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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ εξγαζία ζην πξψην θεθάιαην παξαζέηεη ζπλνπηηθά νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηελ 

Διιεληθή επηβαηεγφ λαπηηιία. ην δεχηεξν θεθάιαην θαηαγξάθνληαη νη ιφγνη ηεο 

θαζπζηέξεζεο εθαξκνγήο ησλ Δπξσπατθψλ δηαηάμεσλ, θαζψο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην 

πνπ ίζρπε κέρξη ην 2004. ην ηξίην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φιεο νη 

ζεζκηθέο εμειίμεηο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ζηελ επηβαηεγφ λαπηηιία. Αξρηθά, 

πεξηγξάθεηαη ην λέν λνκηθφ πιαίζην ζε Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ επίπεδν. Γίδεηαη έκθαζε 

ζηελ πξνζπάζεηα γηα απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ απφ ηηο 

πξαθηηθέο ηνπ θακπνηάδ πάιη ζε Δπξσπατθφ αιιά θαη Δζληθφ επίπεδν. ην ίδην 

θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο πνπ επεξέαζαλ ηνλ θιάδν. ην 

ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ εμεηάδεηαη ε εθαξκνγή ησλ λέσλ θαλφλσλ ηφζν απφ ηελ 

λνκνινγία ηεο Διιεληθήο έλλνκεο ηάμεο φζν απφ ηελ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. ε μερσξηζηφ θεθάιαην αλαπηχζζνληαη νη εμειίμεηο ζηνλ θιάδν ηεο 

θξνπαδηέξαο, ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο απηψλ γηα ηελ Διιάδα. ην έθην θεθάιαην 

αλαιχνληαη νη επηδξάζεη απηψλ ησλ ζεζκηθψλ εμειίμεσλ ζηνλ αληίζηνηρν εκπνξηθφ 

θιάδν. Σέινο εμάγνληαη νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δεθαεηή πνξεία αιιά θαη γηα 

ην κέιινλ ηεο Διιεληθήο αθηνπιντθήο λαπηηιίαο. 

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Θεζκηθέο εμειίμεηο, Δπηβαηεγφο Ναπηηιία, Φνξηεγά πινία, 

Απειεπζέξσζε αγνξάο, Αληαγσληζκφο   
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ABSTRACT 

This dissertation in chapter 1, presents a short  review in specific elements, regarding 

the Greek passengers shipping. 

Chapter 2 deals with the reasons of the delay regarding the application of the European 

provisions as well as the institutional framework until the year 2004. 

Chapter 3, presents in details all the institutional developments of the last decade at  

passengers shipping. At first it is described the new legal framework both at the 

European and National level. 

Emphasis has been given to the effort for liberalization of the  Maritime transportation 

market as well as  the practices of cabotage both at  European and National level. 

At the same Chapter are presented the economic developments which influenced this 

specific sector. 

At the end of this Chapter the application of the new rules is considered regarding the 

Greek legislation as well as the report of the European Committee.  

In a separate Chapter an examination of the development of the cruises sector is 

considered which is of great importance for Greece. 

At Chapter 6, effects on institutional developments are analyzed in correspondence with 

the commercial sector. 

Finally some conclusions are withdrawn for the last ten years of the Greek passengers 

shipping and its future. 

 

KEYWORDS: Institutional Developments, Passenger Shipping, Cargo Vessels, Market 

Liberalization, Competition 
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EΙΑΓΧΓΗ  

Πξψηνο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ ζεζκηθψλ 

εμειίμεσλ ζηελ Διιεληθή Δπηβαηεγφ Ναπηηιία ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (2004-2014). 

Γηα λα επηηεπρζεί ε παξαπάλσ θαηαγξαθή ζα πξέπεη πξψηα λα εμεηαζηεί ην ηζηνξηθφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ απηέο νη εμειίμεηο. Σα δχν επίπεδα φπνπ 

δηακνξθψζεθαλ νη λέεο πνιηηηθέο είλαη ε Δπξσπατθή Έλσζε κε ηνλ Καλ. 3577/92 θαη ε 

Διιάδα κε ην λέν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο. Σαπηφρξνλα, φκσο, πεξηγξάθνληαη θαη άιιεο 

ζεζκηθέο αιιαγέο ηφζν ζηελ λνκνζεζία, φζν θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο ησλ 

αθηνπιντθψλ γξακκψλ.  Δπνκέλσο , αξρηθά ε κειέηε εζηηάδεη ζην ρξφληα πξηλ ην 2004, 

φπνπ αλαιχνληαη νη βαζηθνί ζεζκηθνί άμνλεο θαζψο θαη νη ζεκαληηθφηεξεο απνθάζεηο, 

νη νπνίεο ελ πνιινίο θαζφξηζαλ ηηο εμειίμεηο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Γίδεηαη έκθαζε 

ζην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ζηηο πνιηηηθέο πνπ νπζηαζηηθά θαζνξίδνπλ φιεο ηηο 

εμειίμεηο. 

εκαληηθφ κέξνο ηεο κειέηεο αθηεξψλεηαη ζηηο πνιηηηθέο απειεπζέξσζεο ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη εηδηθά ζηελ Διιάδα. Ζ 

επηβαηεγφο λαπηηιία, ε θξνπαδηέξα θαη ν εκπνξηθφο ζηφινο ππέζηεζαλ ηεξάζηηεο 

κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα εμεηαζηεί ε ελδερφκελε επίδξαζε ησλ 

παξαπάλσ ζεζκηθψλ εμειίμεσλ ζηνλ αληίζηνηρν θιάδν ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ. Πνηα ζα 

είλαη ε λέα ζρέζε πνπ ζα δηακνξθσζεί θαη πνηα ηα ζεκεία πνπ πξφθεηηαη ν έλαο θιάδνο 

λα ζπλαληεζεί κε ηνλ άιιν. Ο αληίζηνηρνο εκπνξηθφο ζηφινο είλαη ηα θνξηεγά πινία ηα 

νπνία κεηαθέξνπλ θνξηία εληφο ησλ εζσηεξηθψλ ηαθηηθψλ γξακκψλ. Ζ απειεπζέξσζε 

θαη ζε απηφ ηνλ θιάδν ηεο αγνξάο είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν ζα εμεηαζηεί 

θαη ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά. 

  Σέινο, πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηελ πνξεία ηεο Διιεληθήο Δπηβαηεγνχ Ναπηηιία θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εκπνξηθνχ 

ζηφινπ  φπσο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ κεηά απφ ηηο ζεκαληηθέο ζεζκηθέο εμειίμεηο 

πνπ ππέζηεζαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ο αληαγσληζκφο αιιά θαη νη λέεο πξννπηηθέο 

ηνπ θιάδνπ είλαη δεηήκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο ηα νπνία εμεηάδνληαη.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Διιεληθή Δπηβαηεγόο Ναπηηιία 

1.1 Γεληθά 

Ζ αγνξά ηεο ειιεληθήο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε 

επνρηθφηεηα. Καηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο απμάλεηαη ζεκαληηθά ν αξηζκφο ηφζν ησλ 

επηβαηψλ φζν θαη ησλ επηβαηηθψλ νρεκάησλ πνπ κεηαθηλνχληαη κε ηηο αθηνπιντθέο 

γξακκέο . Αληίζεηα ε δηαθίλεζε ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ εκθαλίδεη ζηαζεξφηεηα 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. εκαληηθφηεξνο παξάγνληαο δήηεζεο ππεξεζηψλ ηεο 

επηβαηεγνχ λαπηηιίαο απνηειεί ην κέγεζνο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Όπσο είλαη ινγηθφ 

ε αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ επηδξά θαηαιπηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ 

θιάδνπ.( Βιάρνο, 2013) 

Ζ αθηνπιντθή λαπηηιία ζπληζηά ηελ γέθπξα πνπ ελψλεη ηα αθξηηηθά λεζηά κε 

ηελ ππφινηπε επεηξσηηθή ρψξα. Σαπηφρξνλα, φκσο, ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία ηφζν ζην ΑΔΠ φζν θαη ζηελ απαζρφιεζε, θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα 

ηνπ θιάδνπ. 

Με δξαζηεξηφηεηα πνπ εθηίλεηαη απφ ηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα θαη ηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην έσο θαη ηηο εζσηεξηθέο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ηνπ Ηνλίνπ θαη ηνπ 

Αηγαίνπ πειάγνπο ε ειιεληθή αθηνπιντθή λαπηηιία, αλακθηζβήηεηα θαηαηάζζεηαη 

κεηαμχ ησλ ζπνπδαηφηεξσλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Πξφθεηηαη γηα κία 

νιηγνπσιηαθή αγνξά κε κφιηο πέληε εηαηξίεο λα ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ. (ΑΝΔΚ, Αttica, Hellenic Seaways , Minoan 

Lines, NEL). Οη ελ ιφγσ εηαηξίεο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

Δμαηηίαο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ ζπλερηδφκελσλ πηέζεσλ 

πνπ δέρεηαη ν θιάδνο, νη εηαηξίεο απηέο πξφθεηηαη λα πξνρσξήζνπλ ζε λέεο πσιήζεηο 

πινίσλ ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα, ζην πιαίζην εμνξζνινγηζκνχ  ηνπ ζηφινπ θαη ηνπ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο απνηειεζκάησλ , 

ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη ζηαδηαθά ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπο ιφγσ ηεο πηψζεο ηεο. 

Ζ αγνξά ηεο επηβαηεγνχο λαπηηιίαο απαηηεί ζπρλφηεηα θαη θαλνληθφηεηα θαηά ηελ 

πξνζθνξά ππεξεζηψλ, ζηα πξφηππα ηεο liner λαπηηιίαο. (Μπέιινο, 2014) 

Υαξαθηεξηζηηθά κέζα ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο νη πέληε εηαηξίεο πνχιεζαλ 16 

πινία θαη ν ζηφινο ηνπο κεηψζεθε απφ ηα 81 πινία ην 2008 ζηα 65 πινία ζην ηέινο ηνπ 
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2013 ζχκθσλα κε κειέηε ηεο XRTC. (XTRC, 2013) Σα ζεκάδηα θαηάξξεπζεο ηνπ 

θιάδνπ άξρηζαλ λα γίλνληαη αληηιεπηά κεηά ην 2004, φπνπ θαη μεθίλεζε ε ζηαδηαθή 

κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ηηκέο πψιεζεο ησλ πινίσλ είλαη 

θαηψηεξεο ησλ πξαγκαηηθψλ αμηψλ δείγκα ηεο αγσληψδνπο πξνζπάζεηαο πνπ 

θαηαβάιιεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα εμεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη αληηκεηψπηζεο 

ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο.( Φσηεηλφο, 2014) 

Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ησλ εηαηξηψλ ελ ζπγθξίζεη κε απηψλ ηνπ 

εκπνξηθνχ ζηφινπ αξθεί λα αλαθεξζεί φηη θακία ειιεληθή πινηνθηήηξηα εηαηξία 

εκπνξηθνχ ζηφινπ δελ είλαη εηζεγκέλε ζην Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην πξάγκα πνπ 

απνθαιχπηεη ην κέγεζνο ησλ αλαγθψλ γηα ηηο αθηνπιντθέο εηαηξίεο. 

Ωζηφζν αθφκα θαη απηέο νη αλάγθεο κέζα ζηελ δεθαεηία εμειίρζεθαλ ζε 

απξνζπέιαζηα εκπφδηα κε απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ηνπ θιάδνπ.  

Ο θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο καδί κε ηελ αχμεζε ηνπ ΦΠΑ επεξεάδνπλ αξλεηηθά 

ηνλ θιάδν φπσο επίζεο ην πςειφ θφζηνο ζπληήξεζεο, κηζζνδνζίαο εξγνδνηηθψλ 

εηζθνξψλ θιπ. (Βιάρνο, 2013) 

Κεθάιαην 2: Καζπζηέξεζε εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ 3577/92  

2.1 Σα αίηηα ηεο θαζπζηέξεζεο 

Ζ Διιεληθή Δπηβαηεγφο Ναπηηιία δέρηεθε έληνλεο επηδξάζεηο απφ ηηο πνιηηηθέο 

απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , ε νπνία, κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ ΗΜΟ 

θαη άιινπο ζεζκηθνχο παξάγνληεο, θαζφξηζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην κε ην νπνίν έπξεπε 

φια ηα θξάηε – κέιε λα ζπκκνξθσζνχλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000 κε ηνλ θαλνληζκφ 

3577/92. εκαληηθφηεξε εμέιημε, ε άξζε ηνπ cabotage , ε νπνία φπσο ζα εμεηαζηεί 

παξαθάησ αθνξά άκεζα θαη ηελ Διιεληθή Δπηβαηεγφ Ναπηηιία.( Βιάρνο, 2000) 

Ζ Δπξσπατθή έλσζε ην 1992 απνθάζηζε λα παξέκβεη δξαζηηθά ψζηε λα 

αιιάμεη ην κέρξη ηφηε ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πνπ αθνξνχζε ην παξάλνκν 

cabotage. Ο θαλνληζκφο 3577/92 δεκνζηεχζεθε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ησλ 

Δπξσπατθψλ θνηλνηήησλ ζηηο (7.12.92). Βαζηθή αξρή ηνπ θαλνληζκνχ είλαη ε αξρή ηεο 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θξαηψλ κειψλ. (Καλνληζκφο, 1992)  
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Όπσο είλαη θπζηθά, ην λέν λνκνζέηεκα πξνζέθξνπε πάλσ ζην θαζεζηψο ηνπ 

παξάλνκνπ cabotage. Ήηαλ, σζηφζν, ε ζεκαληηθή απαξρή γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 

ηεο θνηλφηεηαο γηα πγηή αληαγσληζκφ, αεηθφξν αλάπηπμε θαη θπζηθά πεξηνξηζκφ μέλσλ 

παξαγφλησλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά ηεο επηβαηεγνχο λαπηηιίαο. Ζ ειεχζεξε θπθινθνξία 

πξνζψπσλ, εκπνξεπκάησλ ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίσλ απνηειεί ηε ζεκειηψδε αξρή απφ 

ηελ νπνία απνξξένπλ φινη νη παξαπάλσ νηθνλνκηθνί ζηφρνη. Ο θαλνληζκφο 3577/92 ζα 

εθαξκφδνληαλ απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1993 θάηη ην νπνίν απνηεινχζε ηδηαίηεξα 

θηιφδνμνο ζηφρνο.  

Πξψην βήκα γηα ηελ εγθαζίδξπζε κηαο Δληαίαο Δζσηεξηθήο Αγνξάο, ν 

θαλνληζκφο εγθξίζεθε απφ φια ηα θξάηε κέιε ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο αλέιαβαλ ηελ 

ππνρξέσζε λα ηνλ εθαξκφζνπλ αθνχ νη θαλνληζκνί παξάγνπλ άκεζα θαη θάζεηα 

απνηειέζκαηα εληφο ησλ εζληθψλ έλλνκσλ ηάμεσλ. 

Ζ Διιάδα, σζηφζν, ιφγσ ησλ γεσγξαθηθψλ αιιά θαη γεσπνιηηηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ππήξμε εμαξρήο μερσξηζηή πεξίπησζε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Γχν δηαθνξεηηθά γεγνλφηα, φκσο, ππήξμαλ θαζνξηζηηθά ψζηε λα επηζπεπηεί ε  

εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ πξηλ ην 2004. Σα δχν ζεκαληηθά γεγνλφηα ζπλέβεζαλ ην 

2000. Σν πξψην ήηαλ ην λαπάγην ηνπ πινίνπ ΔΞΠΡΔ ΑΜΗΝΑ θαη ην δεχηεξν ε 

απηνθηνλία ηνπ Π. θεληά, Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηεο Minoan Flying Dolphins,  ν 

Ανπνίνο θαηείρε εθείλε ηελ επνρή θαη ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Έλσζεο Διιήλσλ 

Δθνπιηζηψλ Αθηνπινΐαο.( Βιάρνο, 2013) 

Σν ηξαγηθφ δπζηχρεκα ηνπ ΔΞΠΡΔ ΑΜΗΝΑ θιφληζε ηελ αμηνπηζηία ηεο 

ειιεληθήο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο, θαηαδεηθλχνληαο ηηο ειιείςεηο αμηνπινΐαο ησλ 

πινίσλ. Σα απνηειέζκαηα  ήηαλ άκεζα θαη έληνλα. Ζ αγνξά ζην Αηγαίν εμειίρζεθε ζε 

κνλνπσιηαθή , κε φηη ζπλεπάγεηαη απηφ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθή, 

θάησ απφ ηελ αλνρή ηνπ ΤΔΝ θαη ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Ζ ηφηε ειιεληθή 

θπβέξλεζε αλέιαβε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνχ θαζεζηψηνο 

απαληψληαο νπζηαζηηθά ζηνλ θαλνληζκφ 3577/92 κε έλαλ δηθφ ηεο λφκν ηνλ Ν.2932/01 

κε ηίηιν «Διεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο» (ΦΔΚ Α 

145/27-06-01). Ο λφκνο πξνέβιεπε φηη απφ ηελ 01.01.2004 ζα απειεπζεξσλφηαλ φ 

ηνκέαο ησλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ γηα πινία ππφ ηε ζεκαία θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Εψλεο Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ. (Νφκνο, 2001) 
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Αξθεηά θηιειεχζεξνο ν λένο λφκνο απαληνχζε ζηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο θαη 

ζηελ θαηαθξαπγή ηεο θνηλσλίαο κεηά ην δπζηχρεκα ηνπ ΔΞΠΡΔ ΑΜΗΝΑ. Δπίζεο, ν 

λφκνο ήηαλ εληαγκέλνο κέζα ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ 3577/92 θαζψο θαίλεηαη λα 

εκπηζηεχηεθε ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη πάιη φκσο ππφ ηελ θξαηηθή επηηήξεζε.        

( Βιάρνο, 2013) 

Γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, σζηφζν, δελ αξθνχζε απηφ ην λνκνζέηεκα. ηηο 5 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2004 απνζηέιιεη πξνο ηελ Διιάδα ηελ πξψηε πξνεηδνπνηεηηθή 

επηζηνιή κε ηελ νπνία απαηηνχζε ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ 3577/92 ζρεηηθά 

κε ηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο θαη ηελ άξζε ηνπ παξάλνκνπ cabotage. 

ηηο 19 Απξηιίνπ ηνπ 2005 ε Δπξσπατθή επηηξνπή απνζηέιιεη θαη δεχηεξε 

πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή. Ωζηφζν, απηή ηε θνξά δελ ακθηζβεηεί δχν απφ ηηο βαζηθέο 

απαηηήζεηο ησλ ειιεληθψλ αθηνπιντθψλ εηαηξηψλ, νη νπνίεο δελ επηζπκνχζαλ ηελ 

αιιαγή ζηα φξηα ειηθίαο ησλ πινίσλ αιιά νχηε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

ειιελνκάζεηαο γηα μέλνπο λαπηηθνχο. Απφ εθείλε ηελ πεξίνδν θαη κέζα ζηελ δεθαεηία ν 

Ν.2932/01 δέρηεθε αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο. (Βιάρνο, 

2013) 

 

2.2 Σν Διιεληθφ Θεζκηθφ Πιαίζην κέρξη ην 2004 

ηηο ζεζκηθέο εμειίμεηο εληάζζνληαη νη εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο (Marshall)  κε ηηο 

νπνίεο εμεηάδνληαη καθξννηθνλνκηθά κεγέζε θαη αθνξνχλ  ην λνκηθφ, νηθνλνκηθφ, 

ηερληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην. Δπίζεο, δηαθξίλνληαη απφ ηηο εζσηεξηθέο νηθνλνκίεο νη 

νπνίεο θαζνξίδνπλ ηα κηθξννηθνλνκηθά κεγέζε .(Βιάρνο, 2011) 

Ζ Διιάδα πξηλ δερηεί ηηο έληνλεο πηέζεηο ηεο Δ.Δ. γηα εθαξκνγή ησλ 

επξσπατθψλ δηαηάμεσλ θαη πξηλ ςεθηζηεί ν Ν. 2932/2001 , αζθνχζε κία εζσζηξεθή 

πνιηηηθή φζνλ αλαθνξά ηελ αθηνπινΐα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ππήξρε ππνβάζκηζε ηνπ αληαγσληζκνχ κε θαηλφκελα 

κνλνπσιίνπ εηδηθά ζηηο γξακκέο ηνπ Αηγαίνπ. Σν Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 

θαζψο θαη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζπληεξνχζαλ ηελ ελ ιφγσ θαηάζηαζε. Σν ΤΔΝ 

ήηαλ ην θέληξν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ κε έληνλα ζηνηρεία παξεκβαηηζκνχ.  Ο 
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πξνζδηνξηζκφο ησλ αθηνπιντθψλ γξακκψλ, ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ε ζπρλφηεηα ησλ 

δξνκνινγίσλ, θ.ι.π. ήηαλ απνθάζεηο πνπ ιάκβαλε ην ΤΔΝ ρσξίο ηε ζπλδξνκή ησλ 

άιισλ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ θαη κάιηζηα ζε αληίζεζε κε ην πλεχκα ηεο επξσπατθήο 

ελνπνίεζεο. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο έιιεηςεο δηαθάλεηαο είλαη θαη ε εκθάληζε 

θαηλνκέλσλ αλαμηνθξαηίαο ζηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. Σα παξαπάλσ 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ ζηξέβισζε πνπ επηθξαηνχζε κέρξη ηφηε ζηελ αγνξά. (Βιάρνο, 

2013) 

Οη θπβεξλήζεηο αζθνχζαλ ηελ πνιηηηθή ηνπο εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο 

αθηνπινΐαο πξνζπαζψληαο λα θαιχςνπλ αλάγθεο πνπ πξνέθππηαλ ζε νιφθιεξν ην 

θάζκα ηεο Διιεληθήο Δπηβαηεγνχ Ναπηηιίαο, κε κπνξψληαο λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε γηα ηνλ Έιιελα ή μέλν επηβάηε πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηηο 

Διιεληθέο αθηνπιντθέο γξακκέο. 

