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Tοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και Βουλευτή Α’ Πειραιά και
Νησιών του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρή Δρίτσα κατά τη συζήτηση στο Γ’ Θερινό Τμήμα της
Βουλής εκπρόθεσμης τροπολογίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη
μετατροπή της φορολογικής εισφοράς των Ελλήνων πλοιοκτητών / εφοπλιστών
από υποχρεωτική σε εθελοντική!
«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε,
εχθές το βράδυ στις 20.10’, όταν κατατέθηκε αυτή η υπουργική τροπολογία, η οποία δεν
έχει μόνο αυτήν τη ρύθμιση αλλά και άλλη μία ρύθμιση για το ΤΑΙΠΕΔ –και θα μιλήσω για
αυτό- ζήτησα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ την απόσυρσή της και ζήτησα από το Προεδρείο να
παρέμβει, διότι δεν είναι δυνατόν το Κοινοβούλιο να λειτουργεί με τέτοιους όρους. Δεν
φανταζόμουν ότι θα έρθει ο Υπουργός στη Βουλή, εν είδει εκπροσώπου Τύπου της Ενώσεως
Ελλήνων Εφοπλιστών και μην κάνοντας διάκριση του πολιτικού ρόλου, αλλά ταυτιζόμενος
απολύτως ως εκπρόσωπος Τύπου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, να πει όσα είπε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε ψηφίσει ένα νόμο τον οποίο πολυδιαφημίσατε γι’ αυτήν την περίφημη
έκτακτη εισφορά, υποχρεωτική των Ελλήνων εφοπλιστών και δεν τον έχετε υλοποιήσει.
Είσαστε έκθετοι, παράνομοι, επί μεγάλο χρονικό διάστημα και μη βρίσκοντας τρόπο να τον
υλοποιήσετε, έρχεστε τώρα να τον κάνετε εθελοντικό.

Κύριε Πρόεδρε, η φορολογία με βάση το tonnage δεν συγκεντρώνει παραπάνω από 80
εκατομμύρια ετησίως, ποσό δηλαδή μικρότερο από τα παράβολα των μεταναστών. Και
μπροστά σε αυτές τις συνθήκες που ζει η χώρα μας και ο ελληνικός λαός, στην κραυγαλέα
εύνοια και στην κραυγαλέα παραβίαση του Συντάγματος που λέει ότι όλοι οι Έλληνες
πολίτες συμμετέχουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους, ερχόμαστε να δούμε
ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες και η φοροδοτική ικανότητα του ελληνικού
εφοπλιστικού κεφαλαίου για να συνεισφέρει σε αυτήν την κρίση.

Κι έρχεται μια Κυβέρνηση και ο κύριος Υπουργός σήμερα, για να δικαιολογήσει τα
αδικαιολόγητα και να μας πει ότι «και πολύ είναι» και να τους αναγορεύσει ο ελληνικός
λαός σε εθνικούς ευεργέτες, γιατί σε τέσσερα χρόνια θα δώσουν 400 εκατομμύρια –και
μάλιστα όλοι και με έναν αριθμό διαρκώς αυξανόμενο. Και όπως είπε και ο συνάδελφος,
υπεύθυνος για τα θέματα ναυτιλίας από την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα ο κ. Συρμαλένιος
λίγο νωρίτερα, εκκρεμεί επιτέλους μια παράδοση των εγγράφων των επιστολών που έχουν
ανταλλαγεί ανάμεσα στην ελληνική Κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα
της φορολογίας των Ελλήνων εφοπλιστών, ώστε η Βουλή να γνωρίζει όλες τις
λεπτομέρειες.
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Παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε τα κίνητρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γνωρίζουμε τον
ανταγωνισμό και δεν πρόκειται εμείς να παίξουμε παιχνίδια οποιουδήποτε άλλου, αλλά
υπάρχει μια επίσημη αλληλογραφία που σημείο προς σημείο –δεκαεπτά σημεία, αν θυμάμαι
καλά και δεκαεπτά ερωτήματα- θέτει το θέμα ώστε να το εξετάσει η ελληνική Βουλή.

Ποια είναι η φορολογική δικαιοσύνη; Να μην επιτρέπεται, με επανειλημμένες δικές μας
αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων και να μας αγνοεί ο Υπουργός; Τώρα τελευταία ο κύριος
Υπουργός έχει εγκαινιάσει μια άλλη τακτική –κύριε Πρόεδρε, οφείλω να το καταγγείλω
αυτό- στις

Αναφορές που κάνουμε μας απαντά με μία φράση: «Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
ενημέρωση», δηλαδή προσβολή του ελληνικού Κοινοβουλίου, γιατί εγώ δεν πρόκειται να
προσβληθώ από αυτήν την αναιδή συμπεριφορά –διότι περί αναίδειας πρόκειται- αλλά
προσβάλλεται ο ίδιος που την κάνει αυτήν την κίνηση. Απαντά έτσι ο κύριος Υπουργός σε
σειρά αναφορών: «Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση». Έχω κι εγώ να σας δείξω
μερικές και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Είναι νέα ήθη αυτά.

Κι έρχομαι τώρα στην περίφημη Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών όπου έχει σχέσεις ο κύριος
Υπουργός, παραπολιτικές. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, και στο γραφείο του Προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ κι εγώ ως υπεύθυνος ναυτιλίας στο παρελθόν, όπως με κάθε κοινωνικό φορέα, με
κάθε επαγγελματική ένωση, με κάθε παραγωγική τάξη, έχουμε διαρκείς επαφές και δεν
έχουμε ταμπού και προβλήματα. Σχετικά, όμως, με αυτό που λέτε ή λάθος σας
πληροφόρησαν, υποβολιμαία, ή επίτηδες διαλέγετε την επίθεση αντί για την άμυνα.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
(Υπουργός Ναυτιλίας): Δεν είδα να γίνεται κάποια ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου. Το
αποσιωπήσατε.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ:
Κύριε Υπουργέ, δεν θα σας πω ότι ψεύδεστε αλλά εύκολα οικειοποιήστε ψευδείς
πληροφορίες. Ουδέποτε ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις επαφές, επίσημες ή άτυπες, δεν έχει πει
τέτοιο πράγμα. Ούτε εγώ προσωπικά ούτε κανείς άλλος. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι
για αργότερα. Σε αυτήν τη φάση η συζήτηση που γίνεται εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ με την
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και με τους επιχειρηματίες της θάλασσας είναι ένα νέο
συμβόλαιο απέναντι στις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στον ελληνικό λαό.»
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