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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΣΗΗ  
 

Προσ τoν κ. Τπουργό 
 

Ναυτιλίασ και Αιγαίου 
 

Θζμα: «Εκρθκτικζσ διαςτάςεισ ζχει λάβει θ ανεργία των ναυτικών. Απαιτείται, 
άμεςθ αντιμετώπιςθ».  
 
Άμεςθ είναι θ ανάγκθ, αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ τθσ ανεργίασ ςτο χϊρο τθσ 
ναυτεργαςίασ, που το τελευταίο διάςτθμα, ζχει λάβει εκρθκτικζσ διαςτάςεισ. Οι 
πολιτικζσ των κυβερνιςεων, που λειτουργοφςαν με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των 
εφοπλιςτικϊν αιτθμάτων, ευκφνονται για τθν κατάςταςθ που ζχει δθμιουργθκεί, με 
τισ ςυνεχείσ μειϊςεισ των οργανικϊν ςυνκζςεων, τισ τελευταίεσ τρεισ δεκαετίεσ. Σε 
αυτζσ τισ πολιτικζσ, εντάςςεται το νζο κεςμικό πλαίςιο ςτθν ακτοπλοΐα (Ν. 
4150/2013) το οποίο ζκεςε εκτόσ εργαςίασ εκατοντάδεσ ναυτεργάτεσ, κακϊσ και θ 
απελευκζρωςθ του καμποτάη ςτθν κρουαηιζρα, που οδιγθςε ςτθν αλλαγι 
νθολογίου τα τελευταία κρουαηιερόπλοια με ελλθνικι ςθμαία, γεγονόσ που 
επζδραςε αρνθτικά, ςτθν εργαςία των Ελλινων ναυτικϊν ςε αυτά.  
 
Σφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία, θ ανεργία ςτο χϊρο των ναυτικϊν ζχει φτάςει τον 
αρικμό των 5.000 ανζργων, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι, τόςο θ Πανελλινια Ναυτικι 
Ομοςπονδία, αλλά και Σωματεία του κλάδου, υπολογίηουν ςε 10.000 άτομα τον 
πραγματικό αρικμό των ανζργων. Για να γίνει κατανοθτό το μζγεκοσ του 
προβλιματοσ, αρκεί να αναφερκεί, ότι οι πραγματικζσ κζςεισ εργαςίασ ςιμερα, 
ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ των Συνδικάτων, ανζρχονται ςε 14.000. ενϊ τθ δεκαετία 
του 1980, είχαν φτάςει περίπου τισ 80.000. Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι το πρόςχθμα 
των μειϊςεων των οργανικϊν ςυνκζςεων, ιταν θ προςζλκυςθ πλοίων ςτο Ελλθνικό 
νθολόγιο. Ωςτόςο, ενϊ τθ δεκαετία του 1980 ςτο ελλθνικό νθολόγιο βρίςκονταν 
πάνω από 3.500 πλοία, ςιμερα, φτάνουν περίπου ςτα 800.  
  
Η διαφορά ανάμεςα ςτθν επίςθμθ και ςτθν πραγματικι ανεργία, οφείλεται ςτο 
γεγονόσ ότι: α) ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ανζργων δεν καταγράφονται ςτουσ 
καταλόγουσ του Γραφείου Ευρζςεωσ Ναυτικισ Εργαςίασ (ΓΕΝΕ), επειδι ουδζποτε 
αυτό τουσ εξαςφαλίηει εργαςία και β) θ ςυντριπτικι πλειοψθφία, δεν ςυμπλθρϊνει 
τισ προχποκζςεισ για τθν επιδότθςθ. 
 
Σφμφωνα με τα πιο πρόςφατα ςτοιχεία, μόνο 440 ναυτικοί είχαν δικαίωμα 
επιδότθςθσ, από το ςφνολο των επίςθμα εγγεγραμμζνων ναυτικϊν. Επιςθμαίνεται, 
ότι το φψοσ των επιδομάτων ανεργίασ των Ελλινων ναυτικϊν, υπολείπεται 
ςθμαντικά των αντίςτοιχων επιδομάτων ςε άλλουσ εργαςιακοφσ κλάδουσ.  
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Η κατάςταςθ με τθν ανεργία των ναυτικϊν, ςυνεχϊσ επιδεινϊνεται. Η κυβζρνθςθ, 
όχι μόνο δεν λαμβάνει μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ, αλλά 
λειτουργεί προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ με τθν κατάκεςθ νομοςχεδίου από τον 
Υπουργό Ναυτιλίασ και Αιγαίου για τα τουριςτικά πλοία, ςφμφωνα με το οποίο, 
τίκενται ςε κίνδυνο οι υπάρχουςεσ κζςεισ εργαςίασ Ελλινων ναυτικϊν και ςε αυτό 
τον κλάδο. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ πολιτικισ, είναι θ εξακλίωςθ των ανζργων 
ναυτικϊν, ςε ςθμείο που πολλοί από αυτοφσ, να ςυντθροφνται από τθν εκκλθςία 
και ανκρωπιςτικζσ Οργανϊςεισ, ενϊ μόλισ πρόςφατα Ζλλθνασ άνεργοσ και άςτεγοσ 
ναυτικόσ, βρζκθκε νεκρόσ ςτθν πλατεία Καραϊςκάκθ. 
 