Πξνθαλψο ε παξαπάλσ θαηάζηαζε επεξέαδε άκεζα ηελ εηθφλα ηεο Διιάδαο 

θαη ηα επίπεδα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Οη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα εθηεινχλ δξνκνιφγηα αγψλσλ 

γξακκψλ. ηνηρείν ην νπνίν απνηειεί άιιε κία ζηξέβισζε ζηελ ειεχζεξε θίλεζε ηεο 

αγνξάο. Δπίζεο, νη επηβάηεο θαινχληαλ λα πιεξψζνπλ πςειά θφκηζηξα ηα νπνία 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αγψλσλ γξακκψλ, ηνπ ΝΑΣ αιιά θαη ηνπ πςεινχ ΦΠΑ. 

Σαπηφρξνλα πξνζηαηεπηηθέο πνιηηηθέο δελ επέηξεπαλ ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ελφο πγηνχο αληαγσληζκνχ κε απνηέιεζκα γηα πνιιέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

ην πεξηβάιινλ λα είλαη θαηαζηξνθηθφ  θαηαθέξλνληαο λα παξακείλνπλ βηψζηκεο θαη λα 

θαηαιήμνπλ ζην θιείζηκν. ( Καβαιιηέξνο, 2013) 

Γηα παξάδεηγκα ε πξνζηαζία ησλ εγρψξησλ αθηνπιντθψλ επηρεηξήζεσλ 

(cabotage), είλαη κία πνιηηηθή ε νπνία γηα κεγάιν δηάζηεκα λφζεπε ηνλ αληαγσληζκφ, Ζ 

πξνζηαζία ησλ Διιήλσλ εξγαδνκέλσλ εκπνδίδεη απφ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο αθφκα 

θαη ζήκεξα ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ησλ εξγαηηθψλ απνιαβψλ. 

Σελ ρείξηζηε εηθφλα ηεο Διιεληθήο Δπηβαηεγνχ Ναπηηιίαο νινθιήξσλε ε 

νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο ηνπ ΝΑΣ, νη νπνίεο θαη απηέο θαιχπηνληαλ απφ ηηο ηηκέο 

ησλ εηζηηεξίσλ. (Βιάρνο, 2013) 
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Σέινο, ε θαηάζηαζε ηνπ Διιεληθνχ επηβαηεγνχ ζηφινπ δελ ήηαλ ε θαιχηεξε, 

φπσο επίζεο ε εηθφλα πνπ παξνπζίαδαλ ηα Διιεληθά ιηκάληα. Ο ζηφινο δελ είρε 

αλαλεσζεί γηα πνιχ θαηξφ κε πινία ζχγρξνλα, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη κε αζθάιεηα θαη 

ηαρχηεηα νη αλάγθεο ησλ επηβαηψλ. Σα Διιεληθά ιηκάληα θαη νη ππνδνκέο απηψλ ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο εκπφδηδαλ ηελ εχξπζκε θπθινθνξία επηβαηψλ θαη θνξηίσλ ιφγσ 

θαθνθαηξίαο, εηδηθά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Ωζηφζν απφ ην 2010 θαη κεηά ην 

μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, απηή ε δξακαηηθή 

θαηάζηαζε επαλήιζε κεηά ην δηάιιεηκα ιίγσλ εηψλ. Οη εηαηξίεο αδχλακεο λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ αλαγθαία ξεπζηφηεηα δελ αλαλεψλνπλ ηνπο ζηφινπο ηνπο, ελψ 

πξνρσξνχλ ζε λέεο πσιήζεηο πινίσλ. 

Οη θπβεξλήζεηο πξνηίκεζαλ ηελ ελίζρπζε κε βηψζηκσλ εηαηξηψλ εηο βάξνο ησλ 

άιισλ κε ηελ ελίζρπζε ηνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ αγψλσλ γξακκψλ. Ωο αληάιιαγκα 

παξείραλ κηα πξνλνκηαθή θνξνινγηθή πνιηηηθή ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο.                      

(ειιεληθή αθηνπινΐα, 2014)  

2.3  Αιιαγή πνιηηηθήο απφ ην 2001 

Ζ ζεκαληηθή εμέιημε έγηλε ην 2001. Ζ ειιεληθή Πνιηηεία πξνζπάζεζε λα 

πξνρσξήζεη ζε βαζηέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ρψξν ηεο Διιεληθήο Δπηβαηεγνχο 

Ναπηηιίαο. Οη ζηφρνη είραλ ηεζεί ήδε απφ ην 1992 απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη 

άμνλεο, πάλσ ζηνπο νπνίνπο εδξαηψζεθε ε λέα ζηξαηεγηθή, αζπάδνληαη ηηο γεληθέο 

ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν λνκηθφ πιαίζην δελ ζα κπνξνχζε λα 

ξπζκίδεηαη νχηε απφ ηελ δηεζλή θνηλφηεηα νχηε απφ ηηο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο. Έπξεπε 

λα ηεζεί ζε ηζρχ γηα φια ηα θξάηε – κέιε κία θνηλή λνκνζεηηθή πνιηηηθή. Ζ Διιάδα 

απφ ην 2004 ζα ήηαλ ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη θαη απηή ηνπο Δπξσπατθνχο 

θαλνληζκνχο. ηφρνο, ε επίηεπμε ηεο απειεπζέξσζεο θαη ηεο ειεχζεξεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Ζ ελνπνίεζε θαη ε ξχζκηζε ηεο αθηνπιντθήο 

αγνξάο απφ ηεο Δ.Δ. θαη νη αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο ζηηο νπνίεο πξνρψξεζε ε Διιάδα 

ζηφρεπαλ ζηελ βησζηκφηεηα ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο 

θνηλφηεηαο, αιιά ηαπηφρξνλα ζηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε εμππεξέηεζε κε 

κεησκέλν θφζηνο γηα ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο.  Ζ λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ (π.ρ. 

θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο, cabotage)  δελ επέηξεπαλ γηα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα λα 

γίλνπλ νη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ πην νξζνινγηθέο θάησ απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ειεχζεξεο 
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αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ. Δηδηθά γηα ηελ Διιάδα ησλ κεγάισλ αλαγθψλ φπνπ ε 

δήηεζε γηα πξνζθνξά κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε 

επνρηθφηεηα, ε ηηκνινγηαθή ζηξαηεγηθή ζε κία κνλνπσιηαθή αγνξά θαηαδίθαδε ηηο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ αιιά ηαπηφρξνλα θαζηζηνχζε αδχλαηε θαη ηελ 

θάιπςε ππαξμηαθψλ αλαγθψλ ζηα Διιεληθά Αθξηηηθά λεζηά. 

Ζ λέα πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Διιάδαο ζηνρεχεη ζε πην επέιηθηεο επηινγέο γηα 

ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο. Όπσο επηβεβαηψζεθε κέζα ζην δηάζηεκα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο (2010 – 2014), νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο έρνπλ ηελ αλάγθε γηα ζπλεξγαζία. Οη 

νηθνλνκηθέο ζπλεξγαζίεο ησλ εηαηξηψλ απμήζεθαλ ζε εγρψξην αιιά θαη Δπξσπατθφ 

επίπεδν ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Δμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο εηαηξηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απηή δεκηνχξγεζε.( McKinsey, 2014) 

Σν κεγάιν πξφβιεκα, φκσο, πνπ θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ε Διιάδα είλαη ε 

εθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο θαη ν ηεξκαηηζκφο ρξφλησλ παζνγελεηψλ, νη 

νπνίεο θξάηεζαλ ζηάζηκε ηελ εμέιημε ηνπ θιάδνπ.  

Ο θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο, νη πξνζηαηεπηηθνί πεξηνξηζκνί θαη εμάληιεζε ησλ 

πφξσλ γηα ηελ θάιπςε άιισλ αλαγθαίσλ, ήηαλ κεξηθά απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ 

είρε λα αληηκεησπίζεη ε Διιάδα κεηαμχ ηνπ 2004 – 2014. 

Σν πξφβιεκα ηνπ  cabotage ζεσξείηαη ζεκειηψδεο θαη νπζηαζηηθά πέξα απφ ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα είρε κία ελδερφκελε άξζε ηνπ, ζα απνδείθλπε ηελ 

πξαγκαηηθή βνχιεζε ησλ θπβεξλήζεσλ λα πξνρσξήζνπλ ηελ Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή. 

Σέινο, ε δεκηνπξγία κίαο εληαίαο Δπξσπατθήο αγνξάο ηαπηίδεηαη κε πνιηηηθέο 

πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ κειψλ. Αλαγθαία ήηαλ ε ηαρχηεξε 

δηάδνζε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη απηή ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

πξνζψπσλ ψζηε λα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο . 

Πξνο απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο, ζεζπίζηεθαλ κία ζεηξά απφ Δπξσπατθνχο 

θαλνληζκνχο (4055/86, 4056/86. 4057/86, 4058/86) νη νπνίνη ζηφρεπαλ ζηελ θαζηέξσζε 

ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηεο ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο πξνζψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ 

εληφο ηεο Δ.Δ. 
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Ζ Διιάδα κε ηε ζεηξά ηεο εθηφο απφ ηνλ βαζηθφ λφκν ηνπ 2001 γηα λα πξαγκαηψζεη 

ηελ αιιαγή πνιηηηθήο αλαγθάζηεθε λα πξνρσξήζεη ζε ζπλερφκελεο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο σο ην 2014, νη νπνίεο ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά παξαθάησ.                        

(Βιάρνο,2013) 

 

Κεθάιαην 3: Θεζκηθέο εμειίμεηο από ην 2004 – 2014 

3.1 Νέν λνκηθφ πιαίζην 

Ο Ν. 2932/01 , ν νπνίνο αλ θαη αξρηθά θάλεθε λα αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα, 

δηαηεξψληαο φκσο αξθεηά απφ ηα φζα δηαζηξέβισλαλ ηελ αγνξά, ηξνπνπνηήζεθε ην 

2003 κε ην Π.Γ 344/2003 θαη ηνλ λφκν ππ‟ αξηζκφ 3153/2003. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

ζπλερίζηεθαλ θαη εληφο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Σν άξζξν 17 ηνπ Νφκνπ 3260/2004 

(ΦΔΚ 151) θαηάξγεζε κία ζεηξά δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Θαιάζζησλ Δλδνκεηαθνξψλ (Ρ.Α.Θ.Δ.).( N.3260/04) 

Σν 2006 ν λφκνο δέρεηαη λέεο ηξνπνπνηήζεηο απηή ηε θνξά απφ ην ίδην ην ΤΔΝ 

ην νπνίν αιιάδεη ηηο δηαηάμεηο κέζσ ηξνπνινγηψλ γηα ηελ λαπηηθή εθπαίδεπζε. Σέινο, 

άιιαμαλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή ησλ αδεηψλ ζθνπηκφηεηαο, νη νπνίεο ζήκεξα 

εμαζθαιίδνληαη πην εχθνια απφ ηα πινία λέαο ηερλνινγίαο. Δπίζεο, θαζηεξψζεθε απφ 

ην ΤΔΝ ππνρξεσηηθά λέν on line ζχζηεκα, ην νπνίν θιήζεθαλ λα εγθαηαζηήζνπλ θαη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο γηα ηελ παξνρή ησλ αδεηψλ ζθνπηκφηεηαο. 

3.1.1 Νόκος 3622/2007 Αρ. Φύιιοσ 281 

Ο λφκνο ηνπ 2007 πξνβιέπεη λέεο δηαηάμεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 

πινίσλ, ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ιηκέλσλ. 

θνπφο ηνπ λένπ λνκνζεηήκαηνο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ, ν 

ζρεδηαζκφο ζε εζληθφ επίπεδν δξάζεσλ, θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο απηψλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλ. 725/2004 θαη ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο, ε νπνία 

γηα λα εληαρζεί ζηελ Διιεληθή έλλνκε ηάμε, ρξεηαδφηαλ ην ελ ιφγσ λνκνζέηεκα. Ζ 

νδεγία ηεο Δ.Δ. πεξηέρεη δηαηάμεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πινίσλ, ησλ 

ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ιηκέλσλ. 
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Με ηνλ λφκν δφζεθαλ λέεο αξκνδηφηεηεο ζηελ εληαία Αξκφδηα Αξρή, ζηελ 

Γεληθή Γξακκαηεία Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο (ΓΓΛΛΠ) γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε θαη δηελέξγεηα λέσλ κειεηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πινίσλ ηεο 

Διιεληθήο Δπηβαηεγνχο Ναπηηιίαο. Δπίζεο, ξπζκίδνληαη ζέκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο αζθάιεηαο ησλ πινίσλ, γηα ηελ άζθεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ πιεξσκάησλ. 

Σέινο, δηακνξθψλεηαη έλα λέν ειεγθηηθφ πιαίζην γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ επηπέδσλ 

αζθάιεηαο κε ηηο πξνβιέςεηο γηα αλάινγεο θπξψζεηο.( Ν.3622/06) 

3.1.2 Προεδρηθό Δηάηαγκα 44 – 2011 

Νένο θαλνληζκφο γηα ηελ ελδηαίηεζε θαη θαζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ 

ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ. ηα πιαίζηα ηεο ελίζρπζεο ηεο αζθάιεηαο ζηα πινία πνπ 

κεηαθέξνπλ επηβάηεο, ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαζνξίδεη ην φξην ζηνλ αξηζκφ ησλ 

επηβαηψλ. Δπηπιένλ κεξηκλά θαη πξνβιέπεη ξπζκίζεηο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

κεηαθνξάο αλζξψπσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Αθφκα έλα δείγκα ηεο πξνζπάζεηαο πνπ 

θαηαβάιιεηαη γηα ελαξκφληζε κε ηηο Δπξσπατθέο απαηηήζεηο, ην ΠΓ απαγνξεχεη ην 

θάπληζκα ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ελψ θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ 

ζαιακίζθσλ.( ΠΓ 44/01) 

Σέινο, πεξηέρεη ιεπηνκεξεηαθέο δηαηάμεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

θιηκαηηζκφ, ηνλ θσηηζκφ ηελ ζέξκαλζε ηνπ πινίνπ, φζα είλαη αλαγθαία γηα ηελ άλεηε 

θαη αζθαιή κεηαθνξά ησλ επηβαηψλ. 

3.1.3 Νόκος 4150 – 2013 

Ο Ν. 4150/2013 αθνξά ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη 

Αηγαίνπ. Καζνξίδεη ην ιεηηνπξγηθφ πιαίζην, ελψ ηαπηφρξνλα πεξηνξίδεη ηε 

γξαθεηνθξαηία, πξνζπαζψληαο λα ζρεκαηίζεη έλα πην επέιηθην κεραληζκφ πεξηζζφηεξν 

ελαξκνληζκέλν κε ηα Δπξσπατθά πξφηππα.(Ν.4150/13) 

3.1.4 Νόκος 4195 – 2013 (ΑΦ 211) 

Με ηίηιν: Κχξσζε ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ 2002 ζηε Γηεζλή χκβαζε ησλ 

Αζελψλ ζρεηηθά κε ηελ ζαιάζζηα κεηαθνξά επηβαηψλ θαη ησλ απνζθεπψλ ηνπο, ηνπ 

1974. Ο παξαπάλσ θπξσηηθφο λφκνο έξρεηαη κεηά απφ 11 ρξφληα λα θπξψζεη ην 

πξσηφθνιιν ηνπ Λνλδίλνπ ην 2002. Σν ελ ιφγσ πξσηφθνιιν πεξηέρεη δηαηάμεηο γηα ηελ 
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επζχλε ηνπ κεηαθνξέα Ζ αχμεζε ηνπ νξίνπ επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα ( 250.000 Δ.Σ.Γ.) 

γηα δεκηά πνπ πξνήιζε ζε επηβάηε ιφγσ ζαλάηνπ / ζσκαηηθήο βιάβεο ή ζε απνζθεπή 

ηνπ. Ζ αληηθεηκεληθή επζχλε πνπ θαζηεξψλεηαη γηα ηνλ κεηαθνξέα, εθηφο αλ απνδείμεη 

φηη ε δεκία δελ νθείιεηαη ζε δφιν ή ακέιεηα ηνπ. Ζ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε επζχλεο ην 

πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. Ζ αχμεζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ αληηθεηκεληθήο 

επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα γηα ζάλαην / ζσκαηηθή βιάβε ζε επηβάηε, θζνξά / απψιεηα 

απνζθεπψλ ή νρεκάησλ ιφγσ λαπηηθνχ αηπρήκαηνο είλαη κεξηθέο απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Λνλδίλνπ θαη απφ ην 

2013 κε ηελ ςήθηζε ηνπ θπξσηηθνχ λφκνπ ππ‟ αξηζκφ 4195/13 εθαξκφδνληαη θαη ζηελ 

Διιάδα, δηακνξθψλνπλ έλα ηζρπξφ πιαίζην θάιπςεο ελδερφκελσλ απσιεηψλ ησλ 

επηβαηψλ. Σαπηφρξνλα κε έκκεζν ηξφπν αλαγθάδεη ηνπο κεηαθνξείο – πινηνθηήηεο λα 

κεξηκλνχλ θαη λα παξέρνπλ αζθαιή πινία, θαζψο πιένλ νη θπξψζεηο είλαη ζεκαληηθέο 

γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο.(Ν.4195/13) 

Ζ παγθφζκηα εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ 2002 ζηε χκβαζε ησλ Αζελψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο πάγηεο αξρέο ηεο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξα καο επεηεχρζεηε κε 

ηε ςήθηζε ηνπ  ελ ιφγσ θπξσηηθνχ λφκνπ. Παξάιιεια δηαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηηθή 

ζρέζε ηεο ρψξαο καο κε ηξίηεο ρψξεο ( κε κέιε ηεο Δ.Δ.) πνπ δελ δεζκεχνληαη απφ ηνλ 

θαλνληζκφ. Δίλαη ε πξψηε θνξά φπνπ εληνπίδνπκε κέζα ζηελ ελ ιφγσ κειέηε ηελ 

επαθή ηεο Διιεληθήο Δπηβαηεγνχ Ναπηηιίαο κε λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηειεπηαίαο 

δεθαεηίαο πνπ ελάγνληαη ζε δηεζλέο θαη φρη κφλνλ Δπξσπατθφ επίπεδν. Σέινο 

εμαζθαιίδεηαη ε λνκηθή βεβαηφηεηα σο πξνο ην εθαξκνζηέν δίθαην απφ φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ( επηρεηξήζεηο, δηνηθεηηθνχο θαη δηθαζηηθνχο θνξείο), ελψ ζπληειείηαη 

θαη ε αλαβάζκηζε ησλ επηπέδσλ λνκνζεζία θαη ζπκβαηφηεηαο σο πξνο ηα δηεζλή 

πξφηππα. Απφ ηηο 23 Απξηιίνπ ηνπ 2014 ζα ηεζεί δηεζλέο ζε ηζρχ ελ ιφγσ ζχκβαζε. 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί ζηα πιαίζηα ηεο εμέηαζεο ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηβαηεγνχ Ναπηηιίαο, φηη ηα δχν κεγάια 

θσδηθνπνηεκέλα λνκνζεηήκαηα: Ο Κψδηθαο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ θαη ν 

Κψδηθαο Ηδησηηθνχ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ δελ πεξηέρνπλ ξπζκίζεηο γηα ηελ εζσηεξηθή 

ζαιάζζηα κεηαθνξά επηβαηψλ. Τθίζηαζηε έλα θελφ δηθαίνπ πνπ θαιχπηεηαη ζηελ 

ελδνζπκβαηηθή επζχλε κε ηηο δηαηάμεηο 330 θαη 334 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη γηα ηελ 
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αδηθνπξαθηηθή  επζχλε κε ηε ζεκειηψδε δηάηαμε ηνπ 914 επ. ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.        

