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ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΘΕΜΑΤΑ

Σημασία της ναυτιλίας για την χώρα
Μέγεθος και τρόπος ενίαχύσης τρς 
ΥΕΝ
ΟΕΕεΗοιτβ νηολόγια 
Απελευθέρωση υπηρεσιών διεθνώς 
ΟαόοΕαςο
Ανταγωνιστικότητα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η ναυτιλία , πέραν απο την εισροή ναυτιλιακού συναλλάγματος,
προσφέρει και άλλες ωφέλειες, κο.ι πώς α£ ιολογούνται αυτές;

Πιστεύετε ότι η Ελληνική ναυτιλία θα μπορούσε τα προσεχή 
χρόνια να διατηρήσει την δεσπόζουσα θέση της στον κόσμο, 
η και να την ενιαχύσει;

Μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού, με ποιό τρόπο 
και με τι συγκεκριμένα μέτρα θα μπορούσε η Ελλάδα να ενιαχύαί 
την ναυτιλία της και την ανταγωνιστικότητα του στόλου της;
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Η σημερινή δομή, οργάνωση και λειτουργία του ψυαικαύ 
φρρ’έα της ναυτιλίας,το y Κ Ν, ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της εμπορικής ναυτιλίας καμ ραν όχι Tl· νομί«» 
Cp'te ότι πρίμει να γίνει;

Στα: παραγωγικά οικονομικά Υπουργεία (ΥΓΙΕΘΟ, Υιχ. Βιομη
χανίας κ.λ.ιι) υπάρχουν υπηρεσίες που κατά κύριο λόγο 
αοίχρλούνται με θέματα Ναυτιλίας (Χρηματοδότηση, Δια
λυτήρια, Ναυπηγήσεις, επισκευές κ.α.). Αυτή η πολυ
αρχία δημιουργεί προβλήματα στον ναυτιλιακό επιχειρη-
ματ
του

a και εαν ναι 
θέματος ;

τι προτείνετε για την αντιμετώπιση

6. Ποιες επιπτώσεις y)u έχει στην Ελληνική ναυτιλία η 
δημιουργία offshore νηολογίων (νηολόγια χαμηλού 
κόστ°υς) από τις ευρωπαϊκές χώρες, η πιθανολογούμενη 
δημ,ουργία ευρωπαϊκής σημαίας και η σημειούμενη αύ- 
Εηση των στύλων σημαιών ευκαιρίας;

7. II μελεχούμενη από την GATT, UNCTAD και τον ΟΟΣΑ
απελευθέρωσιι παροχής υπηρεσιών διεθνώς σε ποιους• ! ·!
τομείς και οε ποιά έκταση προβλέπεται να επηρεάσει 
καί|την ελληνική ναυτιλία;

8. Σε τοιό βαθμό και 
αγοράς της ΚΟΚ θα

σε ποιους τομείς η ενοποίηση της 
επηρεάσει την ναυτιλία;

(Ακτοπλοΐα, Μεαογμιακή υποδομή, νομικό πλαίσιο, κλπ)
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ΝΑΥΤΕΡΓΑ'ΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΘΕΜΑΤΑ

Ανγ ιπροσωπευτ ικό; και Υπεύθυνο $υνδικαλιστικό Κίνημα 
Βελτίωση των όρωγ Απασχόλησης »cil των Αμοιβών 
Αγ·;ιμετόπι<ση Προβλημάτων των Ασφαλιστικών Φορέων 
Βρλτ ί φση τ ης Εκπαί 6eυαης

]-!ΑΣ ΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιες κύριες αποκλίσεις από τα ισχύοντα στον χερσαίο 
συνδικαλιστικό χώρο νομίζετε ότι πρέπει να καθιερωθούν 
κατά την νομοθετική ρύθμιση του ναυτικού συνδικαλισμού;

2 . Ποιες νομίζετε θα είναι οι επιπτώσεις από την πιθανή 
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ναυτικών οε προσε
χείς εκλογές;

ΙΊοιές αλλαγές πρέπει να γίνουν στο όλο πλαίσιο που αφορά 
γαυτολόγηαη - εργασία στο πλοίο - απόλυση;
|ΐρέπει να επιδμωχθεί η μογιμότερη εργασιακή σχέση και 
απασχόληση στον ίδιο εργοδότη;
|ΐρια πρακτικά |}αι άμεσα νλοπςιήσιμα μέτρα φρονείτε ότι 
μπορούν νη βελτιώσουν το θεσμό της μεσολάβησης στην 
εζευρραη ναυτικής εργασίας;

Ισιες βασικές- ρυθμίσεις φρονείτε ότι πρέπει να θεαμοθε-- —  

τηθούν στο δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων και διαιτησίας 
για τη διατήρηση ομαλότερων σχέσεων στον ναυτεργασιακύ
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6. Πο 
το

ιά η θέση οας ‘στη ναυτολόγηση Ελλήνων αξιωματικών 
πλοία με ξένη; σημαία (συμβεβλημένα ή μη με το ΜΑΤ) ; 
ιές επιπτώσεις έχει στον Ελληνικό στόλο και την 
ααχόληοη και τι προτείνετε;

