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ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση ανέργων ναϋτικίί>ν».

Ζε απάντηση της αριθ. 33/23-7-2012 Αναφοράς των Βουλευτών κας Δ. Μανωλάκοι:
και κ. Χ. Κατοώτη, σας γνωρίςρυμρ τα ακόλουθα:

1. Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα τοο κεφαλαίου της ίλληνικής
εμπορικής ναυτιλίας, και ιδιαίτερα ΐης ι/οντοπόρου, η οποία δραστηριοποιούμενη ανά
\ην υιρήλιο εξασφαλίζει διεθνές κύρος και παράγει πλούτο γισ την ελληνική οικονομία
και κοινωνία, μεριμνά συνεχώς για την αναβάθμιση τοο ποιοτικού ρόλου της ελληνικής
οημαίας, προσαρμόζοντας κατάλληλα, , 'όποτε απαιτείται, το ισχύον ιδιαίτερο
νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 13 ν.6. 2687/53 - εγκριτικές πράξεις νηολόγησης) στις
εκάστοτε ισχύοοοες συνθήκες δραστηριοποίησης στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές,

Υπό το ανωτέρω πρίσμα και με γνώμονα τους άξονες «(Ανάιττυξη - Ασφάλεια -
Ποιότητα - Ανταγωνιστικότητα - Απασχόληση», εφαρμόστηκε προ εξαετίας περίπου
(Νοέμβριο 2006), δέσμη μέτρων για την ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία (καθιέρωση
ελαστικότερων συνθέσεων κατωτέρων πληρωμάτων - επιδότηση τον ασφαλιστικών
εισφορών) με στόχο τόσο την ποιοτική και ΐτοοοτική βελτίωση τοι> εθνικού νηολογίου,
όσο ιςαι την ανάλογη αοξηοτ] Έων προσφερομένων θέσεων εργασίας για τοος 'ΡΛληνες
ναυτικούς.

2. Η εξεύρεση ναυτικής εργασίας ρυθμίζεται ατό πλαίσια απαιτήσεων Διεθνούς
Σύμβαπης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (11-Ο) που έχει κυρώσει η.χώρυ μας.
Ειδικότερα, ούρφωνσ με την ισχύουσα σχετιχή νομοθεσία, η διαμεσολάβηση για την
ί.:ξεύρεσΐ] ναντυα^ εργασίας γίνεται απά το Γραφείο Κτιρέσεως Ναυτικής Εργασίας, το
οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και οτη διοίκηση του οποϊοο
πομμΓτέχουν ισότιμα εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων ΐης ναυτιλίας.

Κριτήριο για την πρόσβαση των Ελλήνων ναιηικών σε προσφερόμενες
ί-ργαίτίσς επί κμποριχών πλοίων είναι η κατοχή τον νομΐμον προσόντων, Κατά
εύρεση ναυτικής εργασίας, ο μεν ναυτικός έχϊι το δικαίωμα ΐης επιλογής του πλοίου, ο
β*: π .̂οίαρχος ή πλοιοκτήτΐ"ις το δικαίωμα της επιλογής του πληρώματος.

3 Οι. οργανικές ιπ'> νήσεις πληρώρ(τ:ος πΛϊϊϊον καβο^ζονταί οι3μψωνα μι': την
Ν/ομοβίνίσ χι,ιΐ μϊ σήτες κιτ,ιδιπικε'ΐίΠ, Οπό άποψη (ττελέχωοης, η αοψώλεια Τ(ΪΛ'
καν ιοί.) πληρύ.ματος τ<.τν αΑρίον. η ομαλή 5ρασιηριοποϊ.ηοή τορς και η

1ΐι:ν αναγκών των ΐ;ϊπ[.·>αινόνι<'>ν,
τΐ]ν καϊί:·(')0ονηη ίνΐο^ι/ϋης ΐης ναυπκήί; ι,ργαίτιας και οήίίφωνα μί τ ιχ ιοχι'χ.'-ο .̂ς

ζ^'-ί Υια 'ίΤ1ν ΐ·>ί·!>0ΐ:ρη παροχή υπηρίΛΐών ίϊτι;; Θί-Άύσσ"^ ίΆ-ί^ίμίταψιΐρί··.; (ν,
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(60) ημερών, ο πλοιοκτήτης ωιοχρεοΰΐοι να έχει το πλοίο στελεχωμένο σύμφωνα; μ^Έΐς,;",
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί οργανικής ούνθεσης πληρώματος ανεξάρτητα\άν·.;''-'·
αυτό εκτελεί ή όχι πλόες, Σε περίπτωση πσυ διαπιστωθούν παραβάσεις, ανεξάρτητα από,
την επιβολή άλλων κυρώσεων, επιβάλλεται με απόφαση της Λιμενικής Αρχής του
ίίφρτηρίου λιμένα των δρομολογίων του πλοίου, πρόστιμο ίσο μκ την μισθοδοσία που
θα καταβολλόταν μβ βάση την οικεία συλλογυςή ούμβαϋη κργασίας στους )=λλ«ίπϋντε<;
από την οργανική σύνθεση πληρώματος ναυτικούς, προαυξημένο κατά είκοσι ΐοιι;