( Οηθνλφκνπ,2007) 

3.1.5 Εγθύθιηος 13 Μαΐοσ 2014 

«Δγθχθιηνο Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ γηα ζέκαηα εθαξκνγήο ηνπ 

Νφκνπ 4195 – 2013 γηα ηελ θχξσζε ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ 2002 ζηε Γηεζλή χκβαζε 

Αζελψλ ζρεηηθά κε ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά επηβαηψλ θαη ησλ απνζθεπψλ ηνπο ηνπ 

1974».  

Ζ ελ ιφγσ εγθχθιηνο απνζαθελίδεη ηε ζρέζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

θαλνληζκνχ 392.2004 κε ηνλ θπξσηηθφ λφκν ηνπ 2013 πνπ εθαξκφδεη ην Πξσηφθνιιν 

ηνπ Λνλδίλνπ ηξνπνπνίεζε ηελ Γηεζλή χκβαζε ησλ Αζελψλ ηνπ 1974. Ζ εγθχθιηνο 

θαζνξίδεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ θαη άιια ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ κεηά ηε ζχγθξνπζε ηνπ θαλνληζκνχ κε ηελ δηεζλή ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο 

Διιάδαο έπεηηα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ. 

3.1.6  Καλοληζκός 392/2009 

Ο Δπξσπατθφο θαλνληζκφο 392/2009 κε άκεζε θαη θάζεηε εθαξκνγή ζηα θξάηε 

κέιε ηεο Δ.Δ. ξπζκίδεη ην θαζεζηψο επζχλεο θαη αζθάιηζεο γηα ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο επηβαηψλ ζχκθσλα κε ηε Γ.. Αζελψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Πξσηφθνιιν ηνπ 2002 θαη ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ ηνπ ΗΜΟ. 

Δθαξκφδεηαη ζε νπνηαδήπνηε δηεζλή κεηαθνξά κε πινία πνπ κεηαθέξνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ 12 επηβάηεο εθφζνλ: α) ην πινίν θέξεη ζεκαία θξάηνπο κέινπο ή ηεο 

Δ.Δ. ή είλαη λενινγεκέλν ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. β) ε ζχκβαζε κεηαθνξά έρεη 

ζπλαθζεί ζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ή γ) ν ηφπνο αλαρψξεζεο ή πξννξηζκνχ ζχκθσλα κε 

ηε ζχκβαζε κεηαθνξάο βξίζθεηαη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. 

Δπίζεο, ζηνλ θαλνληζκφ πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ – κειψλ γηα λα 

εθαξκφζνπλ ηνλ Δ.Κ. ζε φιεο ηηο εζσηεξηθέο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. 

Σέινο πξνβιέπεηαη ε επέθηαζε εθαξκνγή ζε πινία θαηεγνξίαο Α θαη Β ηεο 

Οδεγίαο 98/18/ΔΚ πνπ εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο. 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



22 

 

ηελ Διιάδα σο πξνο απηά ηα πινία ε εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ 392/04 

αλαβάιιεηαη έσο ηηο 31.12.2016 θαη 31.12.2018 αληίζηνηρα. 

Πιένλ ην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο ξπζκίδεηαη κε ηνλ θαλνληζκφ θαη ην 

Πξσηφθνιιν. Καη ηα δχν λνκνζεηήκαηα έρνπλ ηζρχ ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε θαη 

παξάγνπλ απνηειέζκαηα. 

3.1.7 Νόκος 4110 – 2013, Νόκος 4223 0 2013, Υποσργηθή Απόθαζε ΠΟΛ 1041 – 2013 

ην πεδίν ηηο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζπλαληάκε ηξία 

λνκνζεηήκαηα. Πξφθεηηαη γηα δηαηάμεηο κε ηδηαίηεξα ηερληθά δεηήκαηα πνπ δελ ζα καο 

απαζρνιήζνπλ ζηελ ελ ιφγσ κειέηε. 

3.1.8 Νόκος 3450 – 2006 (ΑΦ 64) 

Γηα ηα λαπηεξγαηηθά ζέκαηα θαη ηελ αλαβάζκηζε θαη αλαδηάξζξσζε ηεο 

λαπηηθήο εθπαίδεπζεο ην 2006 ςεθίζηεθε ν ελ ιφγσ λφκνο. Αθνξά ηηο αθαδεκίεο ηνπ 

Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Δίλαη κία έκπξαθηε πξνζπάζεηα ηεο Διιεληθή πνιηηείαο λα 

ελαξκνλίζεη ην πιαίζην εθπαίδεπζεο ησλ Διιήλσλ Ναπηηθψλ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

θαη Δπξσπατθά πξφηππα. 

3.2 Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο / άξζε ηνπ θακπνηάδ 

Ο Κψδηθαο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ (ΚΓΝΓ) φξηδε ζηα άξζξα 165 θαη 166 

ηνλ απνθιεηζκφ (cabotage) πινίσλ κε μέλε ζεκαία απφ ηε κεηαθνξά επηβαηψλ θαη 

εκπνξεπκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 165 παξ. 3 εδάθην (α) «Σν δηθαίσκα 

παξαιαβήο επηβαηψλ απφ Διιεληθά ιηκάληα γηα πεξηήγεζε ζε Διιεληθά ιηκάληα αλήθεη 

ζηα Διιεληθά επηβαηεγά πινία. Σνχην ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πξνέθηαζεο ηεο 

πεξηεγήζεσο ζε ιηκάληα ηεο αιινδαπήο, εθφζνλ ν ιηκέλαο ηεο νξηζηηθήο απνβίβαζεο 

είλαη Διιεληθφο» (ΚΝΓΓ άξζξα 165,166) 

Με ηελ παξαπάλσ δηάηαμε απαγνξεπφηαλ γηα δεθαεηίεο ε θξνπαδηέξα ζηα 

Διιεληθά λεζηά απφ πινία κε μέλε ζεκαία. Λφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ γεσπνιηηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ν ΚΓΝΓ ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ έζεηε κε ηνλ ίδηα 

απνιπηφηεηα ηνλ πεξηνξηζκφ κφλνλ ζε Διιεληθά επηβαηεγά πινία γηα ηε κεηαθνξά 

επηβαηψλ «Σν δηθαίσκα κεηαθνξά επηβαηψλ κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ ιηκέλσλ, 
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πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κεηαμχ Διιεληθψλ ιηκέλσλ ηκήκαηνο κεηαθνξάο επηβαηψλ 

αξρηθήο πξνέιεπζεο ή ηειηθνχ πξννξηζκνχ εμσηεξηθνχ, εθνδηαζκέλσλ κε εηζηηήξηα 

ζπλερείαο, αλήθεη ζηα αλαγλσξηδφκελα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ παξφληνο θαη δξνκνινγνχκελα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, Διιεληθά 

επηβαηεγά πινία». ην άξζξν 166 ηνπ ΚΓΝΓ απνθιεηφηαλ ην δηθαίσκα κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ απφ θνξηεγά πινία πνπ δελ θέξνπλ ηελ Διιεληθή ζεκαία. «Σν 

δηθαίσκα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κεηαμχ Διιεληθψλ ιηκέλσλ αλήθεη ζηα θνξηεγά 

πινία αλεμαξηήησλ ρσξεηηθφηεηαο πνπ θέξνπλ Διιεληθή ζεκαία» 

Σν πεξίθεκν θαζεζηψο ηνπ cabotage πνιχ λσξίο απφ ηηο απαξρέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ηίζεηαη αληηκέησπν κε ηηο Θεκειηψδεηο αξρέο ηεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Δθηφο Δπξσπατθνχ πλεχκαηνο, 

ησλ αξρψλ ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαζψο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη 

(1992) ην cabotage αίξεηαη κε ηνλ θαλνληζκφ 3577/92 απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ 

άκεζε θαη θάζεηε παξαγσγή έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ησλ Δπξσπατθψλ θαλνληζκψλ 

εληφο ησλ εζληθψλ έλλνκσλ ηάμεσλ, έζεηε ζε άκεζε ηζρχ ηνλ θαλνληζκφ ζε φια ηα 

θξάηε κέιε (Υξηζηηαλφο,2011). Δμαίξεζε κφλνλ ε Διιάδα, γηα ηελ νπνία 

απνθαζίζηεθε λα δνζεί παξάηαζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ κέρξη ην 2004. 

Αλακθίβνια ε άξζε ηνπ cabotage είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ζεζκηθή εμέιημε ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ε νπνία θαζνξίδεη ην κέιινλ ηεο επηβαηεγνχο λαπηηιίαο ζε φια ηα 

Δπξσπατθά θξάηε, αιιά πξσηίζησο ζηελ Διιάδα ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

θιάδνπ, ησλ αλαγθψλ θαη ηεο κεγάιεο δήηεζεο γηα πξνζθνξά ππεξεζηψλ. 

Ο φξνο θακπνηάδ είλαη λαπηηθφο φξνο, ν νπνίνο ζηελ αξρηθή ηνπ ρξήζε δελ είρε 

νπνηαδήπνηε λνεκαηηθή ζρέζε κε ηελ έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα. Κακπνηάδ 

ζήκαηλε: «ηε λαπζηπινΐα απφ αθξσηήξη ζε αθξσηήξη παξαπιεχξσο ηεο αθηήο, ρσξίο λα 

πεξηιακβάλεηαη πιεχζε ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα» πξνέξρεηαη απφ ην Γαιιηθφ caboter, 

πεξηπιέσ θαη ην Ηζπαληθφ cabo,  αθξσηήξην. (http://el.wiktionary.org/wiki/καμποτάζ) 

ήκεξα, έλαο ζχληνκνο θαη γεληθφο νξηζκφο ηεο πξαθηηθήο ηνπ θακπνηάδ είλαη ν 

αθφινπζνο : «ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα θάζε ρψξαο ηεο εθηέιεζεο εζσηεξηθψλ 

κεηαθνξψλ (ελδνκεηαθνξψλ) απφ ζπγθνηλσληαθά κέζα ηεο ίδηαο ρψξα» 

(http://el.wiktionary.org/wiki/καμποτάζ). Σν θακπνηάδ, φκσο, δελ αθνξά κνλάρα ηηο 
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ζαιάζζηεο κεηαθνξέο αιιά κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ κία ρψξα θαη ζηηο αεξνπνξηθέο 

γξακκέο, απνθιείνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζε μέλεο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο εζσηεξηθέο γξακκέο.( Αδακίδεο, 1996) 

Ζ απαγφξεπζε ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο πινίσλ μέλεο ζεκαίαο ζηα παξάθηηα 

χδαηα, είλαη κία πξαθηηθή πνπ απνζθνπεί ζε δηάθνξνπο ζηφρνπο. Γηα ηελ Διιάδα νη 

ιφγνη ήηαλ θπξίσο νηθνλνκηθνί αιιά φρη κφλν. Ζ αλάγθε γηα πξνζηαζία ηεο Διιεληθήο 

επηβαηεγνχ λαπηηιίαο θαη ησλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ ππνρξέσλε ηηο θπβεξλήζεηο λα 

πεξηνξίζνπλ απφ ην εμσηεξηθφ ήηαλ κείδνλνο ζεκαζία επηδίσμε, ψζηε λα κπνξνχλ νη 

Διιεληθέο λαπηηθέο εηαηξίεο λα επηβηψζνπλ. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη ζηνλ θιάδν ηεο 

θξνπαδηέξαο, ν νπνίνο θαη απηφο πξνζηαηεπφηαλ κε ην θακπνηάδ. Ζ Διιάδα, φκσο, 

θαίλεηαη λα είρε έλα ιφγν παξαπάλσ ζηελ επηκνλή πηνζέηεζε απηφο ηεο πξαθηηθήο. 

Δηδηθά ην Αηγαίν πέιαγνο, ην νπνίν ζην παξειζφλ έρεη κεηαηξαπεί ζε πεδίν έληνλσλ 

δηπισκαηηθψλ αιιά θαη ζηξαηησηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ, δελ επέηξεπε ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξά πινίσλ κε νπνηαλδήπνηε μέλε ζεκαία θαη άξα μέλσλ ζπκθεξφλησλ.              

( Βιάρνο, 2013) 

Ο ελ ιφγσ «λνκηκνπνηεκέλνο πξνζηαηεπηηζκφο» ιεηηνχξγεζε ζηελ Διιάδα κε 

ηελ ίδηα έκθαζε θαη ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ λεζηψλ ή 

απηψλ κε ηελ Ζπεηξσηηθή ρψξα, απφ θνξηεγά πινία. Γεγνλφο ην νπνίν ζα καο 

απαζρνιήζεη αξγφηεξα θαηά ηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ησλ ζεζκηθψλ εμειίμεσλ ζηνλ 

θιάδν ηεο Δκπνξηθήο λαπηηιίαο. (Βιάρνο, 2013) 

Ωζηφζν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηελ παξαπάλσ πξαθηηθή αθνινχζεζαλ θαη άιιεο 

ρψξεο πέξα ηεο Διιάδαο. Γηα παξάδεηγκα, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία ε Ηζπαλία, ε Γαλία θαη 

ε Πνξηνγαιία εθάξκνδαλ αλάινγεο πξνζηαηεπηηθέο κεζφδνπο ε θάζε κία ζην βαζκφ 

πνπ απηή επέιεγε. 

3.2.1 Γηα ποηό ιόγο άρζε ηοσ θακποηάδ 

Ζ ιχζε θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο δε ζα γηλφηαλ λα αλαηεζεί ζηα 

λνκνζεηηθά φξγαλα ησλ εζληθψλ έλλνκσλ ηάμεσλ. Ζ Δπξψπε έπξεπε λα απνθαζίζεη 

ηελ άξζε ηεο πξαθηηθήο ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη θαλφλεο ηεο ειεχζεξεο αθνξάο κε 

γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ επηβαηψλ, γηα ηνπο νπνίνπο ζα εμαζθαιηδφληνπζαλ 

πνηνηηθφηεξεο θαη θζελφηεξεο ππεξεζίεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε 
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ελίζρπζε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ δε ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί αλ δελ ππήξρε κία 

θνηλή απφθαζε πνπ ζα εθαξκνδφηαλ απφ φια ηα θξάηε κέιε. (Θενδσξφπνπινο, 2006) 

Δπηπιένλ, ε χπαξμε ηεο πξαθηηθήο ηνπ θακπνηάδ έζεηε ζε θίλδπλν νιφθιεξν ην 

Δπξσπατθφ νηθνδφκεκα, απνηειψληαο ηελ θεθφπνξηα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Σέινο, ν 

ζεβαζκφο ησλ αξρψλ ηεο ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο πξνζψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ εληφο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο επίζεο ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ, απνηειεί ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο  Έλσζεο έλαληη ησλ εζληθψλ 

ζπκθεξφλησλ. Ωζηφζν ην θάζε θξάηνο κέινο γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ιφγνπο είηε 

νηθνλνκηθνχο είηε δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο είηε εζληθνχ ζπκθέξνληνο αθνινχζεζε 

μερσξηζηή πνιηηηθή ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Γηα κία ρψξα, φπσο ε Διιάδα, ε νπνία ζπλνξεχεη κε ερζξηθέο ρψξεο θαζψο έρεη 

λα ηθαλνπνηήζεη θαη ηηο αλάγθεο αγψλσλ γξακκψλ, ε αιιαγή ηεο πξαθηηθήο ήηαλ 

δχζθνιε απφθαζε. Δπηπιένλ ην κεγάιν πνζνζηφ πνπ θαηέρεη ν Σνπξηζκφο κεηαμχ ησλ 

άδνισλ πφξσλ θαηαδεηθλχεη ηελ χπαξμε νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ θαζψο νη 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο απφ ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αθηνπιντθή γξακκή 

πξνζθέξεη εμαηξεηηθά νθέιε. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, αλ θαη απνιχησο αλαγθαία ε 

άξζε ηνπ θακπνηάδ, απνηέιεζε δήηεκα εληφλσλ δηαθσληψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

γηα πνιιά ρξφληα. Δπνκέλσο, ε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα άξζε ηνπ θακπνηάδ ρξεηάζηεθε 

λα θαζπζηεξήζεη γηα θαηξφ κέρξη λα σξηκάζεη θαη λα γίλεη απνδερηεί απφ φια ηα θξάηε 

κέιε. 

3.2.2 Εσρωπαϊθή λοκοζεηηθή πρωηοβοσιία γηα ηελ άρζε ηοσ Κακποηάδ 

Παξά ηηο έληνλεο αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ε Δπξσπατθή Έλσζε φθεηιε λα 

επηβάιιεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Σν 1992 λνκνζεηεί ηνλ 

θαλνληζκφ 3577/92. Οη ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο επηζπκνχζαλ ηε ξχζκηζε, θπξίσο 

ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ πξνέθππηαλ γηα ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο πιένλ ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

ηδηαίηεξα θεξδνθφξεο αγνξέο. Αληίζεηα νη ρψξεο ηνπ Νφηνπ φπσο ε Γαιιία, ε 

Πνξηνγαιία θαη ε Διιάδα αληηζηεθφληνπζαλ ζηελ αιιαγή πνιηηηθήο. (e.c. europa. En / 

transport / modes / maritime / news / doc. / com (2014) 231.el.pdf) 
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Ο θαλνληζκφο 3577/92 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. εθδφζεθε ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 1992 θαη αθνξνχζε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ 

ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην  εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ κειψλ (ζαιάζζηεο 

ελδνκεηαθνξέο-θακπνηάδ). 

ην θείκελν πνπ ζπλνδεχεη ηνλ θαλνληζκφ, αλαθέξεηαη φηη ην πκβνχιην ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (αξγφηεξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), έιαβε ππφςε ηνπ: ηε 

ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο θαη ηδίσο ην άξζξν 

8.4 παξάγξαθνο 2, ηελ ηξνπνπνηεκέλε πξφηαζε ηεο επηηξνπήο ηηο γλψκεο ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ θαη ηε γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο.( Καλνληζκφο 

3577/92) 

εκαληηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ζθνπψλ πνπ εμππεξεηεί 

ν θαλνληζκφο 3577/92 είλαη λα θαηαγξαθεί ζπλνπηηθά ε ratio ηνπ θαλνληζκνχ φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην ζπλνδεπηηθφ θείκελν: Σν πκβνχιην έιαβε ππφςε ηνπ ην ςήθηζκα 

ηεο 12
εο

 Ηνπλίνπ ηνπ 1992 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ην νπνίν ελέθξηλε ηελ 

ειεπζέξσζε ηνπ ζαιάζζηνπ θακπνηάδ. Δπηπξνζζέησο, ηνλίδεηαη «φηη ε θαηάξγεζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο φηη ε εζσηεξηθή αγνξά 

πεξηιακβάλεη έλα ρψξν ζηνλ νπνίν εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ησλ πξνζψπσλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ». (Καλνληζκφο 

35777/92) 

Δπίζεο, «ηεο ειεπζεξίαο απηήο πξέπεη λα επσθειεζνχλ νη πινηνθηήηεο ηεο 

θνηλφηεηαο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ζθάθε πνπ είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηνο κέινο θαη 

θέξνλ ηελ ζεκαία ηνπ είηε είλαη παξάθηην είηε φρη»( Καλνληζκφο 3577/92). Γίλεηαη 

ζαθέο κε ηελ ηειεπηαία δηεπθξίληζε, φηη απνθηνχλ ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα απφ ηε 

ξχζκηζε ηα θξάηε – λενιφγηα ηεο επεηξσηηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο. Ωζηφζν, ν 

θαλνληζκφο αλαγλσξίδεη ηηο δπζθνιίεο πνπ πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζνπλ νξηζκέλα 

θξάηε κέιε ζηελ εθαξκνγή ηνπ, ήηνη αλαθέξεη «φηη ε πξαγκάησζε ηεο ειεπζεξίαο 

απηήο πξέπεη λα είλαη ζηαδηαθή θαη φρη θαη‟ αλάγθελ εληαία γηα φιεο ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο θχζεσο νξηζκέλσλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ θαη ην 

κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ νξηζκέλεο νηθνλνκίεο ηεο 

θνηλφηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ δηάθνξεο αλάπηπμεο» (Καλνληζκφο 3577/92). Πεξηζψξηα, 
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πνπ ίζσο θαηαρξεζηηθά ρξεζηκνπνίεζε θαη ε Διιάδα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ ζηνλ θιάδν ηεο θξνπαδηέξαο. 