ιες τροποποιήο 
θεσμό και την

εις ή συμπληρώσεις μπορούν να βελτιώσουν 
όλη ναυτική εκπαίδευση;

7. Είναι σκόπιμη η διατήρηση της αυτοτέλειας του ΝΑΤ και 
ποιά βασικά, μέτρα μπορούν να ληψθούν για την καλύτερη 
αντιμετώπιση τορ συνταξιοδοτικού προβλήματος των 
ναρτικών;
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΘΕΜΑΤΑ

Λιμόν ια 
Τηλεπικοινωνίες
Ναμπηγικη Βιομηχαν ία-Διαλύσε ις 
Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση

- Λοιμά Θέματα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Q υδροκεφαλισμός των δυο μεγάλων λιμανιών εξυπηρετεί 
Τίν οικονομική ζ|ωη του τόμου αλλά και το ρόλο της
i ' !
Οαν διεθνές μεταφορικό κέντρο προς Ευρώπη και Μ.Ανατολή; 
ρόν όχι τι μπορεί να γίνει για την ορθολογικότερη ανάπτυξη 
μα|ΐ άλλων λιμανιών και ποιους ρόλους καλούνται να εξυπη
ρετήσουν; Φαίνεται αναγκαία η δημιουργία ελευθέρων 
ζ(μνών η λιμανιών
αυτα;

, και που προτείνετε να δημιουργήσουν

Η 'σημερινό οργάνωση και λειτουργία ιων Οργανισμών Λιμένων
ανταποχρίνεται οτις σημερινές ανάγκες; Εάν όχι τι
χρειάζεται να γ Cha η για την αποτελεσματ ικώτερη λειτουργία
το,υς;



Τι, μέτρα προτείνετε για την αποτελεσματικώτερη λειτουργία 
των μικρρμεσαίων ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων; Η 
συνεργασία μεταξύ των μεγάλων μονάδων είναι σήμερα δυ
νατή και εάν ναί οε ποιά δέματα και πώς μπορεί αυτή
να επιτευχθει;

4* Πςίιά θα πρέπει να είναι τα μέτρα για την απόδοση των
I

νμυπηγοεπιακευαστικών μονάδων στον κλάδο των νεοκατα- 
σκευών; Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής βιομηχανικού 
ναυτιλιακρύ εξοπλισμού και εάν ναι σε ποιούς τομείς 
και πώς μπορεί νμ ενιαχυθεί;

I
5, Τι π ροτείνετε  για τον τομέα Αιάλυαης Πλοίων λαμβάνοντας 

υπόψη και την ελλειματικότητα της ΕΟΚ σε παλαιοοίδηρο.
Θα, μπορούσε και με ποιο τρόπο, να γίνει αποτελεσματικώ-

ίτερη εκμετάλλευση! των μεταχειρισμένων υλικών από πλοία
που διαλύονται;

6. Κρί^ειε οκόπι μ ο νμ αναπτυχθεί ναυτιλιακή έρευνα στην 
Ελ,λμδα; Ποιούς κυρίως θα ωφελήσει; Σε ποιούς κυρίως 
τομείς θα έπρεπε να εξειδικευθεί;

7. Πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα εξε ιδικευμένη Ελληνική 
Τράπεζα Ναυτιλιακής Πίστης ή 'Ενας χρηματοδοτικός 
οργανιαμος;



Πρέπει να γίνει Κέντρο Ναυλώσεων στον Πειραιά και 
noióq θα είγςιι ο φορέας που μπορεί να αναλάβει
την προώθηση της δημιουργίας του;

Ποιά συγκεκριμένα πρακτικά και άμεσα υλοποιήαιμα 
μέτρα φρονείτε ότι πρέπει να καθιερωθούν για την 
αποτελεσματική δραοτηριοποίηση της ιδιωτικής πρώτο-

10.

βαυλίας στον

Ποιες γενικέ·;

τομέα του εφοδιασμού των πλοίων;
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κατευθύνσεις πιστεύετε ότι πρέπει να 
ακολουθηθούν ρτην προσπάθεια προαγωγής του θεσμού 
της ναυτικής διαιτησίας;

Ποιά πρακτικά και υλοποιήσιμα μέτρα θα μπορούσαν 
να ενιαχύοουν ιην ιδιωτική πρωτοβουλία για την 
απασχόληση του Ελληνικού πλοίου σε τακτικές γραμμές;

Πως μπορεί να αναπτυχθεί ο Ελλ. Νηογνώμονας και 
πως μπορούν να δημιουργηθούν Ελληνικοί αλλαλαοψαλιστικοί 
οργανισμοί (Ρ + I CLUBS) που να εξυπηρετούν τις ανάγκες 
της Ελλ. Ποντοπόρου Ναυτιλίας;

i

Π μέχρι σήμερα εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς 
Οργανισμούς καν Π προώθηση των ναυτιλιακών συμφερόντων 
ν|ης είναι ικανοποιητική και τι μπορεί να γίνει για να 
βελτιωθεί ακόμτ περισσότερο;