Αντίκετα με τα όςα δυςάρεςτα και τραγικά αναφζρονται πιο πάνω, ο κ. Υπουργόσ 
Ναυτιλίασ και Αιγαίου δθλϊνει επίςθμα ςτθν Βουλι, ότι τα όποια περιοριςτικά 
μζτρα από τθ νομοκεςία, αφοροφν ςτθν απαςχόλθςθ των ναυτεργατϊν, ζχουν ωσ 
αποτζλεςμα να αυξάνεται θ ανεργία. Με αυτό τον τρόπο, ζδωςε ςαφζςτατα το 
μινυμα, ότι κανζνα μζτρο δεν μπορεί να επιβλθκεί ςτθν πλοιοκτθςία για τθν 
πρόςλθψθ Ελλινων ναυτεργατϊν. Τθν ίδια ςτιγμι, με δθλϊςεισ του ςτθ Βουλι, 
αμφιςβιτθςε ακόμα και τθν ικανότθτα των Ελλινων ναυτεργατϊν, προκειμζνου να 
νομιμοποιιςει τθν επιλογι των εφοπλιςτϊν, που επιλζγουν χαμθλόμιςκουσ 
αλλοδαποφσ ναυτικοφσ. Αυτι του θ ςτάςθ, είναι δθλωτικι τθσ πρόκεςισ του, να 
μθν επιβλθκεί κανζνα μζτρο υπζρ τθσ απαςχόλθςθσ των ναυτικϊν, που κα κίγει τθν 
πλοιοκτθςία.  
 
Με βάςθ τθν παραπάνω κατάςταςθ, που εν ςυντομία δίνει τθν εικόνα που 
διαμορφϊνεται ςτον τομζα τθσ ναυτικισ εργαςίασ,   
 
Ερωτάται ο κ. Τπουργόσ: 
 

1. Είναι δυνατόν, ςφςςωμθ θ κυβζρνθςθ και ο ίδιοσ και ο Πρωκυπουργόσ από 

τθ μία πλευρά, να αναφζρονται με δικυραμβικά ςχόλια ςτθ μεγαλφτερθ 

ναυτιλία του κόςμου και από τθν άλλθ, ςε κάκε ευκαιρία, να δείχνουν αυτι 

τθ πρωτοφανι αναλγθςία απζναντι ςτουσ Ζλλθνεσ ναυτικοφσ, που είχαν και 

ζχουν τεράςτια ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν πρωτοκακεδρία τθσ 

Ελλθνικισ ναυτιλίασ, ςε παγκόςμια κλίμακα; 

2. Προτίκεται να τροποποιιςει τον όρο 8 του νομοκετικοφ διατάγματοσ 

2687/53 και τισ εγκριτικζσ πράξεισ, προκειμζνου να ςτελεχϊςουν τα 

ελλθνικά πλοία άνεργοι Ζλλθνεσ ναυτεργάτεσ; 

3. Σκοπεφει να επανεξετάςει τισ ρυκμίςεισ για τθν δραςτικι μείωςθ των 

κζςεων εργαςίασ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτο Νόμο 4150/2013, για το 

νζο κεςμικό πλαίςιο τθσ ακτοπλοΐασ;  

4. Επιμζνει ςτθν άποψθ, ότι για τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ Ελλινων 

ναυτεργατϊν ςτθν ποντοπόρο ναυτιλία (ιδιαίτερα για τα πλθρϊματα), 

απαράβατοσ όροσ είναι θ κατάργθςθ των Συλλογικϊν Συμβάςεων Εργαςίασ 

και θ κζςπιςθ ατομικϊν ςυμβάςεων, με μιςκοφσ και αποδοχζσ όπωσ αυτζσ 

των ναυτεργατϊν του τρίτου κόςμου; 
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5.   Θα προχωριςει ςτθν αναδιοργάνωςθ του ΓΕΝΕ, όπωσ προτείνουν ΠΝΟ και 

ναυτεργατικά Σωματεία, ζτςι ϊςτε, αυτό να αποκτιςει ουςιαςτικζσ 

αρμοδιότθτεσ ςε όλο το φάςμα προςλιψεων, ναυτολογιςεων και 

απολφςεων και ταυτόχρονα κα τροποποιιςει το Π.Δ 64/2003 ςφμφωνα με 

το οποίο κα επιδοτοφνται όλοι οι άνεργοι μετά το πζρασ τθσ άδειασ και κα 

επιμθκφνεται ο χρόνοσ επιδότθςθσ των ανζργων; 

        
Οι επερωτώντεσ  Βουλευτζσ 

 

Θοδωρισ Δρίτςασ 

Σηζνθ Βαμβακά 

Δθμιτρθσ Γάκθσ 

Αγνι Καλογερι 

Χριςτοσ Καραγιαννίδθσ 

Παναγιώτθσ Λαφαηάνθσ 

Κώςτασ Μπάρκασ 

Μαρία Μπόλαρθ 

Ιωάννθσ τακάσ 

Δθμιτρθσ τρατοφλθσ 

Νίκοσ υρμαλζνιοσ 

Δζςποινα Χαραλαμπίδου 

 

 