3.2.2.1 Άρζρο 1 ηοσ θαλοληζκού 3577/92 

«Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1993, εθαξκφδεηαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ππεξεζηψλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ εληφο θξάηνπο κέινπο (ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο-θακπνηάδ) 

γηα ηνπο πινηνθηήηεο ηεο Κνηλφηεηαο ησλ νπνίσλ ηα ζθάθε είλαη λενινγεκέλα ζε 

θξάηνο κέινο θαη θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζθάθε απηά πιεξνχλ φιεο 

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο ζην ελ ιφγσ θξάηνο 

κέινο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζθαθψλ ησλ λενινγεκέλσλ ζην EUROS, αθφηνπ ην 

πκβνχιην εγθξίλεη ην ελ ιφγσ λενιφγην.» (Καλνληζκφο 3577/92) 

Σν άξζξν νξίδεη ηελ εκεξνκελία ηεο ηππηθήο έλαξμεο ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηελ 

1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1993. Όπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, απφ ην άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνχ 

πξνβιεπφληνπζαλ νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο γηα ηηο νπνίεο δφζεθε 

παξάηαζε ζηελ έλαξμε παξαγσγήο έλλνκσλ απνηειεζκάησλ. Σν άξζξν 1 αίξεη ην 

θακπνηάδ πξνο φθεινο κφλνλ ησλ Δπξσπατθψλ πινηνθηεηψλ θαη φρη πιήξσο. 

Πξνθαλψο, ζθνπφο ηεο δηάηαμεο ήηαλ ε ελίζρπζε ησλ Δπξσπατθψλ λενινγίσλ θαη ηνπ 

ππφ δηακφξθσζε ηφηε λενινγίνπ EUROS. Ήηαλ κία επνρή φπνπ ηα αλνηρηά λενιφγηα 

(ζεκαίεο επθαηξίαο) «θέξδηδαλ» νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο πινηνθηήηεο απφ ηα θξάηε 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε απνηέιεζκα ηε δηαθπγή θνξνινγηθψλ εηζθνξψλ. 

Δπηπιένλ, γηλφηαλ κία πξνζπάζεηα γηα ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ εληφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο , κε πξνζηαζία ησλ θαλφλσλ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. 

3.2.2.2 Άρζρο 2 θαλοληζκού 3577/92 

«Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ:1. Ωο "ππεξεζίεο ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ εληφο θξάηνπο κέινπο (ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο-θακπνηάδ) "λννχληαη νη 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαηά θαλφλα έλαληη ακνηβήο θαη πεξηιακβάλνπλ εηδηθφηεξα 

:α) ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ: ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο ή ηνπ θπξίνπ 

εδάθνπο ελφο θαη ηνπ απηνχ θξάηνπο κέινπο ρσξίο πξνζεγγίζεηο ζε λεζηά- β) ππεξεζίεο 

εθνδηαζκνχ "off-shore": ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ κεηαμχ 

νπνηνπδήπνηε ιηκέλα θξάηνπο κέινπο θαη εγθαηαζηάζεσλ ή θαηαζθεπψλ ζηελ 
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πθαινθξεπίδα απηνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο- γ) ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ 

ιηκέλσλ ζε λεζηά: ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ κεηαμχ:- 

ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ιηκέλσλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ λεζηψλ ελφο θαη ηνπ 

απηνχ θξάηνπο κέινπο,- ιηκέλσλ ησλ λεζηψλ ελφο θαη ηνπ απηνχ θξάηνπο κέινπο.» 

(Καλνληζκφο 3577/92) 

ην άξζξν 2 πξνβιέπνληαη ιεπηνκεξεηαθά νη ππεξεζίεο ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ 

εληφο ηνπ θξάηνπο κέινπο, γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο θαη επνκέλσο 

απειεπζεξψλνληαη απφ ηηο πξνζηαηεπηηθέο εζληθέο δηαηάμεηο. εκαληηθφ ζηνηρείν, ην 

νπνίν ζα απαζρνιήζεη ηελ κειέηε ζην παξαθάησ θεθάιαην φπνπ ζα εμεηαζηνχλ νη 

ζρέζεηο απηψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ηνλ εκπνξηθφ ζηφιν, είλαη φηη ε απειεπζέξσζε 

δελ αθνξά κφλνλ ηηο ζαιάζζηεο ππεξεζίεο κεηαθνξάο επηβαηψλ αιιά θαη 

εκπνξεπκάησλ. 

3.2.2.3 Άρζρο 4 θαλοληζκού 3577/92 

« Οπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο κπνξεί λα ζπλάςεη ζπκβάζεηο αλάζεζεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο ή λα επηβάιεη ππνρξεψζεηο δεκφζηαο ππεξεζίαο, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ελδνκεηαθνξψλ, ζε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

ηαθηηθέο γξακκέο απφ θαη πξνο λεζηά θαζψο θαη κεηαμχ ηνπο. Κάζε θνξά πνπ έλα 

θξάηνο κέινο ζπλάπηεη ζχκβαζε αλάζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ή επηβάιιεη 

ππνρξεψζεηο παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ελεξγεί θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κε 

δεκηνπξγνχληαη δηαθξίζεηο εηο βάξνο νπνηνπδήπνηε πινηνθηήηε ηεο Κνηλφηεηαο. » 

(Καλνληζκφο 3577/92) 

Σν άξζξν 4 ηνπ θαλνληζκνχ αθνξά έλα νπζηψδεο δήηεκα ηδηαίηεξα γηα ηελ 

Διιάδα. Πέξα απφ ηα θεξδνθφξα δξνκνιφγηα ζε δεκνθηιήο πξννξηζκνχο ππάξρνπλ θαη 

νη νλνκαδφκελεο «άγνλεο γξακκέο» γηα ηηο νπνίεο ζε θαηάζηαζε απφιπηα ειεχζεξεο 

αγνξάο είλαη ακθίβνιν αλ ζα ππήξρε πξνζθνξά ζαιαζζίσλ ππεξεζηψλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ν θαλνληζκφο πξνβιέπεη φηη ην θάζε θξάηνο κέινο κπνξεί λα ζπλάςεη ζπκβάζεηο 

αλάζεζεο δεκνζίαο ππεξεζίαο ή λα επηβάιεη ππνρξεψζεηο δεκφζηαο ππεξεζίαο, σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Ζ δηάηαμε απηή πξνβιεκάηηζε γηα πνιιά 

ρξφληα ηνπο μέλνπο πινηνθηήηεο νη νπνίνη θάλεθαλ δηζηαθηηθνί θαη πξνζεθηηθνί 

απέλαληη ζηα πεξηζψξηα θαη ηελ εμνπζία ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο κέινπο λα νξίζεη ηελ 
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παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Ωζηφζν ζηελ δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

πξνβιέπεηαη, πεξηζζφηεξν σο γεληθή αξρή ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο κε επειημία ad hoc, 

φηη ζα πξέπεη νη ζπκβάζεηο αλάζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο λα κελ ζίγνπλ ηα δηθαηψκαηα 

ησλ άιισλ ελσζηαθψλ πινηνθηεηψλ 

3.2.2.4 Άρζρο 6 θαλοληζκού 3577/92 

« Καηά παξέθθιηζε, κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ πξνζσξηλά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ νη αθφινπζεο ππεξεζίεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζηε Μεζφγεην 

θαη θαηά κήθνο ησλ ηζπαληθψλ, ησλ πνξηνγαιηθψλ θαη ησλ γαιιηθψλ αθηψλ: ππεξεζίεο 

θξνπαδηεξψλ, έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1995,- κεηαθνξά ζηξαηεγηθψλ εκπνξεπκάησλ 

(πεηξέιαην, πεηξειαηνεηδή θαη πφζηκν λεξφ), έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1997,ππεξεζίεο κε 

ζθάθε ησλ 650 GT, έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1998,αθηηθέο γξακκέο επηβαηηθψλ 

κεηαθνξψλ θαη πνξζκείσλ, έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1999. 

2.  Καηά παξέθθιηζε, νη ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ ζε λεζηά ηεο 

Μεζνγείνπ θαη νη ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα αξρηπειάγε ησλ Καλαξίσλ 

Νήζσλ, ησλ Αδφξσλ θαη ηεο Μαδέξαο, θαζψο θαη ηε Θένπηα θαη ηε Μειίιηα, ηα 

γαιιηθά λεζηά θαηά κήθνο ηεο αθηήο πξνο ηνλ Αηιαληηθφ θαη ηα Γαιιηθά Τπεξπφληηα 

Γηακεξίζκαηα εμαηξνχληαη πξνζσξηλά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 

έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1999. 

3.  Γηα ιφγνπο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, ε παξέθθιηζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 επεθηείλεηαη ζηελ Διιάδα έσο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2004 

γηα ηαθηηθέο γξακκέο επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη πνξζκείσλ θαη γηα κεηαθνξέο πνπ 

εθηεινχλ ζθάθε θάησ ησλ 650 GT. » (Καλνληζκφο 3577/92) 

ην άξζξν 6 γίλεηαη ε πξφβιεςε γηα εμαίξεζε νξηζκέλσλ ρσξψλ θαηά κήθνο 

ησλ αθηψλ ηεο Μεζνγείνπ γηα νξηζκέλα ρξφληα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ. 

Δίλαη ινγηθφ πσο ρξεηαδφηαλ λα δνζεί έλα παξάζπξν ρξφλνπ ψζηε λα θαηαθέξνπλ νη 

εζληθέο νηθνλνκίεο, ήηνη νη επηρεηξήζεηο θαη ην θξάηνο, λα πξνζαξκνζηνχλ. Δπίζεο, 

αλαγθαίνο ήηαλ ν ρξφλνο θαη γηα ηε δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ φπσο νη «άγνλεο 

γξακκέο» γηα ηηο νπνίεο πηζαλφλ λα ππήξραλ ζε ηζρχ καθξνρξφληεο ζπκθσλίεο ησλ 

θξαηψλ κειψλ κε λαπηηιηαθέο εηαηξίεο. πγθεθξηκέλα γηα ηελ Διιάδα πξνβιέθζεθε σο 

ρξνλνινγία έλαξμεο νπζηαζηηθήο ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ, γηα ηηο ππεξεζίεο 
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θξνπαδηεξψλ, ε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1997, γηα ηε κεηαθνξά ζηξαηεγηθψλ εκπνξεπκάησλ θαη 

νρεκαηαγσγψλ πινίσλ ε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1999,γηα ηηο ηαθηηθέο γξακκέο επηβαηεγψλ θαη 

νρεκαηαγσγψλ πινίσλ ε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1999 θαη γηα ηελ αθηνπινΐα πνπ αθνξά ηε 

ζχλδεζε ησλ λεζηψλ θαη γηα ππεξεζίεο θάησ ησλ 650 ηφλσλ, ε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2004. Ζ 

εμαίξεζε, φζνλ αθνξά, ηελ Διιάδα εμεγήζεθε ζηνλ θαλνληζκφ (νπζηαζηηθά είλαη ε 

ratio ηνπ λφκνπ) σο αλαγθαηφηεηα γηα ιφγνπο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Μάιηζηα ε ελ ιφγσ εμήγεζε αθνξά ηελ εμαίξεζε ηεο εμαίξεζεο γηα ηνλ επηπιένλ 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δίλεηαη ζηελ Διιάδα γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ ηαθηηθψλ γξακκψλ 

ησλ επηβαηεγψλ κεηαθνξψλ θαη πνξζκείσλ θαη απηψλ ησλ κεηαθνξψλ πνπ εθηεινχληαη 

απφ ζθάθε θάησ ησλ 650 ηφλσλ, έλαληη φισλ ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Μεζνγείνπ 

γηα ηηο νπνίεο ίζρπε ε εμαίξεζε κέρξη ην 1999. 

Σέινο, ζεκαληηθή επηζήκαλζε είλαη φηη ν θαλνληζκφο δελ εθαξκφδεηαη γηα 

ζθάθε αλαςπρήο, ελψ γηα θξνπαδηεξφπινηα πξνβιέπεηαη φηη εκπίπηνπλ ζηνλ 

θαλνληζκφ, φηαλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ελφο θξάηνπο κέινπο. Ζ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπγθεθξηκελνπνηεί εηδηθά γηα ηα θξνπαδηεξφπινηα φηη ν 

θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη επηβάηεο επηβηβάδνληαη ή 

απνβηβάδνληαη ζε ιηκάλη θξάηνπο κέινπο, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ην ζθέινο ηεο 

ελδνκεηαθνξάο. 

3.3 Οη πξνζπάζεηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο απφ ην 1992 ζην 2004 γηα ηελ Διιάδα 

Ζ δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε ε Διιάδα θαηά ηελ δηάξθεηα κεηά ηελ ππνγξαθή 

ηνπ θαλνληζκνχ δελ άιιαμε ηα δεδνκέλα. Ζ Διιάδα απφ ην 1927 είρε απνθιείζεη ηε 

δπλαηφηεηα παξνρήο ζαιάζζησλ ππεξεζηψλ απφ πινία πνπ έθεξαλ μέλε ζεκαία. Σν 

θακπνηάδ ήηαλ κία πνιηηηθή επηινγή κε ζηνηρεία άκεζα θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ ζηελ 

ιεηηνπξγία ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπ ε Διιάδα επέιεμε απηή ηελ 

ηαθηηθή έρνπλ ήδε αλαθεξζεί. Καηά θχξην ιφγν νξηδφληνπζαλ νη ηηκέο ησλ λαχισλ θαη 

ηα δξνκνιφγηα απφ ην θξάηνο γηα λα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ φιεο νη αλάγθεο ηεο 

ρψξαο. Σν Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαηείρε φιεο ηηο ξπζκηζηηθέο αξκνδηφηεηεο 

πνπ ηνπ επέηξεπαλ λα θαζνξίδεη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο Διιεληθήο Δπηβαηεγνχο 

Ναπηηιίαο. Ζ παξάηαζε ζπκκφξθσζεο πνπ δφζεθε ζηελ Διιάδα, σο ην 2004 γηα 

εθαξκνγή ησλ θείκελσλ Δπξσπατθψλ δηαηάμεσλ ήηαλ εχινγε θαη ζπκπνξεπφηαλ κε ηελ 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Διιάδα ηεο επνρήο εθείλεο. Πέξα απφ 
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ηελ αληηκεηψπηζε ελφο αλαρξνληζηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ έθζαλε ζηηο αξρέο 

ηνπ αηψλα, ην 1927 φηαλ θαη νξίζηεθε ην θαζεζηψο πξνζηαηεπηηζκνχ ζηηο αθηνπιντθέο 

γξακκέο, ε Πνιηηεία έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

θνξέσλ αιιά θαηά θχξην ιφγν ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα πνπ αληηζηέθνληαλ ζηηο 

κεηαξξπζκίζεηο. Όπσο απνδείρηεθε, πξνζθάησλ ην 2012 φια απηέο νη δπζρέξεηεο ήηαλ 

δχζθνιε λα μεπεξαζηνχλ ρσξίο ην αλάινγν ξπζκηζηηθφ – λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

Γπζρέξεηεο φκσο ππήξραλ θαη γηα ηα άιια θξάηε κέιε ηα νπνία θαη απηά 

θαζπζηέξεζαλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο κε ηνλ θαλνληζκφ. Σν 1999, φκσο, ην ζχλνιν 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθηφο ηεο Διιάδνο, είρε ζπκκνξθσζεί κε 

ην λέν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο. Ζ ζηαδηαθή θαη εκθαλψο αξγνπνξεκέλε εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ επηζπεχηεθε ζηελ Διιάδα κεηά ηα ηξαγηθά γεγνλφηα ηνπ λαπαγίνπ ηνπ 

ΔΞΠΡΔ ΑΜΗΝΑ θαη ηεο απηνθηνλίαο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο εηαηξίαο. 

Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο  ε Κπβέξλεζε πξνρψξεζε άκεζα ζηελ ςήθηζε ηνπ 

εθζπγρξνληζηηθνχ γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα λφκνπ ππ‟ αξηζκφ 2932/2001. Ωζηφζν, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή έθξηλε πσο ην λέν λνκνζέηεκα, αλ θαη πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε δελ ελαξκνληδφηαλ κε ηηο Δπξσπατθέο δηαηάμεηο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ 3577/92.(Βιάρνο, 2013) 

3.3.1 Νόκος 2932/2001 

Ο λφκνο εθδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε ζηηο 27 Ηνπλίνπ ηνπ 2001 κε ηίηιν 

«Διεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο – χζηαζε Γελεηηθήο 

Γξακκαηείαο Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο – Μεηαηξνπή Ληκεληθψλ Σακείσλ ζε 

Αλψλπκεο Δηαηξίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ν. 2932/01). ην άξζξν 1 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ 

νξίδεηαη ε 1
ε
 Ννεκβξίνπ 2002 σο εκεξνκελίαο νπζηαζηηθήο έλαξμεο θαη εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ. ρεδφλ κία δεθαεηία κεηά ηνλ θαλνληζκφ 3577/92, ε Διιάδα πξνρσξά 

εκπξάθησο ζηελ αιιαγή πνιηηηθήο κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ. ην άξζξν 1 νξίδεηαη ε 

ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, γηα πινία πνπ είλαη λενινγεκέλα 

εθηφο Διιάδαο, ήηνη κε μέλε ζεκαία. Δπηπξνζζέησο αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ζε 

πινηνθηήηεο, πνπ έρνπλ ηζαγέλεηα θξάηνπο – κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είηε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Εψλεο Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ 

(ΔΕΔ) εθηφο ηεο Διβεηία, λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ Διιεληθψλ 

αθηνπιντθψλ γξακκψλ. χκθσλα κε ηελ πλζήθε Λεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο 
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Έλσζεο ην παξαπάλσ δηθαίσκα ηζρχεη φρη κφλν γηα θπζηθά πξφζσπα αιιά θαη γηα 

λνκηθά, ήηνη γηα λαπηηιηαθέο εηαηξίεο μέλσλ ζπκθεξφλησλ. 

ην δεχηεξν άξζξν ηνπ λ.2932/2001 απφ ηνλ ηίηιν ηνπ αξρηθά δηαθαίλεηαη ε 

επηζπκία γηα έιεγρν θαη θξαηηθή επνπηεία ησλ λέσλ θαηαζηάζεσλ. πγθεθξηκέλα ην 

Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ επνπηεχεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αλαθέξεηαη «Με απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ .Α.. κπνξεί λα επηβάιινληαη ζηνπο 

πινηνθηήηεο, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε δξνκνιφγεζε πινίνπ ζε νξηζκέλε ε νξηζκέλεο 

γξακκέο, ππνρξεψζεηο δεκφζηαο ππεξεζίαο»( Ν. 2932/01). Ζ αλσηέξσ πξφβιεςε ζηελ 

ακέζσο παξαθάησ πξφηαζε εμεγείηαη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Παξά ηαχηα 

ε ελ ιφγσ ξήζε ηνπ λφκνπ ήηαλ κία απφ απηέο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζε θαη ηε 

δηαθσλία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Δπίζεο, ζηελ ίδηα παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ κεηαμχ 

ησλ φξσλ πνπ ζέηεη ε πνιηηεία είλαη θαη απηφο ηεο ζηειέρσζεο ησλ πινίσλ. Σα 

παξαπάλσ απαζρφιεζαλ, φπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ, νιφθιεξε ηε δεθαεηία 2004-

2014, ηφζν ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή φζν θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο μέλσλ θξαηψλ κειψλ 

νη νπνίνη αληηκεηψπηζαλ ηελ ξχζκηζε κε επηθπιαθηηθφηεηα. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ε 

Διιεληθή Πνιηηεία δελ είλαη δηαηεζεηκέλε λα αθήζεη αλεμέιεγθηε ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

αγνξά ηεο επηβαηεγνχο λαπηηιία, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα επαίζζεηα ζέκαηα φπσο ε 

ξχζκηζε ησλ «άγνλσλ γξακκψλ»¨. Όκσο, πιένλ ν ραξαθηήξαο ηνπ θξαηηθνχ 

παξεκβαηηζκνχ είλαη πεξηζζφηεξν επνπηηθφο θαη ιηγφηεξν ξπζκηζηηθφο ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ. 

