή αρµοδιότητας στον φορέα εκµετάλλευσης µε βάση τη Σύµβαση Παραχώρησης, πρέπει να θεωρηθεί ότι ο παραχωρησιούχος έχει
από τη Σύµβαση τη σχετική εξουσία ή αρµοδιότητα.
β) Όταν η αµφιβολία αφορά στην κατανοµή της εξουσίας ή
της αρµοδιότητας µεταξύ των φορέων του παρόντος νόµου,
αυτή επιλύεται ως εξής:
αα) Κάθε εξουσία ή αρµοδιότητα παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου συµµόρφωσης του παραχωρησιούχου µε
τους όρους της Σύµβασης Παραχώρησης αναφορικά µε οποιαδήποτε λιµενική ζώνη της ελληνικής επικράτειας, ασκείται από
τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά από σχετική εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων.
ββ) Πλην διαφορετικής ρύθµισης του παρόντος ή άλλου νοµοθετήµατος και υπό την επιφύλαξη αρµοδιότητας άλλων φορέων της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής µεριµνά για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας στη λιµενική ζώνη και για τη συµµόρφωση µε υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από τέτοια Σύµβαση Παραχώρησης.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4150/2013, καθώς και οι διατάξεις
των άρθρων 2 έως 5, 8 και 16 έως 19 του π.δ. 19/2016 «Κανονισµός Λειτουργίας και Οργάνωσης Υπηρεσιών της Ρυθµιστικής
Αρχής Λιµένων» (Α’ 28).
3. [Καταργείται]
4. Οι αρµοδιότητες που απονέµονται µε τις διατάξεις του παρόντος, δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις νόµων που κυρώνουν
Συµβάσεις Παραχώρησης και ερµηνεύονται υπό το πρίσµα των
διατάξεων αυτών. Η άσκηση όλων των αρµοδιοτήτων που απονέµονται στη Ρ.Α.Λ. µε τις διατάξεις των άρθρων 112 και 114 του
παρόντος νόµου τελεί υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων
Συµβάσεων Παραχώρησης ή των νόµων που έχουν κυρωθεί έως
και τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
5. Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
α) «Σύµβαση Παραχώρησης»: κάθε σύµβαση την οποία έχει ή
πρόκειται να συνάψει το Ελληνικό Δηµόσιο µε άλλο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου για την παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης, διαχείρισης ή/και εκµετάλλευσης όλης ή µέρους
λιµενικής ζώνης ή για την παραχώρηση έργου ή υπηρεσίας σε
λιµένα.
β) «Σύµβαση Παραχώρησης σε Φορέα της Ιδιωτικής Οικονοµίας»: οποιαδήποτε Σύµβαση Παραχώρησης του σηµείου α’ ανωτέρω, εφόσον αντισυµβαλλόµενος σε αυτήν του Ελληνικού
Δηµοσίου είναι οντότητα µη ελεγχόµενη, κατά το µετοχικό ή εταιρικό της κεφάλαιο ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, από το Ελληνικό Δηµόσιο, ανεξαρτήτως αν η σύµβαση
αυτή κυρώνεται µε τυπικό νόµο είτε όχι. Η επέλευση των κριτηρίων του προηγούµενου εδαφίου στο πρόσωπο του αντισυµβαλλοµένου του Ελληνικού Δηµοσίου µπορεί να είναι και επιγενόµενη της σύναψης της σχετικής σύµβασης, οπότε και η σύµβαση εµπίπτει στην εµβέλειά του από τον χρόνο αυτόν.
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6. [Καταργείται]
7. [Καταργείται]
8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται όλες
οι διατάξεις που ρυθµίζουν κατά τρόπο διαφορετικό τα ίδια ζητήµατα.»
Άρθρο 52
Εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον της Ρ.Α.Λ.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι εκκρεµείς υποθέσεις
της Ρ.Α.Λ. που δεν σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες του άρθρου
112, υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 53
Κυρώσεις λόγω παραβίασης διατάξεων περί ορίου
του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης ναυτικών
Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261), υποδιαιρείται σε περ. α’ και
β’, στο τρίτο εδάφιο της περ. β’ οι λέξεις «πεντακοσίων (500)
ευρώ για έκαστο ναυτικό» αντικαθίστανται από τις λέξεις «χιλίων
(1000) ευρώ ανά ηµέρα» και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. α) Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως του άρθρου 44, για
κάθε παράβαση των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού και των
προεδρικών διαταγµάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του και
ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, επιβάλλεται, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου του αρµοδίου Κλάδου του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής ή του Προϊσταµένου της Λιµενικής ή Προξενικής
Αρχής, κατά λόγο αρµοδιότητάς τους, πρόστιµο τριακοσίων
(300) ευρώ έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Υπόχρεοι
για την καταβολή του προστίµου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο εφοπλιστής, ο πράκτορας και ο πλοίαρχος του πλοίου. Ειδικότερα για τις παραβάσεις
του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου του αρµόδιου Κλάδου
του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,
επιβάλλεται το πρόστιµο του προηγούµενου εδαφίου στον πλοιοκτήτη ή στην «εταιρία», όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο
1.1.2. του Μέρους Α’ του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), όπως ισχύει.
β) Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της
περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του παρόντος επιβάλλεται, ανεξαρτήτως αν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου του αρµοδίου Κλάδου του
Αρχηγείου του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
(Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.) ή του Προϊσταµένου της Λιµενικής ή Προξενικής
Αρχής, κατά λόγο αρµοδιότητάς τους, πρόστιµο δέκα χιλιάδων
πεντακοσίων (10.500) ευρώ στον πλοιοκτήτη του πλοίου κατά την
έννοια του Κανονισµού για την εφαρµογή απαιτήσεων της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όπως εγκρίθηκε µε την 3522/2.8.2013 (Β’ 1671) κοινή
υπουργική απόφαση και ισχύει κάθε φορά. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίµου του προηγούµενου εδαφίου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο
ναυλωτής γυµνού πλοίου, ο εφοπλιστής και ο πράκτορας του
πλοίου. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της νοµοθεσίας περί ορίων του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης ναυτικών,
επιβάλλεται, ανεξαρτήτως αν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική
δίωξη, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου του αρµόδιου Κλάδου του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή του Προϊσταµένου της Λιµενικής ή Προξενικής Αρχής, κατά λόγο αρµοδιότητάς
τους, πρόστιµο τριακοσίων (300) ευρώ έως χιλίων (1.000) ευρώ
ανά ηµέρα, όπως αρµόζει. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίµου του προηγούµενου εδαφίου είναι αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο ναυλωτής γυµνού
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πλοίου, ο εφοπλιστής και ο πράκτορας του πλοίου, εξαιρουµένου του πλοιάρχου, στην περίπτωση που δεν διαπιστώνεται ευθύνη αυτού και έχει µεριµνήσει εγκαίρως για την έγγραφη
ενηµέρωση του πλοιοκτήτη, κατά την έννοια του παραπάνω Κανονισµού σχετικά µε την αναγκαιότητα λήψης µέτρων και παροχής πόρων εκ µέρους του πλοιοκτήτη για την τήρηση της οικείας
νοµοθεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µπορεί να τροποποιούνται τα όρια των παραπάνω
προστίµων, να καθορίζονται τα όρια προστίµων για έτερες κατηγορίες παραβάσεων ναυτεργατικής νοµοθεσίας, καθώς και να
ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των διατάξεων των παραπάνω εδαφίων.»
Άρθρο 54
Διατιµηµένα έντυπα ΝΑΤ σε ηλεκτρονική µορφή –
Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου του ν. 2209/1994
Στο άρθρο τέταρτο του ν. 2209/1994 (Α’ 72), τροποποιούνται
το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 καθώς επίσης και οι περ. α’ και δ’
και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο Τέταρτο
Η παρ. 4 του άρθρου 87 του ν. 792/1978 (Α’ 110), όπως κωδικοποιήθηκε µε το π.δ. 913/1978 (Α’ 220), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. µπορεί
να καθορίζονται:
α) τα διατιµηµένα έντυπα του Ν.Α.Τ., ή και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικής µορφής, των οποίων τα έσοδα αποτελούν πόρο αυτού,
β) ο φορέας ή οι φορείς και η διαδικασία παραγωγής και διάθεσης,
γ) το αντίτιµο και ο τρόπος είσπραξής του µε άµεση καταβολή
ή µε επικόλληση ειδικού ενσήµου, καθώς και ο τύπος του ενσήµου και ο τρόπος προµήθειας και διάθεσης αυτού, και
δ) κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τα διατιµηµένα έντυπα
του Ν.Α.Τ. ή και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικής µορφής.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 55
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ’ εξαίρεση, η ισχύς του άρθρου 14 αρχίζει από την 1η Σεπτεµβρίου 2020 και του άρθρου
43 αρχίζει από τη 19η Μαρτίου 2020.
Αθήνα,

2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

16. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

23. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ το Σώµα
να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Η ζητηθείσα εξουσιοδότηση παρεσχέθη.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 23.55’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία: µόνη συζήτηση και
ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση α) της από 11.12.2020
Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την επωνυµία «Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη
Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του
N.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης,
του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»,
της κ. Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου
Υγείας», σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη που
έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