4. Η εφαρμογή των διατάξεων της ιοχύουοας νομοθεσίας; για τη στελέχωση και το
προσωπικό των πλοίων ελέγχεται από τις Λιμενικές Αρχές ρε βάση οδηγίες που έχουν
παρασχεθεί σπΛ τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας σύμφωνα με τις οποίες, σε ικρίπτωση
διαπίστωσης παραβάσεων, κινείται η διαδικασία για την επιβολή των προβλεπόμενων
κυρώσεων καθώς και για την αποκατάσταση των ελλείψεων - αντίΚΕΐνονιχστή'ϊων που
διαπιστώνονται και την αποφυγή επανάληψης τους. Ειδικά στην περίπτωση ποη η
παράβαση ή η αντικανονικότητα αφορά στην τήρηση των απαιτήσεων νια την
οργανική ούνθεοη πληρώματος πλοίου, έχει ζητηθεί η ενημέρωση του Γραφείου
Βύρεοης Ναυτικής Εργασίας από τις Λιμενικές Αρχές προκειμένου ο πλοιοκτήτης να

,̂  γνωρίζει τη διαθίονμότητα των προς εργαοΗ,α ναυτικών των αντίστοιχων ί·_ιδικοτήτ;ων,
εκ των εγγεγραμμένων (ττους οικείους καταλόγους του Γραφείου.

5- Οι όροι αμοιβής και εργασίας των ναυτικών για διάφορες κατηγορίες πλοίων
καθορίζονται από ΐις Συλλογικές Συμβάσ^ς Μουγκής Εργαοίας, τα περιεχόμενο των
οποίων καταρτίζεται μς ελεύθερες διαπραγματεύσεις μβχαξύ εκπροσώπων των οΐκί:ί»ν
εψοπλισΐικών και ναυτεργατικών οργανώσεων, χωρίς την παρέμβαση της Πολιτείας, ως
προς το περιεχόμενο των όρων αυτών. Η Πολιτεία ενθαρρύνει ενεργά τους κοινωνικούς
εταίρους για μεταξύ τοος διάλογο και συναίνεση αναφορυχά με τη σύναψη των
ανωτέρω, οι οποίες προωθούνται άμεσα προς κύρωση από τον αρμόδιο Υπουργό,
σϋρφωνα με ης διατάξεις της ισχύουσας νομσθε^ας,

6. Κστ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 «για την εφαρμογή της
αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο
εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσοίϊς ενδσμηαφορές - (Γ3ΐκ>ί:ι§β), από την ΐ π
Ιανουαρίου 1993 εφαρμόζεται η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων

-*- ν_, ενδομεταφορών εντός Κράτους-Μέλοος της Ε_Ε. για τους πλοιοκτήτες της Κοινότητας
ίων οπαίοον τα πλοία είναι νηολογημένα σε Κρατος-Μέλας της Ε.Ε. και φέρουν τη
σημαία του, υπό τον όρο ότι τα σκάφη αυτά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις Λου
απαιτούνται για να εκτελούν ενδσμεταφορές στο εν λόγω Κρατος-Μέλος.

Όπως είναι γ^όσιό, η υιοθέτηση του Κανονισμού 3577/92 για την απελευθέρωση
του τομέα των θαλασσίων μεταφορών στο εσωτερικό των κρατών-μρλόιν ιης Ε.Ε,
ϋποτέλεσε προϊόν μακρόχρονων και επίπονων διαπραγματεύο-εων ϊΐου οδήγησαν οχην
επίτευξη ί:νός συμβιβασμού, ο οποίος ελάμβανε οπόψη τοι) τις ιδιαπερότηιν-ς τ.<ιΐν
θαλαοσίων ^νδομεταφορών των κρατών-μελών και των ^ιχιτώοεοιν υου η
απελευθέρωση συνεπαγόταν. Καιάργηση ή οποιαδήποτε τροηοποίηση-του υφιστάμενου

·' Ηεσ^ηκού πλαισίου (ν. 2932/2001) που διέπει τις υπηρεσίες θαλασσίων ενδαμοαφορών,
πρέΗίΐ πάντα να Έίλεί ο£ αυνάρτηοη με το Κοινοτικό Δίκαιο 1)ΟΟ ως γνωστόν είναι
υποχρεωτικό και δεσμεύει τα Κμίπη-Μέλη (Κανονισμός 3577/92, άρθρο 2

. (

7, Σύμφωνα μκ τις διατάζεις του ανίυ'ίτυζιακοϋ νόμου 378/68 και «Μ ν. 27//5,
4/78, 2234/Μ, 952/09 δύνανται να εγκαθίστανται στην Ελλάδα κατόίΐι.ν άδειας »κπ>
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χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίοι],
γραφεία ή υποκαταστήματα: αλλοδαπών εηιχειρήοεων οπσιοοδήποτΕ τύπου ή μορφής
ασχολούμενα αποκλειστικά με τη διαχείριση, »:κμετάλλεοοη, ναύλωση, διακανονισμό
αβαριών, κ.λπ.