ην άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ ηίζεληαη ηα λέα φξηα ειηθίαο ησλ πινίσλ. Πξφζεζε ηνπ 

λνκνζέηε είλαη ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ πινίσλ, μεθηλψληαο γηα ην 

2002 – 2005 απφ ηα 35 έηε θαη θαηαιήγνληαο ην 2008 ζηα 30 έηε, ελδηάκεζα, ην 2006 

ην φξην ήηαλ 34 έηε θαη ην 2007 ήηαλ ηα 32 έηε. Δίλαη άιιε κία ξχζκηζε πνπ 

πξνθάιεζε ζπδήηεζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. ην θεθάιαην γηα ηηο εμειίμεηο απφ ην 

2004 – 20014 αλαθέξεηαη ε πνξεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο. ην άξζξν 4 ηνπ 

λφκνπ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία δξνκνιφγεζεο ησλ πινίσλ ή ηνπ πινίνπ ζηηο ηαθηηθέο 

γξακκέο. Πξνβιέπεηαη φηη απηή μεθηλά ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 31 Οθησβξίνπ. 

Ζ δηαδηθαζία δελ ππέζηε ηδηαίηεξεο κεηαηξνπέο. Σν Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 

πάιη ζηα πιαίζηα ησλ επνπηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ κπνξεί λα παξέκβεη θαη λα 
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ηξνπνπνηήζεη ηα πξνηεηλφκελα δξνκνιφγηα αλ ην θξίλεη απαξαίηεην γηα ιφγνπο 

αζθάιεηαο θαη απξφζθνπηεο  παξνρήο ζπγθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. ηελ παξάγξαθν 4 

ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαηαγξάθνληαη θαη άιινη ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη παξέκβαζεο θαη 

ηξνπνπνίεζεο ησλ δξνκνινγίσλ απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. 

πγθεθξηκέλα «φηαλ νη ζπλζήθεο ζηα ιηκάληα δελ επηηξέπνπλ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ηεο 

λαπζηπινΐαο θαη θαηνρχξσζεο ηεο ηάμεο ζηε ρεξζαία δψλε ηελ ηαπηφρξνλε 

εμππεξέηεζε ησλ πινίσλ, φηαλ ν πξνγξακκαηηζκέλνο ρξφλνο δηαθνπήο ησλ 

δξνκνινγίσλ εκπνδίδεη ηελ ηαθηηθή παξνρή ππεξεζηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε γξακκή, 

φηαλ πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ , φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, νη έθηαθηεο θαη 

επείγνπζεο ζπγθνηλσληαθέο αλάγθεο, φηαλ να αηηεζείο λαχινο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε 

ζεσξείηαη ππεξβνιηθφο θαη αληίθεηηαη ζην δεκφζην ζπκθέξνλ». ην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ 

πξνβιέπνληαη ξπζκίζεηο γηα ηε ζχκβαζε αλάζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ήηνη γηα ηηο 

«άγνλεο γξακκέο». Σέινο, εληφο ηνπ λένπ λφκνπ ππάξρνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηε 

ζχζηαζε ηεο Αλεμάξηεηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Θαιαζζίσλ Μεηαθνξψλ (ΡΑΘΔ) θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ Αθηνπιντθψλ πγθνηλσληψλ (Α). Σα παξαπάλσ έρνπλ θπξίσο 

επνπηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο αξκνδηφηεηεο. Γηα ηελ Αλεμάξηεηε Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Θαιαζζίσλ Μεηαθνξψλ ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζην άξζξν 

13. Ο ζεζκφο, αλ θαη ζηελ αξρή ζεζκνζεηήζεθε κε ηδηαίηεξεο πξνζδνθίεο, πνηέ δελ 

έιαβε ηεο ζεζκηθήο αλαγλψξηζεο θαζψο ζεσξείηαη άλεπ αληηθεηκέλνπ εθφζνλ νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ θαιππηφληνπζαλ απφ απηέο ηεο Δπηηξνπήο  Αληαγσληζκνχ.                

(Ν. 2932/01) 

3.3.2 Προβιήκαηα ηοσ λ. 2932/2001 θαη Επηζηοιές Εσρωπαϊθής Επηηροπής προς ηελ 

Ειιάδα 2004 - 2005 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ακέζσο κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ 2932/01 θαη 

χζηεξα απφ πξνζθπγή ηεο έλσζεο Δπηρεηξήζεσλ Αθηνπινΐαο ην 2002 μεθίλεζε έλαλ 

δηάινγν κε ηελ Διιεληθή πνιηηεία απνζηέιινληαο δχν επηζηνιέο πξνο απηή ην 2004 θαη 

ην 2005. Σν ρξνληθφ φξην πνπ είρε ηεζεί ζηελ Διιάδα γηα ζπκκφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο 

ηεο κε ηηο Δπξσπατθέο θείκελεο δηαηάμεηο έιεγε ηελ 1.1.2004. Ζ Διιάδα ήηαλ κέρξη 

εθείλε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνρξεσκέλε λα απειεπζεξψζεη πιήξσο ηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Αλ δελ πξνρσξνχζε ζηηο αλαγθαίεο ξπζκίζεηο, ππήξρε ν 

θίλδπλνο παξαπνκπήο ηεο ρψξαο ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην. Ο λπλ Τπνπξγφο 
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Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θ. Μηιηηάδεο Βαξβηηζηψηεο, δήισζε ζε δεκνζηνγξάθν ην 2005 

ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν παξαπνκπήο ηεο Διιάδαο: «Δίκαη βέβαηνο φηη ε θπβέξλεζε έρεη 

αληηιεθζεί ηελ ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη ζα πξνρσξήζεη, φπσο νθείιεη, άκεζα 

ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ λφκνπ 2932/01 κε ζηφρν λα μεθαζαξηζηεί κε ζαθήλεηα ηη 

ζεκαίλεη ειεχζεξνο αληαγσληζκφο θαη πνπ ην θξάηνο δηθαηνχηαη λα παξεκβαίλεη γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Πεξηζψξηα γηα θαζπζηέξεζε δελ ππάξρνπλ, 

θαζψο ήδε ν Διιεληθφο ιαφο πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ ζπξξίθλσζε ησλ 

δξνκνινγίσλ θαη ηελ έιιεηςε πξαγκαηηθνχ θαη πγηνχο αληαγσληζκνχ, πνπ 

παξαηεξείηαη ζηελ αθηνπινΐα». (Βαξβηηζηψηεο, 2005) 

Σα πξνβιήκαηα θαη νη αιιαγέο πνπ δεηνχζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 2004 θαη 

ην 2005 ήηαλ πνιιά. Πξψηνλ εθθξάζηεθε δηαθσλία ηεο Δπηηξνπήο σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία δξνκνιφγεζεο ησλ πινίσλ. ηελ επηζηνιή ηεο ε Δπηηξνπή αλαθέξεη «φηη ν 

λφκνο πνπ ηζρχεη ζήκεξα δελ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νπνηνζδήπνηε θνηλνηηθφο 

πινηνθηήηεο έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέμεη ειεχζεξα ηα δξνκνιφγηα πνπ επηζπκεί λα 

εθηειεί, κε ην λα ην έρεη απιψο γλσζηνπνηήζεη ζην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο» 

(Βιάρνο, 2013), επίζεο γηα ην ζχζηεκα εγγπνδνζίαο θαη επηβνιήο πξνζηίκσλ αλαθέξεη 

ε Δπηηξνπή «δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηβνιή ηεο ζπλέρηζεο ησλ 

δξνκνινγίσλ, θαζψο θαη ησλ φξσλ ππφ ηνπο νπνίνπο εθηεινχληαη ηα δξνκνιφγηα απηά, 

παξά κφλν γηα ηηο γξακκέο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα επηβιεζνχλ ππνρξεψζεηο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο» ( Βιάρνο , 2013). Καηά ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηεο ηηο αξρέο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη αλαδεηψληαο ηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ 

δελ αξθεί κνλάρα λα είλαη ειεχζεξε ε είζνδνο ζηελ αγνξά γηα νπνηνδήπνηε 

επηρεηξεκαηηθφ παξάγνληα αιιά θαη ε έμνδνο απηή αλά πάζα ψξα. Κάηη ηέηνην επιφγσο 

δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ Διιεληθή πνιηηεία ε νπνία απνδεηνχζε ηε 

ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ζαιαζζίσλ ελδνκεηαθνξψλ. 

Έλα δεχηεξν ζεκείν ηξηβήο ηεο Διιάδαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ήηαλ απηφ 

ησλ αλψηαησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ. Σν Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο έζπεπζε κε 

Τπνπξγηθή απφθαζε λα απειεπζεξψζεη ηηο ηηκέο ησλ λαχισλ γηα ηα ιηκάληα ηεο Κχκεο, 

ηνπ Λαπξίνπ, ηεο Ραθήλαο θαη ηεο Διεπζίλαο, θάηη πνπ δελ θάλεθε λα πείζεη ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζεψξεζε ειάρηζηε απηή ηε ξχζκηζε 

δεηψληαο απφ ηελ θπβέξλεζε λα  πξνρσξήζεη ζε πιήξε απειεπζέξσζε ησλ λαχισλ ζε 
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φια ηα ιηκάληα ηεο Διιάδαο θαη εηδηθά ηνπ Πεηξαηά. Ζ Διιεληθή Πνιηηεία 

πξνζαξκφζηεθε ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηαδηαθά ζε απηφ ην 

δήηεκα. Ωζηφζν ε Δπηηξνπή ζεψξεζε φηη δελ θαιχπηεηαη θαη δήηεζε λέα ζπκκφξθσζε 

ηεο Διιάδαο. 

Δπφκελν ζεκείν δηαθσλίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηνλ λφκν 2932/01 

ήηαλ ηα φξηα ειηθίαο πνπ έζεηε ν λφκνο. Ο θαλνληζκφο 3577/92 δε ζέηεη θαλέλα φξην 

ειηθίαο γηα ηα πινία, θαζψο επίζεο νχηε ε Δπξσπατθή Οδεγία 98/18/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηνπο θαλφλεο θαη ηα πξφηππα αζθάιεηαο γηα ηα επηβαηεγά πινία. 

Δπνκέλσο, ν πεξηνξηζκφο ησλ 35 εηψλ κε πξφβιεςε απηφο λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά ζηα 

30 έηε ην 2008, θξίζεθε απαξάδεθηνο απφ ηελ επηηξνπή. Δπηπιένλ, ν φξνο πνπ 

πξνβιέπεη ν λ. 2932/01 γηα ην πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα εξγάδεηαη ζηα επηβαηεγά πινία 

θαη δελ ζα είλαη Έιιελεο λα θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο ζεσξήζεθε φηη δελ 

ελαξκνλίδεηαη κε ηηο Δπξσπατθέο δηαηάμεηο. πγθεθξηκέλα ε νδεγία 2001/25/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4
εο

 Απξηιίνπ 2001 γηα ην ειάρηζην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ λαπηηθψλ, πξνβιέπεη φηη ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο κε 

θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ, ππνρξενχληαη λα θαηέρνπλ επαξθή 

γλψζε ηεο γιψζζαο πνπ ζπλήζσο κηινχλ νη επηβάηεο. Ζ απαίηεζε, ζπλεπψο, ηεο 

Διιεληθήο Πνιηηείαο γηα πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο θξίλεηαη σο απζηεξή πνπ 

ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο, ήηνη ηεο νδεγίαο 2001/25/ΔΚ. 

Σέινο , πξνβιήκαηα πξνθάιεζαλ νη πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ γηα ηνπο ρψξνπο 

ελδηαίηεζεο, ήηνη ε θαζηέξσζε ειάρηζηνπ εκβαδνχ πνπ πξέπεη λα δηαηίζεηαη γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε, φπσο επίζεο νη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ λφκν γηα ηνπο 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Σα πξνβιήκαηα πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηελ 

1.1.2004 ήηαλ πνιιά. Σα πεξηζψξηα ελαξκφληζεο ηεο Διιάδαο κε ηελ Δπξσπατθή 

λνκνζεζία έιεγαλ θαη γηα απηφ ν θίλδπλνο πξνζθπγήο ηεο ρψξαο ζην Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην ήηαλ άκεζνο θαη νξαηφο. 

Σν 2002 ε έλσζε επηρεηξήζεσλ αθηνπινΐαο, ήηνη νη αθηνπιντθέο εηαηξίεο 

πξνζέθπγαλ εγγξάθσο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, δηακαξηπξφκελεο γηα ην λέν 

λνκνζεηηθφ θαζεζηψο φπσο απηφ δηακνξθψζεθε κε ηνλ λφκν 2932/2001. Ζ Διιάδα είρε 

πεξηζψξην κέρξη ην 2004 λα ελαξκνληζηεί κε ηηο Δπξσπατθέο δηαηάμεηο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ. Γηα απηφ ην ιφγν ε πξνζθπγή έγηλε 
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δεθηή απφ ηνλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2004 νπφηε θαη απέζηεηιε 

ζηελ Διιεληθή Πνιηηεία αηηηνινγεκέλε επηζηνιή, παξαζέηνληαο ηηο ζπζηάζεηο γηα 

ζπκκφξθσζε ηεο Διιάδαο. Ζ Δπηηξνπή δηαθψλεζε ζηα εμήο ζέκαηα κε ηνλ λ. 

2932/2001. 

1) Γξακκέο Γεκόζηαο Τπεξεζίαο 

Έθξηλε ε επηηξνπή φηη δελ ήηαλ ζπκβαηή κε ηνλ Δπξσπατθφ θαλνληζκφ ε ξχζκηζε 

ηνπ λ. 2932/2001 γηα ηηο γξακκέο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Γηαπηζηψλνληαο απφ ηελ 

Δπηηξνπή δπζαλάινγνη πεξηνξηζκνί ζηελ ειεπζεξία πνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ αθηνπιντθψλ  εηαηξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε είζνδνο μέλσλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ ζηελ αγνξά ηεο Διιεληθήο αθηνπινΐαο είλαη δχζθνιε θαζψο 

απαηηνχληαη απφ ην Διιεληθφ θξάηνο κία ζεηξά πξνυπνζέζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ. 

Ωζηφζν, επηζεκαίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ε δπζθνιία ζηε δηαδηθαζία δξνκνινγήζεσο 

πινίσλ. Ζ γξαθεηνθξαηία πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δηαδηθαζία πξνθαιεί εκπφδηα ζηελ 

ειεχζεξε είζνδν ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ ζηελ αγνξά. Πξάγκαηη γηα κία αιινδαπή 

εηαηξία είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξέο λα ζπκκνξθσζεί κε αηειείσηεο γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο αλαγθάδνπλ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηελ ππνβνιή δεθάδσλ 

εγγξάθσλ. Ζ επηηξνπή επηζπκεί ηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο, κε ηελ παξνρή κίαο 

απιήο δήισζεο δξνκνινγήζεσο. 

2) Πηζηνπνηεηηθό Άξηζηεο γλώζεο ηεο Διιεληθήο γιώζζαο. 

Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί δπζαλάινγν κέηξν ηελ απαίηεζε απφ ηηο Διιεληθέο αξρέο ηεο 

θαηνρήο πηζηνπνηεηηθνχ αξίζηεο γλψζεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο. Θεσξεί, πσο απηή ε 

δηάηαμε πξνζθξνχεη ζηελ Δπξσπατθή Οδεγία, ελψ απηή ε άπνςε κπνξεί λα ζεκειησζεί 

θαη ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί ηζφηεηαο ησλ Δπξσπατθψλ πνιηηψλ φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη ζήκεξα ζηελ ΔΓΑ. 

Ζ Δπηηξνπή δεηά απφ ηελ Διιάδα λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζπκβάζεηο STCW θαη 

SOLAS , φπνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη νκηινχκελσλ γισζζψλ ησλ 

πιεξσκάησλ. Οη ζπκβάζεηο απηέο απαηηνχλ ηελ απιή θαη φρη άξηζηε γλψζε ηεο 

γιψζζαο φπνπ ζπλεζίδεηαη λα νκηιεί ν κέζνο φξνο ησλ επηβαηψλ. Δπνκέλσο, ε θαηνρή 

πηζηνπνηεηηθνχ άξηζηεο γλψζεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο δεζκεχεη ππέξκεηξα ηηο 
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λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξνζιακβάλνπλ ην πιήξσκα ησλ 

πινίσλ. Πηζαλψο , θαηά ζπλέπεηα λα απμάλεηαη θαη ην θφζηνο. 

3) Αλώηαηα όξηα ειηθίαο πινίωλ 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξαζέηνληαο ηελ νδεγία 18/98  γηα ηνπο θαλφλεο 

αζθαιείαο, ζεσξεί απαγνξεπηηθή ηε ζέζπηζε νξίσλ ειηθίαο γηα ηα πινία φπσο απηά 

πξνβιέπνληαλ ζην λ.2932/2001. Ζ ζπκκφξθσζε ησλ πινίσλ ζηνπο θαλφλεο αζθαιείαο 

αξθεί γηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε νπνία δελ επηζπκεί πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνχο. 

4) Δθπξνζώπεζε ηωλ Αθηνπινϊθώλ Δηαηξηώλ ζηελ Διιάδα 

ε κία πξνζπάζεηα ηφλσζεο ηνπ Διιεληθνχ λαπηηιηαθνχ cluster αιιά ηαπηφρξνλα 

θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεμέιεγθηεο δξαζηεξηνπνίεζεο μέλσλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ 

ζηελ Διιάδα, ν λ. 2932/2001 πξνβιέπεη ηελ αληηπξνζψπεπζε ησλ εηαηξηψλ ζηελ 

Διιάδα. Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη θαλέλα θξάηνο κέινο δελ δηθαηνχηαη λα έρεη παξφκνηα 

απαίηεζε. 

ηηο αξρέο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ήηνη απφ ην 2004 θαη κεηά νη πηέζεηο πνπ 

δέρνληαη νη Διιεληθέο αξρέο απφ ην εζσηεξηθφ αιιά θπξίσο απφ ην εμσηεξηθφ είλαη 

ηδηαίηεξα έληνλεο. Οη Δπηζηνιέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ε πξνζθπγή ηεο 

Έλσζεο Δπηρεηξήζεσλ Αθηνπινΐαο αλαγθάδνπλ ηελ Διιάδα λα πξνρσξήζεη ζε κία 

ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ λ. 2932/2001.( Βιάρνο, 2013) 

3.4 Οη εμειίμεηο πξνο ηελ πιήξε απειεπζέξσζε 2004 – 2014 

3.4.1 Τροποποηήζεης λ.2932/01 θαηά ηελ ηειεσηαία δεθαεηία 

Ο λφκνο 2932/01 ηξνπνπνηήζεθε ζπλνιηθά δψδεθα θνξέο κέρξη ζήκεξα. Απφ απηέο νη 

νθηψ ήηαλ εληφο ηεο δεθαεηίαο αλαιπηηθά: Νφκνπο 3153/03 (ΦΔΚ Α΄153/2003), 

3260/04 (ΦΔΚ Α΄151/2004), 3409/05 (ΦΔΚ Α΄273/2005), 3450/06 (ΦΔΚ Α΄64/2006), 

3482/06 (ΦΔΚ Α΄163/2006), 3511/06 (ΦΔΚ Α΄258/06), 3569/07 (ΦΔΚ Α΄122/2007), 

3697/08 (ΦΔΚ Α΄194/2008), 3922/11 (ΦΔΚ Α΄35/2011), 4072/12 (ΦΔΚ Α΄86/2012) 

θαη 4150/13 (ΦΔΚ Α΄/2013) Ν. 4256/2014 (ΦΔΚ Α 92/14-4-2014). Όπσο είλαη ινγηθφ 

ε απειεπζέξσζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ έγηλε ζηαδηαθά θαη κε δεηιά βήκαηα. Οη 

πξψηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 2003 κε ην Π.Γ 344.2003 θαη ηνλ λ. 3153/2003 επί ηνπ 
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βαζηθνχ λφκνπ 2932/2001 ήηαλ πεξηνξηζκέλεο θαη ρσξίο ζεακαηηθέο αιιαγέο. Σν άξζξν 

17 ηνπ λφκνπ 3260/2004 (ΦΔΚ 151) θαηήξγεζε ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Θαιάζζησλ 

Δλδνκεηαθνξψλ, θαζψο ζεσξήζεθε απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ, φηη ην 

έξγν ηεο ελ ιφγσ Αξρήο επηθαιχπηεηαη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ ε νπνία αθφκα θαη ζήκεξα είλαη ε αξκφδηα αξρή γηα ζέκαηα 

αληαγσληζκνχ ζηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο.( Ν. 3260/04) 

Σξνπνπνηεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2932.01 πεξηέρεη θαη ν Νφκνο 3409/05 ζην 

άξζξν 18 κε ην νπνίν αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ ηέηαξηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 

2932/2001 (ΦΔΚ 145Α΄). ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε πξνβιέπνπλ λέεο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

ππνβνιή δήισζεο δξνκνιφγεζεο επηβαηεγνχ επηβαηεγνχ-νρεκαηαγσγνχ πινίνπ ή 

θνξηεγνχ-νρεκαηαγσγνχ πινίνπ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ .Α.. γίλεηαη απνδεθηή ε δήισζε. ην άξζξν 19 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 

ηξνπνπνηνχληαη ηα άξζξα πέληε θαη νθηψ ηνπ λ. 2932/2001. Δπίζεο, εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή είλαη ε θαηάξγεζε αδεηψλ ζθνπηκφηεηαο πξνβιέπεηαη ζηνλ λφκν. Σα πινία 

λέαο ηερλνινγίαο πην εχθνιν λα παίξλνπλ απηέο ηηο άδεηεο. Απαίηεζε ΤΔΝ γηα on-line 

ζχζηεκα σο πξνυπφζεζε γηα άδεηεο ζθνπηκφηεηαο 

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ. 2932/2001 θαηαξγείηαη πιήξσο, 

ελψ ε πέκπηε παξάγξαθνο ηνπ φγδννπ άξζξνπ αληηθαζίζηαηαη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο, 

ζηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη λέεο ξπζκίζεηο γηα ην κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηε ζχλαςε 

ζχκβαζεο ή ζπκβάζεσλ δεκνζίαο ππεξεζίαο κε αλψηαην φξην απηφ ησλ έμε εηψλ. Ο λ. 

3450/06 (ΦΔΚ Α΄64/2006) ζην άξζξν 25 αληηθαζηζηά ην πξψην εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λ. 2932/2001«Οη ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο 

ηαθηηθψλ γξακκψλ εθηεινχληαη απφ επηβαηεγά θαη νρεκαηαγσγά, επηβαηεγά ή 

θνξηεγά, πινία πνπ δξνκνινγνχληαη ζε γξακκή ή γξακκέο ηνπ ελδεηθηηθνχ γεληθνχ 

δηθηχνπ αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ πνπ θαιχπηεη ηνπο ιηκέλεο φισλ ησλ λεζηψλ.» 

Δπίζεο, ζηελ παξάγξαθν δχν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αληηθαζίζηαηαη ε πεξίπησζε ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ λ. 2932/2001 ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη φηη ν 

πινηνθηήηεο ζα πξέπεη λα έρεη θαιχςεη ηελ αζηηθή επζχλε ηνπ κέζσ αζθαιηζηηθήο 

θάιπςεο. (λ. 3450/06) 
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Οη απαηηήζεηο έλαληη ηνπ πινηνθηήηε πξέπεη λα έρνπλ αηηία ή αθνξκή ηελ 

απψιεηα δσήο ή ζσκαηηθή βιάβε ή απψιεηα ή δεκία πξάγκαηνο πνπ έιαβε ρψξα ζε 

πινίν. 

Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ‟ αξηζκφ 124 ηνπ 2006 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο 

ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο ζε ζπκκφξθσζε κε 

ηνλ θαλνληζκφ « ΔΟΚ» 3577/92 θαη ηελ Οδεγία 98/18 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17
εο

 

Μαξηίνπ 1998, απνηέιεζε κία ζεκαληηθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία κε ηελ νπνία ε 

Διιάδα απνδείθλπε εκπξάθησο ηε βνχιεζε ηεο λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο Δπξσπατθέο 

δηαηάμεηο. χκθσλα, ινηπφλ κε ην Π.Γ. θαηαξγνχληαη ηα φξηα ειηθίαο ησλ πινίσλ, φπσο 

απηά είραλ πξνβιεθζεί ζηνλ λ. 2932/2001. Δπηπιένλ, θαη αληί απηνχ ηνπ κέηξνπ νη 

πινηνθηήηεο ππνρξεψλνληαη πιένλ λα εθαξκφζνπλ πνιχ λσξίηεξα απφ ηελ 1.1.2010 

νπφηε θαη ήηαλ ε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία. ηηο αξρέο ηνπ 2006, ππεγξάθζεη ε 

απφθαζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ  λαχισλ ησλ πινίσλ ηεο αθηνπινΐαο, απφ ηνπο 

Τπνπξγνχο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο,  Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αηγαίνπ θαη 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Ζ ηφηε αλαθνίλσζε ηνπ ΤΔΝ αλέθεξε «Απειεπζέξσζε δελ 

ζεκαίλεη αλαξρία. Σν θξάηνο, φπσο άιισζηε έρεη ππνρξέσζε, εγγπάηαη ηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ πξνο φθεινο ηεο λεζησηηθήο 

Διιάδαο». Ζ Τπνπξγηθή απφθαζε πάξζεθε κεηά ηηο έληνλεο πηέζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαη ππφ ηνλ θίλδπλν πξνζθπγήο ηεο ηειεπηαίαο ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην. 

Ζ απειεπζέξσζε ησλ λαχισλ είρε πξνεγεζεί πξηλ ην 2003 ζε ηέζζεξηο ιηκέλεο : 

Ραθήλαο, Λαπξίνπ, Διεπζίλαο θαη Κχκεο. (ΠΓ 124/06) 

Ζ θαηάξγεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο θαη ε απειεπζέξσζε ησλ λαχισλ απνηεινχλ 

δχν εθ ησλ θνξπθαίσλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ ηεο δεθαεηίαο. Κηλνχληαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε ηνπ 

θαλνληζκνχ 3577/92. 

Ο λφκνο 3511/06 (ΦΔΚ Α΄258/6) ζην άξζξν 27 παξάγξαθνο έλα πξνζζέηεη 

ζηνπο λφκνπο λ. 2932/2001, λ. 3409/2005 θαη λ. 3482/2006, εδάθηα γηα ηελ πξνθήξπμε 

ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο αλάζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ζηηο 

ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο.( Ν. 3511/06) 
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Σν 2011 ππήξμε λέα ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2932/2001 απφ ηνλ λ. 

3922/11 (ΦΔΚ Α΄35/2011). πγθεθξηκέλα ηξνπνπνηήζεθε ε παξάγξαθνο 3 ηνπ 

ηέηαξηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 2932/2001. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2 ν «Ζ 

δήισζε δξνκνιφγεζεο ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ. Ζ αξκφδηα Τπεξεζία 

κέρξη ηε 10ε Φεβξνπαξίνπ εθδίδεη δειηίν ηχπνπ, ην νπνίν θαηαρσξίδεηαη ζε δχν 

ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο εθεκεξίδεο παλειιήληαο θπθινθνξίαο γηα ηηο δειψζεηο πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί κέρξη ηελ 20ή Φεβξνπαξίνπ λα 

ζπκπιεξψζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη ή λα αλαθαιέζεη ηε δήισζή ηνπ. Ζ αξκφδηα Τπεξεζία 

αλαθνηλψλεη κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο κέρξη ηελ 28ε 

Φεβξνπαξίνπ. Μεηά ηελ 31ε Μαξηίνπ ν Τπνπξγφο αλαθνηλψλεη ζηηο αξκφδηεο 

Ληκεληθέο Αξρέο θαη ζηνπο θνξείο δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ιηκέλσλ ηε δήισζε 

δξνκνιφγεζεο πινίνπ καδί κε ηα δεισζέληα πξνγξάκκαηα εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ, 

εθηφο αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. Ζ αλαθνίλσζε 

απηή θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν πινηνθηήηε.». Δπίζεο, ζηνλ ίδην άξζξν 

πξνβιέπνληαη νξηζκέλεο ζεζκηθέο αιιαγέο θαηά ηε δηαδηθαζία δξνκνιφγεζεο πινίνπ 

ζηηο ηαθηηθέο γξακκέο. Σν Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο πξνρσξά ζηελ θαηάξγεζε 

πνιιψλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία δξνκνιφγεζεο ησλ πινίσλ. 

Οη λέεο ξπζκίζεηο απμάλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ Δπξσπαίσλ επελδπηψλ, θαζψο 

δεκηνπξγείηαη έλα πην θηιηθά θαη επέιηθην ζεζκηθφ πιαίζην ζην ρψξν ηεο Διιεληθήο 

επηβαηεγνχο Ναπηηιίαο.( Ν. 3922/11) 

ηνλ λφκν 4072/12 (ΦΔΚ Α΄86/2012) ππάξρεη εθηελέζηαηε πξφβιεςε ζην 

άξζξν 220 γηα ηηο ζπκβάζεηο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 

Σν  άξζξν νθηψ ηνπ λ. 2932/2001 κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ δέρηεθε απφ ηνπο 

λ. 3482/2006, λ. 3511/2006, λ. 3153/2003, λ. 3409/2005, αιιάδεη θαη πάιη. Ζ Πνιηηεία 

ραξαθηεξίδεη θαη αληηκεησπίδεη σο «άγνλεο» ηηο γξακκέο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο δελ 

ππήξμε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Με ηελ άξζε 

ηνπ Κακπνηάδ θαη ηελ αιιαγή πνπ δέρηεθε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ην ελδηαθέξνλ γηα 

απηέο ηηο γξακκέο κεηψζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν. Παξάιιεια ε νηθνλνκηθή θξίζε ηεο 

ηειεπηαίαο πεληαεηίαο νδήγεζε ηελ θαηάζηαζε ζε αδηέμνδν κε απνηέιεζκα ηηο 

ζπλερφκελεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ δξνκνινγίσλ.               

( Νφκνο 4072/12) 
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Ο λφκνο 4150/2013 (ΦΔΚ Α΄102/2013) πξνρσξά ζε ζεηξά λέσλ ηξνπνπνηήζεσλ 

ηνπ λ. 2932/2001. ην άξζξν 37 πξνβιέπνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ ηαθηηθή δξνκνιφγεζε 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ην πινίν. Οη πξνυπνζέζεηο 

αθνξνχλ ην πινίν θαη ηνλ πινηνθηήηε θαη ζαθψο εμππεξεηνχλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ 

ρσξίο λα ζίγνπλ πιένλ ηηο Δπξσπατθέο δηαηάμεηο, ήηνη είλαη απνιχησο ελαξκνληζκέλεο 

κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο, ζην ίδην άξζξν 

ππάξρνπλ νξηζκέλεο ηξνπνπνηεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ «κεηαβνιή πινηνθηήηε» γηα ηελ 

αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ, θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ θελψλ.    

( Νφκνο 4150/2013) 

Ζ πην πξφζθαηε ηξνπνπνίεζε πνπ δέρηεθε ν λ. 2932/2001 είλαη απηή ηνπ λ. 

4256/2014 (ΦΔΚ Α΄92/14-4-2014) κε ηίηιν «ηνπξηζηηθά πινία θαη άιιεο δηαηάμεηο».      

( Νφκνο 4256/2014) 

ην άξζξν 40, ηνπ ελ ιφγσ, λφκνπ ππάξρνπλ νη ηξνπνπνηεηηθέο δηαηάμεηο. 

πγθεθξηκέλα, ηξνπνπνηείηαη ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ 

ηνπ λ. 2932/2001 (Α΄145) σο εμήο «Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, ν πινηνθηήηεο κπνξεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξνκνινγηαθήο πεξηφδνπ λα αληηθαηαζηήζεη ην πινίν κε άιιν, κε 

δξνκνινγεκέλν, ίδηνπ είδνπο, αλάινγεο, κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο κεηαθνξηθήο 

ηθαλφηεηαο, ηνπ ηδίνπ ή εηαηξείαο πνπ αλήθεη ζηνλ ίδην φκηιν εηαηξεηψλ ή ζηελ ίδηα 

κεηξηθή επηρείξεζε ή ζε άιιε λαπηηθή εηαηξεία ππφ θνηλή δηαρείξηζε, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 4 θαη θαιχπηνληαη νη 

ζπγθνηλσληαθέο αλάγθεο». Ζ δηάηαμε πξνζθέξεη αθφκα πεξηζζφηεξε επειημία ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δίλαη  ραξαθηεξηζηηθή ηεο αιιαγήο πνπ μεθίλεζε απφ 

ην 2001 θαη έθζαζε ην 2014, φπνπ πιένλ ε αγνξά είλαη απειεπζεξσκέλε 

δεκηνπξγψληαο έλα θηιφμελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπξνζζέησο, ηξνπνπνηείηαη 

ε παξάγξαθνο δχν ηνπ άξζξνπ έθηνπ ηνπ λ. 2992/2001 «Ο πινηνθηήηεο ή πεξηζζφηεξνη 

πινηνθηήηεο απφ θνηλνχ δελ κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ κνλνκεξψο ηα δξνκνιφγηα, νχηε 

ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν δηαθνπήο ηνπο. Ζ κεηαβνιή ησλ δξνκνινγίσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δξνκνινγηαθήο γξακκήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ 

ρξφλνπ δηαθνπήο ηνπο, επηηξέπεηαη αλ ππνβάιινπλ ζρεηηθφ αίηεκα θαη θξηζεί, κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ .Α.., φηη δελ δηαηαξάζζεηαη ε 

εμππεξέηεζε ηεο γξακκήο, νχηε δεκηνπξγνχληαη δηαθξίζεηο ζε βάξνο άιισλ 
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πινηνθηεηψλ, κε ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. Ζ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ 

αηηήκαηνο. Σν αίηεκα απηφ θαη κέρξη ηε ζχγθιεζε ηνπ .Α.. κπνξεί λα γίλεηαη 

απνδεθηφ απφ πθηζηάκελα φξγαλα, εμνπζηνδνηεκέλα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, γηα 

αληηκεηψπηζε έθηαθησλ ζπγθνηλσληαθψλ αλαγθψλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, ε 

νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα κεηαβηβάδεηαη ζε 

πθηζηάκελα φξγαλα ην δηθαίσκα ππνγξαθήο πξνζσξηλήο ηξνπνπνίεζεο ή πεξηθνπήο 

δξνκνινγίσλ, κεηαβνιή ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ ρξφλνπ δηαθνπήο ηνπο, κεηαβνιή 

δξνκνινγηαθήο γξακκήο, θαζψο θαη εθηέιεζεο έθηαθησλ δξνκνινγίσλ ή πξνζεγγίζεσλ 

ζε δξνκνινγεκέλα πινία, κεηά απφ ζρεηηθά αηηήκαηα. ηελ απφθαζε απηή, 

θαζνξίδνληαη, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ .Α.., ηα φξγαλα, ηα θξηηήξηα απνδνρήο ησλ 

αηηεκάησλ, θαζψο θαη ηα κέγηζηα πξνζσξηλά ρξνληθά δηαζηήκαηα.». Παξάιιεια φκσο 

φπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε ην Κξάηνο εμαθνινπζεί λα επνπηεχεη 

θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αθηνπιντθψλ γξακκψλ πξναζπίδνληαο 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Ληγφηεξν παξεκβαηηθφο θαη πεξηζζφηεξν επνπηηθφ – 

ξπζκηζηηθφο ν ξφινο ηνπ Κξάηνπο φπνπ παξαηεξείηαη αδπλακία ηεο αγνξάο γηα 

απνξχζκηζε.( Νφκνο 4256/2014) 

Δπηπιένλ, ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν δέθαην έλαην ηνπ λ. 2932/2001, φπσο είρε 

ήδε ηξνπνπνηεζεί απφ ην άξζξν 44 ηνπ λ. 4150/2013. Ζ ηξνπνπνίεζε αθνξά ηα 

πθηζηάκελα έξγα ζε Οξγαληζκνχο Ληκέλσλ θαη ζε Ληκεληθά Σακεία, θαζψο ππάξρεη 

ελδηαθέξνπζα ξχζκηζε έλεθα ησλ εμειίμεσλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ εληφο ηεο ρεξζαίαο δψλεο, ε νπνία 

δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4014/2011. 

ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο ηξνπνινγίαο πνπ θαηαηέζεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ καδί κε ην ζρέδην λφκνπ, δηαθαίλεηαη ην πλεχκα κε ην νπνίν ελ 

έηε 2014 ε Διιεληθή Πνιηηεία πξνρσξά ζε πξνζεθηηθέο αιιαγέο, ψζηε λα εμαζθαιίζεη 

ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ αθηνπιντθψλ γξακκψλ, ρσξίο φκσο πξφζεζε λα 

πεξηνξίζεη ηελ ειεχζεξε δξαζηεξηφηεηα. 

Απφ ηε κία κέζα ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ε Διιάδα πξνζπάζεζε λα έξζεη 

πην θνληά ζηνπο Δπξσπατθνχο θαλφλεο απφ ηελ άιιε φκσο επεδίσμε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζέηνληαο έλα επνπηηθφ πιαίζην ηεο Πνιηηείαο κέζα ζηηο 
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δηαδηθαζίεο ηεο αγνξάο. Σν Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, φπσο κεηνλνκάζηεθε 

απφ ην 2012, δχλαηαη λα παξεκβαίλεη, θαη‟ εμαίξεζε θαη ζην αλαγθαίν κέηξν ζηηο 

ειεχζεξεο δξνκνινγήζεηο φηαλ : α) νη ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο 

λαπζηπινΐαο ζηνπο ιηκέλεο θαη ηάμεο ζηε ρεξζαία δψλε, ηελ ηαπηφρξνλε εμππεξέηεζε 

ησλ πινίσλ θαη β) φηαλ ν πξνγξακκαηηζκέλνο ρξφλνο δηαθνπήο ησλ δξνκνινγίσλ 

παξαθσιχεη ηελ ηαθηηθή παξνρή ππεξεζηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε γξακκή. 

Όπσο αλαθέξεη ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ γηα ηηο γξακκέο πνπ νη 

πινηνθηήηεο κε βάζε εκπνξηθά θξηηήξηα δελ επηιέγνπλ λα εμππεξεηνχλ (άγνλεο 

γξακκέο) ηφηε «εθδίδνληαη πξνζθιήζεηο θαη ζπλάπηνληαη ζπκβάζεηο αλάζεζεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο κε αθηνπιντθέο εηαηξείεο, δηάξθεηαο κέρξη θαη 12 εηψλ. Γηα ηελ 

έθδνζε ησλ πξνζθιήζεσλ γλσκνδνηεί ην πκβνχιην Αθηνπιντθψλ πγθνηλσληψλ ζην 

νπνίν κεηέρνπλ εθπξφζσπνη φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ αθηνπινΐα επαγγεικαηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη εθπξνζψπσλ ηεο ηνπηθήο θαη 

λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο.». ( http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=25197) 

Δπηπιένλ ζην λέν ζεζκηθφ θαζεζηψο, φπσο δηακνξθψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο, θαζηεξψλεηαη ε έλλνηα ηνπ γεληθνχ δηθηχνπ αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ, ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ιηκέλσλ ηεο επηθξάηεηαο. Δπίζεο ζεκαληηθή 

εμέιημε είλαη θαηάξγεζε ησλ αδεηψλ ζθνπηκφηεηαο πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα 

θαηέρνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, πξηλ ηελ αλάιεςε δξαζηεξηφηεηαο. Νέν ζεζκηθφ 

πιαίζην εθαξκφδεηαη θαη σο πξνο ηηο «άγνλεο γξακκέο» ελψ πιένλ εθδίδεηαη 

πξφζθιεζε γηα ππνβνιή δειψζεσλ ειεχζεξε δξνκνινγήζεσο γηα ην ζχλνιν ησλ 

αθηνπιντθψλ γξακκψλ. 