Οι διατάξεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας προβλέιιουν και διευκολύνσεις και
απαλλαγές (φόρου κ.λπ)·των εταιρειών αυτών καθώς κ<η των πλοιοκτητριών εταιρειώ1·
και των μετόχων τους των διαχειριζόμενων πλοίων (άρθ 25 και 26 του ν. 27/75 οίκος
έχουν τροποποιηθεί και ιοχύουν). Στον ί&ιο νόμο προβλέπεται και τΰ καθεστώς
φορολόγησης των υπό ελληνική σημαία πλοίων.

8, Ο ν. 3872/20)0, όπως τροποποιήθηκε με ιόν ν. 4072/12 με τον οποίο εηεκτάθηκι;
η εκτέλεση κυκλικών περιηγητικών πλόων με αφκτηρία ελληνικό λιμένα (κρουαζιέρα)
και στα πλοία με οημαία τρίτων χωρών, εκδόθηκε με σκοπό την ανάπτυξη του
ΰαλασοίου τουρισμού αναιι/υχής με κρουαζιερόπλοια, ο οποίος έχει μεγάλες προοπτικές
για την Ελλάδα. Η επέκταση αοτή θα τονώσει τον θαλάαοιο τουρισμό στη χώρα μα<;
μέσω της προσέλκυσης νέων πλοίων και της τόνωσης της τουριστικής κίνησης ιχ
περισσότερους προορισμούς, με αυοτέλεσμα σημαντικά οφέλη πε όρους οικονομική";
ανάπτυξης και απασχόλησης.

9. Πέρα από την ανάπτυξη των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, η αύξηυη της
απασχόλησης της ναοτικής εργασίας επιτυγχάνεται και με την ποιοτυχή αναβάθμιση
της βάσης της Ναυτιλιακής Πολιτικής, της Ναυτικής Εκπαίδευσης Σΐο πλαίσιο αυτό, το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο? ·ό»νεργασία με ης Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και τις εμπλεκόμενες Εφοπλιστικές Ενώσεις, εξαντλώντας κάθι:
δυνατότητα παρέμβασης του, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, στο πλαίσιο της
υφιστάμενης νομοθεοΗας νια τη ναοτολόγηοη των σπουδαστών, ώοτε να αποκτήσουν
την απαιτούμενη πρακτική εμπειρία για τη ίΐονέχιαη των σπουδών τους.

Ειδικότερα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη κκπαίδεοοη των
σπουδαστών επί ιιλοΐου έχει ληφθεί πρόνοια, ώχττε οτίμφωνα με τον αχετικό Κανονισμή
Σιιουδών των Α.Ε.Ν., να ιιροβλέπκταΐ- η δυνατότητα σονκχισης τ»ν ππουδών ότι:;
επόμενα εξάμηνα φοίτησης αντιστοίχως, ακόμη και όταν τα εκπαιδευτικά ταξίδια ιιου
εκτέλεσαν οι σπουδαστές είχαν διάρκεια μικρότερη της απαιτούμενης των έξι (6) μηνών
έκαστο. Σε αυτή την περίπτωση, δύναται το πραγματοποιηθέν Λ ' θαλάοσιο
(ι-κπαιδεοττκό ταξίδι να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή τα
πραγματοποιηθέντα Α' κιπ Β' θαλάσσια εκπαιδευτικά ταξίδια να έχουν συνολική
διάρκεια τουλάχιστον οκτώ (8) ρηνών. Η θαλάσσια εμπειρία που οπολείπίται κόΟ:·
φορά συμπληρώνεται πριν την (ΐπύκτηοη του ιιτοχίου της Σχολής και μέοα σία όρια
που καθορίζονται στον ως άνω Κανονιομό Σποιιδών.

Επιπλέον, έπειτα σπό πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας κοι
σύμφωνα με την αριθ. ιιρωτ. Μ 3615/01/2012/19-04-2012 Υπουργική Απόφαση
(Πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ : Β4ίί2Φ- 6Β3), οι σπουδαστές ούνανται να
ναυτολογηθούν και οε πλοίο με ς'ένη οημαία μη συμβεβλημένα με το Ναυτικό
Α:κηιαχιχό Ταμείο (Ν-Α.Τ-).

"10- Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η ΓΠίβοτηπη των ονέργίύν ναοχι^ών και ο ι
ιιροϋποΟέοίΛς χΛρήγηυηζ Γ^χετικοιϊ πιιδόμυτος ανεργίας «ροβλέπίται οΐιο το π.ο.
228/1998 (ΦΕΚ 176 Α1), όιιως έχει τροποποιηθεί και ιοχύ«ι με "ία π.β. 110/2000 (ΦΕΚ 104
Α ' ) , ιι.δ. 281/2001 (Φ^Κ 1% Α } κπι π.δ, ή4/200Λ (ΦΚΚ 65 Α'). Πέρϋν αυτ.ιύ και υκ ό,τ'

μί,ψαφϊκτακτης οικονομικής ί:^-^(:ίχι^οΓι^; των ανέργων ναονικών, αυτά ι:ινυι
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γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τα οποία άπτονται
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ι,ιμμυΟΐιοτήΐπ,ν Μ > Ι >
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