3.5 Δπξσπατθνί Καλφλεο Αληαγσληζκνχ Καλ. 1/2003, θαη Καλ. 1419/2006 

Με ηνλ θαλνληζκφ 1/2003 ηνπ πκβνπιίνπ ζεζπίδεηαη έλα λέν δηαδηθαζηηθφ 

πιαίζην (απνθεληξσκέλν ζχζηεκα) γηα εθαξκνγή ηεο ελσζταθήο λνκνζεζίαο 

αληαγσληζκνχ (Antapassis, 2009). Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ εμαηξνχληαη 

ζέκαηα Κακπνηάδ ζην πεδίν ησλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ ηνπ θάζε θξάηνπο, 

κέινπο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο εμαίξεζεο ήηαλ νη εζληθέο αξρέο λα ζηεξεζνχλ ηε 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο ζπλεξγαζίαο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν 

ψζηε λα πξνζηαηεπζεί ην ζπκθέξνλ ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε, απφ παξάλνκεο πξαθηηθέο 
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Κακπνηάδ ζηηο αθηνπιντθέο γξακκέο ή άιιεο παξάλνκεο πξάμεηο αζέκηηεο ζπλεξγαζία 

ησλ εζληθψλ αθηνπιντθψλ εηαηξηψλ( Κνηζίξεο, 2011). Δπίζεο , ε επηβνιή ησλ θαλφλσλ 

αληαγσληζκνχ ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο πλζήθεο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ΛΔΔ γηλφηαλ ζχκθσλα κε ηα εζληθά δίθαηα. Ο ξφινο ηνπ εζληθνχ δηθαζηή 

παξέκελε αζαθήο. Σέινο, ππήξρε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε 

κνξθέο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ πινηνθηεηψλ, κε απνηέιεζκα ε Δπηηξνπή λα ζηεξείηαη 

απνηειεζκαηηθψλ εμνπζηψλ γηα έξεπλα πεξηπηψζεσλ λφζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

επηβνιή θπξψζεσλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Καλνληζκφο 1/2003  είλαη έλα πιήξεο λνκνζέηεκα κε ην 

νπνίν δηνρεηεχνληαη εμνπζίεο ζηελ Δπηηξνπή γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ 

ζε πξαθηηθέο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. (Κνηζίξεο, 2011) 

3.5.1 Νέο θαζεζηώς σπό ηολ Καλοληζκό 1419/2006 

Απφ ηνλ 2006 αιιάδεη ε πξαθηηθή ειέγρνπ ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ παξαπάλσ 

εμέιημε είλαη εχινγε απφ ηελ ζηηγκή πνπ πιένλ έρνπλ απειεπζεξσζεί ζηελ Δπξψπε νη 

ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο ησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ πξφζβαζε θαη ιεηηνπξγία θάζε 

λαπηηιηαθήο εηαηξίαο απφ νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απαηηεί έλαλ εληαίν ειεγθηηθφ 

κεραληζκφ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ. ( Σξηαληαθπιιάθεο, 2011) 

Ζ Δπηηξνπή ζην πιαίζην πνπ νξίδεηαη ζηνλ Καλ. 1/2003 ζα αζθεί επνπηηθέο 

εμνπζίεο θαη αλαιφγσο λα επηβάιιεη θπξψζεηο, παξάιιεια κε ηηο εζληθέο αξρέο ησλ 

θξαηψλ κειψλ. Δπίζεο, επηηπγράλεηαη ε νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

αληαγσληζκνχ ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζε φιεο ηηο λαπηηιηαθέο αγνξέο ηεο tramps, 

liners θαη cabotage . 

χκθσλα κε ην άξζξν 101 παξ.2 , νη εζληθέο αξρέο έρνπλ δηθαηνδνζία λα 

θξίλνπλ σο απηνδηθαίσο άθπξε κηα ζπκθσλία. ηνλ ηίηιν ηνπ Καλ. 1419 /2006 ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 25
εο

 επηεκβξίνπ ηνπ 2006 αλαθέξεηαη «γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 4056/86 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ 

άξζξσλ 85 θαη 86 ηεο ζπλζήθεο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1/2003 φζνλ αθνξά ηελ επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

ηνπ ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηηο ελδνκεηαθνξέο θαη ηηο δηεζλείο κεηαθνξέο κε ειεχζεξα 

πινία». (Καλνληζκφο 1419/2006) 
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Οη ελδνκεηαθνξέο είραλ ήδε εμαηξεζεί απφ ηνπο θαλφλεο εθαξκνγήο ησλ 

άξζξσλ 81 θαη 82 ηεο ζπλζήθεο πνπ ζεζπίζηεθαλ αξρηθά ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 

4056/86 θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1/2003.  

Μέρξη ην 2006 φπνπ άιιαμε ην θαζεζηψο ν έιεγρνο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο 

αθηνπιντθέο γξακκέο ήηαλ αξκνδηφηεηα κφλνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, θαζψο 

φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Θαιάζζησλ Δλδνκεηαθνξψλ (ΡΑΘΔ) πνπ 

ζεζπίζηεθε κε ηνλ Ν. 2932/2001, κε θαζήθνλ ηεο ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ησλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ, ηελ δηαηχπσζε ηπρφλ 

παξαβάζεσλ , ηηο θπξψζεηο θιπ. Ωζηφζν ε ΡΑΘΔ δελ ιεηηνχξγεζε πνηέ σο επνπηηθή 

αξρή γηα ζέκαηα αληαγσληζκνχ ησλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ θαζψο ζεσξήζεθε φηη 

ην έξγν ηεο, θαιππηφηαλ απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. 

 

3.6 Ννκνινγία Άξεηνπ Πάγνπ θαη εθαξκνγή λέαο λνκνζεζίαο ζηελ ειιεληθή έλλνκε 

ηάμε 

ηε βάζε ηεο αλάιπζεο πνπ πξνεγήζεθε θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηφζν ηεο 

ελσζηαθήο, φζν θαη ηεο ζπκκφξθσζεο απφ πιεπξάο θξάηνπο-κέινπο (Διιάδα) πξνο ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο θαη ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξαηεξνχκε ηε 

ζρεηηθή λνκνινγία.  

Πξνο ηνχην ηα ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα ηεο απφθαζεο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

Καλνληζκφ 3577/92 θαη ηνλ Ν.2932/01. Ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ρψξαο, ήηνη ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (αρηζκός 798/2011, 

Δηθαζηήρηο Αρείοσ Πάγοσ, Ζ’ Ποηληθό Τκήκα, ην νπνίν ζθέθζεθε ζχκθσλα κε ην λφκν 

ηα εμήο: (Lawdb.intrasoft.net.com  ) 

«Καηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν ελδέθαην ηνπ Ν. 2932/2001 φπνηνο παξέρεη 

ππεξεζίεο ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο ηνπ λφκνπ απηνχ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ (παξ.1). Με 

ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ έθηνπ ζηνπο παξαβάηεο ησλ 

ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο πξψηνπ ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ησλ θαη` εμνπζηνδφηεζε 

ηνπ εθδηδφκελσλ πξάμεσλ πνπ δελ αθνξνχλ ηνλ ειεχζεξν θαη πγηή αληαγσληζκφ 

επηβάιινληαη απφ ηελ αξκφδηα ιηκεληθή αξρή νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Κψδηθα 

Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ (λ.δ.187/1973) (παξ.2). Πινηνθηήηεο πνπ ηηκσξείηαη σο 
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ππφηξνπνο γηα ζνβαξέο παξαβάζεηο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ κεηά απφ γλψκε 

ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Θαιαζζίσλ Δλδνκεηαθνξψλ, λα απνθιείεηαη απφ ηηο 

δξνκνινγήζεηο κε ηνλ παξφληα λφκν (παξ.3). Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ χζηεξα απφ 

γλψκε ηεο Ρ.Α.Θ.Δ. κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην θαηψηεξν θαη ην αλψηεξν φξην 

ηνπ πξνζηίκνπ (παξ.4). Ζ επηβνιή πξνζηίκσλ θαηά ην παξφλ άξζξν δελ απνθιείεη ηελ 

επηβνιή άιισλ θπξψζεσλ γηα ηελ ίδηα παξάβαζε, πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο 

δηαηάμεηο(παξ.6).» (Απφθαζε Αξείνπ Πάγνπ αξηζκ. 798/2011)
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«‟ απηή ηε βάζε ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

2932/2001, ν νπνίνο εθδφζεθε κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) 3577/1992 ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ειεχζεξεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο εληφο θξάηνπο κέινπο γηα ηνπο πινηνθηήηεο 

ηεο Κνηλφηεηαο, ζπλάγεηαη φηη γηα λα ζεκειηψλεηαη ε αμηφπνηλε πξάμε πνπ επηζχξεη ηελ 

πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 11 παξ.1 απηνχ ηνπ λφκνπ πνηλή πξέπεη, απφ ηνπο 

πινηνθηήηεο, ηα ζθάθε ησλ νπνίσλ είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηνο κέινο θαη θέξνπλ ηε 

ζεκαία ηνπ θαη πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ ή 

εκπνξεπκάησλ έλαληη ακνηβήο κεηαμχ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ιηκέλσλ 

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ λεζηψλ ηεο εκεδαπήο, λα παξαβηάδνληαη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ πνπ θαζηεξψλνπλ ππνρξεψζεηο θαη επηηάζζνπλ 

ελέξγεηεο άκεζα ζπλαξηψκελεο θαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ παξνρή ζαιαζζίσλ 

ελδνκεηαθνξψλ.  

Καη` αθνινπζίαλ πνηληθή απφ ην άξζξν ελδέθαην παξ.1 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ 

επζχλε ησλ πινηνθηεηψλ, ησλ νπνίσλ ηα επηβαηεγά νρεκαηαγσγά πινία είλαη 

δξνκνινγεκέλα ζε ζπγθεθξηκέλε γξακκή ηνπ γεληθνχ δηθηχνπ αθηνπιντθψλ γξακκψλ 

κεηαμχ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ θαη ιηκέλσλ λεζηψλ ηεο εκεδαπήο γηα κεηαθνξά επηβαηψλ 

θαη νρεκάησλ, ζεκειηψλεηαη, ζε πεξίπησζε παξαβηάζεσο δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 

δεπηέξνπ, ηξίηνπ, ηεηάξηνπ, έθηνπ ηνπ Ν. 2932/2001 πνπ αθνξνχλ α) ηε δηαδηθαζία θαη 

ηηο δηαηππψζεηο ηαθηηθήο δξνκνινγήζεσο ησλ πινίσλ γηα ρξνληθή πεξίνδν ελφο έηνπο 

ζε ζπγθεθξηκέλε γξακκή ηνπ γεληθνχ δηθηχνπ, β) ηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ ζηελ 

νπνία αθνξά ε ππνβιεζείζα εθ κέξνπο ηνπ πινηνθηήηε δήισζε πνπ έγηλε δεθηή άλεπ ή 

κεηά απφ ηξνπνπνηήζεηο απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη πνπ έγηλαλ δεθηέο απφ ηνλ πινηνθηήηε, 

γ) ηελ κε κεηαβνιή ησλ δξνκνινγίσλ άλεπ άδεηαο ηνπ Τπνπξγνχ, δ) ηελ κε δηαθνπή 

εθηειέζεσο ησλ δξνκνινγίσλ παξά κφλνλ γηα ηνπο ιφγνπο θαη γηα ηα δηαζηήκαηα πνπ 

επηηξέπνληαη θαη ε) ζε πεξίπησζε παξαβηάζεσο ππνρξεψζεσλ δεκνζίαο ππεξεζίαο, 

επηβαιιφκελεο πξνο εμππεξέηεζε ιφγσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, επηπιένλ κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ ζηνπο πινηνθηήηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε δξνκνιφγεζε πινίνπ ησλ 

ζε νξηζκέλε γξακκή ή ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη θαηφπηλ ζπκβάζεσο δεκνζίαο 

ππεξεζίαο ε απνθιεηζηηθή εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλεο γξακκήο θαη πεξηιακβάλνπλ 

(νη ππνρξεψζεηο απηέο) φξνπο πνπ αθνξνχλ ηνπο ιηκέλεο πνπ επηβάιιεηαη λα 

εμππεξεηνχληαη, ηελ ηαθηηθή εμππεξέηεζε, ηε ζπλέρεηα θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ 
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δξνκνινγίσλ θαη ηελ ηθαλφηεηα παξνρήο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, ην λαχιν θαη ηε 

ζηειέρσζε ησλ πινίσλ θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζαιαζζίσλ 

ελδνκεηαθνξψλ. » 

«Οη ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ έθηνπ ηνπ αλσηέξσ λφκνπ 2932/2001 απνζθνπνχζαλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

λαπηηθήο αλεξγίαο θαηά ηξφπν παξφκνην κε απηφλ πνπ πξνβιεπφηαλ ρσξίο φκσο 

πνηληθέο θπξψζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 173 θαη 174 ηνπ λ.δ. 187/1973 

(Κψδηθαο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ) πνπ ίζρπαλ πξνεγνπκέλσο κε ηελ ππνρξέσζε 

ηεξήζεσο πιεξψκαηνο πιήξνπο ζπλζέζεσο ζηα πινία πνπ είλαη δξνκνινγεκέλα 

ζε γξακκή ηνπ γεληθνχ δηθηχνπ αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δξνκνινγηαθήο πεξηφδνπ πνπ αξρίδεη απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο 

ζρεηηθήο δειψζεσο, αθφκε θαη φηαλ δελ εθηεινχλ πιφεο εθηφο απφ ην δηάζηεκα πνπ ην 

πινίν ηειεί ζε εηήζηα πξνγξακκαηηζκέλε επηζεψξεζε ή γηα απνθαηάζηαζε δεκίαο ή 

βιάβεο ή γηα εθηέιεζε κεηαζθεπψλ ή δηαξξπζκίζεσλ θαη πνπ δελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξν ησλ εμήληα εκεξψλ ή θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ θαηά παξάηαζε 

γηα ηξηάληα αθφκε εκέξεο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζεί ε λαπηηθή αλεξγία θαηά ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν.»( Απφθαζε Αξείνπ Πάγνπ αξηζκ. 798/2011)
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Παξαζέηνληαο γηα ιφγνπο εκβάζπλζεο ζην πλεχκα θαη ζην γξάκκα ηεο ελ ιφγσ 

απφθαζεο, ην ζχλνιν απηήο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε, 

ελφο απφ ηα Αλψηαηα Γηθαζηήξηα ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, αληαλαθιά ηηο λέεο 

ζεζκηθέο εμειίμεηο ζην λνκηθφ ζχζηεκα θαη ζηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

σο απφξξνηα ησλ ελ ιφγσ πλζεθψλ (θπξίσο ηνπ Μάαζηξηρη). Με άιια ιφγηα ν 

Έιιελαο δηθαζηήο ελζσκαηψλεη ηα επξσπατθά θείκελα θαη ηηο απνξξένπζεο λέεο 

δηαηάμεηο, θαηά ηξφπν πνπ λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο θαη λα κελ αθίζηαηαη κε ηελ 

επξσπατθή λνκνζεζία.  

Δίλαη δε αιήζεηα φηη ν εμεπξσπατζκφο ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο (Graziano, 

2007) παξνπζηάδεη θελά ή ράζκαηα ζπκκφξθσζεο ζε πνιινχο ηνκείο. Ωζηφζν ζηε ελ 

ιφγσ πξνβιεκαηηθή πνπ κειεηά ε παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία, βιέπνπκε θαηά ην 

κάιινλ ή ήηηνλ, νςηκαζψο, φηη ε ειιεληθή λνκνζεζία εγθνιπψλεη ηε λέα ζεζκηθή ηάμε 

ζηνλ ηνκέα ηεο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο. 

Ζ θηινζνθία θαη ηα αληίζηνηρα πξνηάγκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα άξζε ησλ 

εκπνδίσλ ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ηε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ ηνκέα ηεο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηβαηεγφ λαπηηιία είλαη αλ κε ηη άιιν 

θαηαιπηηθή ζηελ αλίρλεπζε θαη εξκελεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο. 

Τπφ έλα ακηγψο φρη λνκηθφ πξίζκα, ην Γηθαζηήξην, ζηε βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

λφκνπ 2932/2001, ν νπνίνο ηειεί ζε εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) 3577/1992 ηνπ 

πκβνπιίνπ πξνρσξεί ζηελ αληίζηνηρε πηνζέηεζε. Με άιια ιφγηα πξνβαίλεη ζε 

επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο εληφο θξάηνπο-κέινπο γηα ηνπο πινηνθηήηεο ηεο Κνηλφηεηαο.  

Γλσξίδνληαο φηη απφ πιεπξάο ελσζηαθνχ δηθαίνπ θαη ηεο ππεξνρήο απηνχ, έλαληη 

ηνπ εζληθνχ, ν θαλνληζκφο επηηάζζεη ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπ, θαίλεηαη φηη ε Διιεληθή 

Γεκνθξαηία θαη κάιηζηα ζ‟ έλαλ λεπξαιγηθφ ηνκέα γη‟ απηήλ φπσο είλαη ε λαπηηιία θαη 

κάιηζηα ε επηβαηεγφο, ζπκβαδίδεη κε ηηο λέεο εμειίμεηο ηφζν ζην επίπεδν ηνπ δηθαίνπ, 

φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο απξφζθνπηεο δξάζεο ζην 

ρψξν ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ.  
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Τπφ κία επξεία καηηά ζην δίθαην ηεο Έλσζεο, είλαη γεγνλφο φηη νη πνιίηεο ηεο 

Έλσζεο δελ πξέπεη λα πεξηκέλνπλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο λα πηνζεηήζνπλ ηε 

λνκνζεζία γηα ηε ζέζπηζε ησλ θαλφλσλ ηεο πλζήθεο: φινη νη πνιίηεο έρνπλ άκεζε 

πξφζβαζε ζ‟ απηά ηα δηθαηψκαηα απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θξάηνο ηνπο επηθπξψλεη ηε 

πλζήθε. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε ήηαλ έλα θπζηθφ ζπκπιήξσκα, θαζψο απηή θαζηέξσζε 

ηελ αξρή ηεο ππεξνρήο ηεο ΔΟΚ, κε ηελ νπνία, ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο, ε εζληθή 

λνκνζεζία ππνρσξεί ελψπηνλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο ηεο ΔΟΚ ή ηεο θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο. Σν Γηθαζηήξην δε ηεο Έλσζεο δηθαηνιφγεζε απηέο ηηο απνθάζεηο ιέγνληαο 

φηη ε ΔΟΚ «απνηειεί κηα λέα έλλνκε ηάμε», παξφκνηα κε ηε ζπληαγκαηηθή ηάμε ελφο 

θξάηνπο.  

Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ βνήζεζε ζηελ νινθιήξσζε, 

επηηξέπνληαο ζηνπο πνιίηεο λα κελχνπλ ηα θξάηε-κέιε γηα ηελ απνηπρία λα ζεβαζηνχλ 

ην λφκν ηεο Δ.Δ. Καη απηφ έθαλε ην Γηθαζηήξην λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ζεζκηθή 

δπλακηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία έθδνζεο 

πξνδηθαζηηθήο απφθαζεο (λπλ άξζξν 267 ΛΔΔ), ηα άηνκα θαη νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα 

πξνζθχγνπλ ζηα εζληθά δηθαζηήξηα γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα ελσζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππάξρνπζεο πλζήθεο - ηδίσο ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

αγαζψλ, θεθαιαίσλ, ππεξεζηψλ θαη αλζξψπσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, γηα ηηο λνκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο πλζήθεο ηεο Δ.Δ, δελ ππάξρεη θακία αλάγθε λα 

πεξηκέλνπκε απφ ηελ Δπηηξνπή λα μεθηλήζεη δηαδηθαζία παξαπνκπήο: νη πνιίηεο θαη ηα 

λνκηθά πξφζσπα (π.ρ. επηρεηξήζεηο) κπνξεί λα δεηήζνπλ απφ ηα εζληθά δηθαζηήξηα λα 

εθαξκφδνπλ άκεζα ηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο. Σν δηθαίσκα απηφ έρεη γίλεη δεθηφ κε 

ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκφ απφ ηηο εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ λα αλαηξέςνπλ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζην δηθαίσκά ηνπο λα πσινχλ ηα πξντφληα ζ‟ φιε ηελ εληαία αγνξά. 

Δπηπιένλ, θαζψο νη ζπλζήθεο ηεο Δ.Δ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ 

δηαθξίζεσλ ιφγσ εζληθφηεηαο, θχινπ, ζεμνπαιηθήο πξνηίκεζεο ή αλαπεξίαο (βιέπε 

ελφηεηα 5.5), έλα επξχηεξν θάζκα ζπκθεξφλησλ κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηηο λνκηθέο 

αξρέο ηεο Δ.Δ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζην εζληθφ ηνπο δίθαην.  

Ζ άιιε πιεπξά γηα ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο ππεξεζληθήο έλλνκεο ηάμεο είλαη ην 

γεγνλφο φηη ην φιν λνκηθφ ζχζηεκα ηεο Έλσζεο βαζίδεηαη ζηελ απνδνρή ηεο 

λνκνινγίαο ηνπ ΓΔΔ απφ ηα εζληθά δηθαζηήξηα, ηα νπνία έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΓΔΔ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εζληθέο 
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δηνηθεηηθέο θαη αζηπλνκηθέο δνκέο (Weiler, 1991 ). Γηαηί ηα εζληθά δηθαζηήξηα 

θαισζνξίδνπλ ηε λνκνινγία πνπ δεκηνπξγεί άκεζε ηζρχ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

πλζήθεο θαη ηελ ππεξνρή ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ; Ζ απάληεζε είλαη φηη ν 

κεραληζκφο ηεο πξνδηθαζηηθήο παξαπνκπήο απμάλεη ηε λνκηθή ηζρχ θαη ην θχξνο ησλ 

εζληθψλ δηθαζηψλ, θαζηζηψληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο εππξφζδεθηνπο ζην ζχζηεκα. Με 

ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ησλ πλζεθψλ ηεο Έλσζεο ζηηο απνθάζεηο ηνπο, νη εζληθνί 

δηθαζηέο έρνπλ απνθηήζεη ηε δπλαηφηεηα λα αθπξψζνπλ ηελ εζληθή λνκνζεζία, θάηη 

πνπ δηαθνξεηηθά δελ ζα ήηαλ δπλαηή ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δ.Δ. πνπ δελ έρνπλ ην 

κεραληζκφ ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ. Γελ είλαη φια ηα εζληθά δηθαζηήξηα, φκσο, ηφζν 

πξφζπκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηελ εμνπζία, θαη ππάξρεη απφθιηζε κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ, φζνλ αθνξά ζηελ πξνζπκία λα δεηήζεη ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

αλ θαη ν εηήζηνο αξηζκφο ηνπο έρεη απμεζεί ζηαζεξά απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960.  

Καηαιεθηηθά, ηα εζληθά ζπληαγκαηηθά δηθαζηήξηα νδεγήζεθαλ ζην λα απνδερζνχλ 

ηελ αξρή φηη νη ζπλζήθεο θαη ε λνκνζεζία Έλσζεο ππεξέρνπλ, έλαληη ησλ εζληθψλ 

ζπληαγκάησλ (Φξαγθνληθνιφπνπινο Υ., - Παπαλαζηαζφπνπινο Ν., (ππφ έθδνζε 2015)) 

Όζελ θαη απνξξένπλ φιεο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη νη ζεζκηθέο εμειίμεηο ζην ζχλνιν 

ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο πνιηηηθήο, φζν θαη ad hoc ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο επηβαηεγνχ 

λαπηηιίαο.  

 

3.7 Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Πσο επεξέαζαλ ηελ επηβαηεγφ 

Ναπηηιία. 

Σν 2004 ε Διιεληθή νηθνλνκία θηλείηαη ζε ζεηηθά επίπεδα. Μεηά ηελ ξαγδαία 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ιφγσ ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ηεο έληαμεο ηεο ρψξαο 

ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε, ε Διιεληθή επηβαηεγφο λαπηηιία ζεκεηψλεη 

επηδφζεηο ξεθφξ. Ζ αγνξά θηλείηαη κέρξη ην 2008 κε απμεηηθνχο ξπζκνχο ηεο ηάμεο ηνπ 

3%. Ο Διιεληθφο επηβαηεγφο ζηφινο αλαλεψλεηαη. Σν 2009 σζηφζν ζπξξηθλψζεθε 

θαηά 7,2% κε απνηέιεζκα ν αληαγσληζκφο λα απμεζεί ζεκαληηθά. Σν 2004 αλ θαη ην 

πξφζεκν γηα ηελ Διιεληθή Δπηβαηεγφ Ναπηηιία ήηαλ ζεηηθά, έλαο παξάγνληαο 

πξνεξρφκελνο απφ ην εμσηεξηθφ έξρεηαη ην επηέκβξην λα απμήζεη ζεκαληηθά ηηο ηηκέο 

ησλ εηζηηεξίσλ. Ζ ξαγδαία αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ζε επίπεδα ξεθφξ κνηξαία 

αγγίδεη ηνλ θιάδν ηεο Διιεληθήο Δπηβαηεγνχ Ναπηηιίαο. Σα θαχζηκα ησλ πινίσλ 
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απνηεινχλ έλα κεγάιν θφζηνο γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο. Οη ηειεπηαίεο απμάλνπλ ηηο 

ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ελψ κεηψλνπλ ζηαδηαθά ηε ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ. Απφ ην 

2004 έσο ηηο απαξρέο ηεο εγρσξίαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ν θιάδνο ηεο Διιεληθήο 

Δπηβαηεγνχ Ναπηηιίαο θηλείηαη ζε ζηαζεξά ζεηηθά επίπεδα. χκθσλα κε κειέηε ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ ηεο ICAP GROUP ν θιάδνο απφ ην 2009 θαη 

δέρεηαη ηεξάζηηεο πηέζεηο κε απνηέιεζκα λα έρεη ζπξξηθλσζεί ην 2009 θαηά 7,2%. 

Μεγαιχηεξεο εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ νη απψιεηεο γηα ηελ αγνξά ηεο Αδξηαηηθήο 

(15,39%) θαη κηθξφηεξεο γηα ηηο γξακκέο ηεο αθηνπινΐαο (2,9%), ελψ απμνκεηψζεηο 

παξνπζηάδεη ην κέγεζνο αγνξάο ησλ πνξζκεηαθψλ γξακκψλ. (ICAP GROUP, 2012) 

Κπξηφηεξνη παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο δήηεζεο ησλ αθηνπιντθψλ ππεξεζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηε κειέηε, απνηεινχλ ε ηνπξηζηηθή, ε επηβαηηθή θαη ε εκπνξεπκαηηθή 

θίλεζε, αιιά θαη ην θφζηνο ησλ λαχισλ ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε 

δεκνγξαθηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ Διιεληθψλ λεζηψλ, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο 

θαη νη ιηκεληθέο ππνδνκέο. 

ηηο απαξρέο ηεο πθεζηαθήο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ζπλνιηθά ην 

2008 θαη ην 2009 κεηαθέξνληαλ 36 εθαη. επηβάηεο. χκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηθή 

Αξρή 18 εθαη. επηβάηεο κέζσλ ησλ αθηνπιντθψλ γξακκψλ, 26 εθαη. επηβάηεο κέζσ ησλ 

πνξζκεηαθψλ ελψ 2 εθαηνκκχξηα επηβάηεο κεηαθηλήζεθαλ κε ηελ γξακκή Διιάδα – 

Ηηαιίαο. 

Σν 2012 – 2013 ε θαηάζηαζε ήηαλ δξακαηηθή. Οη εηαηξίεο βξέζεθαλ ιίγν πξηλ 

ηελ θαηαζηξνθή. Δθηφο απφ ηε δεηλή νηθνλνκηθή θξίζε ε Διιεληθή Δπηβαηεγφο 

Ναπηηιία είρε λα αληηκεησπίζεη ηνλ πςειφ ΦΠΑ, ηνλ επίλαπιν ηνπ 3% θαη ηα ιηκεληθά 

ηέιε πνπ έθζαλαλ ζην 6% ηνπ εηζηηεξίνπ.( Go Success, 2011) 

Πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, θαζψο ν δαλεηζκφο έγηλε αδχλαηνο, ελψ ε παξνπζία 

ησλ πέληε κεγάισλ εηαηξηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Διιεληθφ ρξεκαηηζηήξην 

νπζηαζηηθά απνδείρηεθε θαηαζηξνθηθή, αθνχ ν δείθηεο γηα φιε ηε δεθαεηία 

θαηξαθχιεζε ξίρλνληαο ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη κε επηηξέπνληαο ζηηο εηαηξίεο λα 

αληιήζνπλ απφ εθεί θεθάιαηα. 
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Αθφκα έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο θαηαζηξνθηθήο πνξείαο ηνπ 2010 γηα 

ηελ Διιεληθή επηβαηεγφ Ναπηηιία ήηαλ ε ξαγδαία κείσζε ηεο δήηεζεο γηα ηηο 

αθηνπιντθέο ππεξεζίεο.  

Ύζηεξα απφ αξθεηά ρξφληα, δχν απφ ηηο κεγαιχηεξεο αθηνπιντθέο εηαηξίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ηαθηηθέο γξακκέο, ε Attica (Blue Star, Super Fast) θαη ε 

Μinoan Lines, θαηάθεξαλ λα απμήζνπλ ηα έζνδα ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ην 2012. 

(Φσηεηλνχ, 2014) 

Οη εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζην Διιεληθφ ρξεκαηηζηήξην (Attica, Minoan, ANEK, 

NEL) θαηάθεξαλ λα κεηψζνπλ ηηο δεκηέο ηνπ, αθνχ έιαβαλ δξαζηηθά κέηξα θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο θξίζεο: ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο γηα θνηλά δξνκνιφγηα, απφ δξνκνινγήζεηο 

πινίσλ απφ κε απνδνηηθέο γξακκέο, πεξηθνπή δξνκνινγίσλ, κείσζε ηαρπηήησλ , 

αληηθαηάζηαζε πινίσλ θιπ. Δλδεηθηηθά ν Όκηινο Attica ην 2013 θαηάθεξε λα εηζπξάμεη 

260,16 εθαη. επξψ θιείλνληαο ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ θεξδψλ – δεκηψλ ζην -10,13 

εθαη. επξψ. Δπίζεο, ε Minoan Lines, αχμεζε ηα έζνδα ηεο ζηα 161,57 εθαη. επξψ 

κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην έιιεηκκα ηεο ζηα -14,7 εθαη. επξψ. Ζ ΑΝΔΚ ζπγθέληξσζε 

178,0 εθαη. επξψ. Γηα ηελ ΑΝΔΚ ηα έζνδα κεηψζεθαλ, αιιά ην ζεκαληηθφ είλαη φηη 

παξάιιεια κεηψζεθε ην έιιεηκκα απφ ηα -60,8 εθαη. επξψ ζηα -35,7 εθαη. επξψ. 

Σέινο, ε ΝΔΛ παξνπζίαζε θαη απηή κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο κε ηαπηφρξνλε, φκσο, 

κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο κε ηαπηφρξνλε φκσο, κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο απφ ηα -

785,7 εθαη. επξψ ζηα -59,0 εθαη. επξψ. ( Φσηεηλνχ, 2014). Ζ δξακαηηθή πεξηγξαθή ηεο 

θαηάζηαζεο ζηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα, φπσο πεξηγξάθζεθε παξαπάλσ θαίλεηαη ην 2014 

λα πεξηνξίδεηαη. πγθεθξηκέλα, αηζηφδνμα ζηνηρεία έξρνληαη απφ ηα Διιεληθά 

ιηκελαξρεία φπνπ ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή θίλεζε ζηηο γξακκέο Διιάδαο – Ηηαιίαο λα 

ζεκεηψλεη αχμεζε ζην 5,5% ζε επηβάηεο, αχμεζε 4,9% ζε Η.Υ. νρήκαηα θαη αχμεζε 

0,4% ζε θνξηεγά νρήκαηα ζε ζπλνιηθά 7,8% ιηγφηεξα δξνκνιφγηα ζε ζρέζε κε ην 

2012.( Φσηεηλνχ, 2014). ηηο εζσηεξηθέο αθηνπιντθέο γξακκέο, ε πηψζε θαίλεηαη λα 

έρεη ζηαζεξνπνηεζεί. Ωζηφζν, ε θαηάζηαζε είλαη δχζθνιε γηα νξηζκέλεο απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηεο Διιάδαο φπσο ε ΝEL. Γηα ην 2013 ζηηο γξακκέο εζσηεξηθνχ 

Πεηξαηάο – Κπθιάδεο, Πεηξαηάο – Γσδεθάλεζα, Πεηξαηά – Ζξάθιεην θαη Πεηξαηάο – 

Ραθήλα – Κπθιάδεο, θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ην κεηαθνξηθφ έξγν ησλ πινίσλ ηνπ 

νκίινπ ηεο Attica Group, απμήζεθε ζηνπο επηβάηεο θαηά 5,3% (3.234.344 επηβάηεο), 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



54 

 

ζηα θνξηεγά νρήκαηα θαηά 4,3% (145.310 θνξηεγά νρήκαηα) θαη ζηα Η.Υ. νρήκαηα 

θαηά 2,3% (394.271 Η.Υ νρήκαηα). Γίλεηαη ζαθέο φηη πιένλ ππάξρνπλ ζεκάδηα 

αλάθακςεο ηεο Διιεληθήο αθηνπιντθήο αγνξάο, ε νπνία δηαηεξεί ηελ εζληθή ηεο 

ηαπηφηεηα παξά ηελ απειεπζέξσζε ησλ δξνκνινγίσλ. (Φσηεηλνχ, 2014)  

Ζ θαηάζηαζε, σζηφζν, παξακέλεη θξίζηκε γηα ηελ επηβίσζε ησλ πέληε 

κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ, ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ησλ νπνίσλ αγγίδεη ην έλα 

δηζεθαηνκκχξην επξψ, ελψ ηζφπνζεο είλαη θαη νη ζσξεπκέλεο δεκηέο.( Μπέιινο, 2014) 

 Γέθα ρξφληα, αθνχ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην κεηά ηηο 

ζπλερφκελεο επηηπρίεο ηεο Διιεληθήο Δπηβαηεγνχο Ναπηηιίαο, ζήκεξα θαίλεηαη λα είλαη 

αλαγθαία πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ζηφισλ, ηνπιάρηζηνλ ησλ πέληε κεγάισλ εηαηξηψλ, γηα 

λα θαηαθέξνπλ λα επηβηψζνπλ. Σν Ακεξηθάληθν επελδπηηθφ θεθάιαην, Fortress 

Investment Group LLC, κε ζπλνιηθά θεθάιαηα άλσ ησλ 50 δηο. δνι έρεη κε ζπλνιηθά 

θεθάιαηα άλσ ησλ 50 δηο. δνι. έρεη επηδείμεη αξθεηέο θνξέο ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα 

επελδχζεηο. Ο ζπκβνπιεπηηθφο νίθνο Mc Kinsey ζηελ κειέηε ηνπ γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Σξάπεδαο Πεηξαηψο, έζεζε ηνπο ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο δξάζεσλ, γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ 

θιάδνπ ζε επίπεδν θεξδνθνξίαο. ( Μπέιινο, 2014) 

Πξψηε απαίηεζε είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ππφ νπνηαδήπνηε 

κνξθή, γηα λα γίλνπλ δπλαηέο νη κέγηζηεο ζπλέξγεηεο. Γεχηεξνλ πξέπεη λα γίλεη 

ελδειερήο βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε κεηψζεηο θφζηνπο θαη ηέινο φηη ζα 

πξνρσξήζεη ν ζπλνιηθφο εμνξζνινγηζκφο ησλ δξνκνινγίσλ κε ηξφπν πνπ ζα επηηξέςεη 

πεξαηηέξσ νηθνλνκίεο θιίκαθαο. (McKinsey,2014) 

Κεθάιαην 4: Άξζε ηνπ Κακπνηάδ ζηελ Κξνπαδηέξα 

4.1 Δηζαγσγή ζηνλ θιάδν ηεο θξνπαδηέξαο 

Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ε θαηάζηαζε ζηνλ θιάδν ηεο θξνπαδηέξαο έρεη 

δηακνξθσζεί κε εληειψο δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, απφ εθείλα πξηλ ηεο πνιηηηθήο 

ηεο απειεπζέξσζεο. Πιένλ ε θξνπαδηέξα, αθνξά φινπο θαη δελ είλαη πξνλφκην ησλ 

εχπνξσλ θαηαλαισηψλ. Ζ κεηαζηξνθή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε κείσζε ησλ 

λαχισλ, ε νπνία επηηεχρζεθε κεηά ην άλνηγκα ηεο αγνξάο θαη ηελ επηθξάηεζε θαλφλσλ 

ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θιάδν 
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φπνπ ε αιιαγή πνιηηηθήο ηνπ 1992 επέθεξε απηά, άκεζα θαη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηνλ θαζηέξσζε κεηαμχ ησλ πην ζεκαληηθψλ 

ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ηνκέσλ. Όπσο, ζα αλαιπζεί παξαθάησ ζηε κειέηε νη 

νηθνλνκηθέο εηζθνξέο γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηνλ θιάδν 

ηεο θξνπαδηέξαο είλαη εμαηξεηηθέο. ηελ Διιάδα, αλ θαη αξγήζακε λα πξνρσξήζνπκε 

ζηελ πιήξε απειεπζέξσζε, σζηφζν ήδε ε εηθφλα είλαη ζεηηθή. Δπνκέλσο, πιένλ, ε 

επηβαηεγφο λαπηηιία θαη ε λαπηηιία κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ δελ είλαη νη κνλαδηθνί 

θιάδνη πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ λαπηηθή νηθνλνκία κίαο ρψξαο. (Βιάρνο, 2013) 

ε Γηεζλέο επίπεδν, ε αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο ζεκείσζε ηα ίδηα επηηπρή 

βήκαηα. ε κεγάιν βαζκφ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε αζθάιεηα ησλ 

θξνπαδηεξφπινησλ ηα νπνία ζπαλίσο εκθαλίδνπλ βιάβεο ή αηπρήκαηα. Σν κέγεζνο θαη 

ε πνιπηέιεηα ησλ θξνπαδηεξφπινησλ είλαη θαη απηνί παξάγνληεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. Πξνθαλψο, ραξαθηεξίδεηαη ζαλ κία νιηγνπψιηα αγνξά, αθνχ 

ιφγσ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ δελ είλαη εχθνιε ε είζνδνο θαη 

βέβαηα ε έμνδνο απφ ηελ αγνξά.( Βιάρνο, 2013) 

Σν θξνπαδηεξφπινην, πήξε ην φλνκα ηνπ απφ ηνλ Αγγιηθφ φξν (cruise ship). 

Πξφθεηηαη γηα εηδηθήο θαηεγνξίαο επηβαηεγφ πινίν, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί 

θξνπαδηέξεο (δειαδή θπθιηθά πεξηεγεηηθά ηαμίδηα). Καη ζηε γξακκή ησλ 

θξνπαδηεξφπινησλ επηθξαηνχλ αλάγθεο ζπρλφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο σζηφζν δελ 

εθηεινχλ ζπγθνηλσληαθέο γξακκέο φπσο ηα αθηνπιντθά θαη επηβαηεγά πινία. Ο λαχινο, 

θαζνξίδεηαη ειεχζεξα, κε ππνθείκελνο ζε λαπινιφγην. Σα ηαμίδηα πνπ εθηεινχλ ηα 

θξνπαδηεξφπινηα κπνξεί λα είλαη ππεξσθεάληα αιιά θαη ζχληνκα εληφο ησλ πδάησλ 

κίαο ρψξαο. 

4.2 Ζ πνξεία πνπ αθνινχζεζε ζηελ Διιάδα ν θιάδνο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

Οη Έιιελεο πινηνθηήηεο είραλ επηδείμεη απφ πξνεγνχκελα ρξφληα ελδηαθέξνλ 

γηα ηνλ θιάδν ηεο θξνπαδηέξαο. Πνιιά θξνπαδηεξφπινηα ήηαλ ππφ Διιεληθή ζεκαία 

θαη ηαμίδεπαλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζε άκεζν αληαγσληζκφ κε ηελ 

γεηηνληθή Σνπξθία φπνπ θαη απηέο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξνρψξεζε ζε αλάπηπμε ηνπ 

θιάδνπ κε ζηαζεξά βήκαηα. ηελ Διιάδα ππήξρε αλάγθε γηα αιιαγή πνιηηηθήο, θαζψο 

επίζεο γηα απειεπζέξσζε ηνπ θιάδνπ, φπσο είρε ζπκθσλεζεί κε ηνλ θαλνληζκφ 
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3577/92. Οη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο άξγεζαλ ζεκαληηθά 

κε απνηέιεζκα άκεζα αληαγσληζηηθέο ρψξεο λα ππνδέρνληαη κεγάιν αξηζκφ 

θξνπαδηεξφπινησλ κε ηα αλάινγα νηθνλνκηθά νθέιε. Οη πνιηηηθέο πξνψζεζεο ηεο 

θξνπαδηέξαο έιεηπαλ, θαζψο θαη ην ζηξαηεγηθφ πιάλν πνπ ζα επέηξεπε λα ζπλαθζνχλ 

ζπκθσλίεο κε ην εμσηεξηθφ. Σαπηφρξνλα νη ππνδνκέο ησλ πεξηζζφηεξσλ ιηκαληψλ ηεο 

ρψξαο δελ επέηξεςαλ ηελ θηινμελία κεγάισλ θξνπαδηεξφπινησλ, πέξα απφ ηνλ 

πξνζηαηεπηηζκφ πνπ επηθξαηνχζε. Δπίζεο, νη ζπλδηθαιηζηηθνί θφξνη πνιιέο θνξέο 

εκπφδηζαλ ηελ απειεπζέξσζε ηεο θξνπαδηέξαο ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δεθαεηίαο. 

 

4.3  Νέν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο ζηελ θξνπαδηέξα 

Ζ Διιάδα άξγεζε λα εθαξκφζεη ηηο πνιηηηθέο απειεπζέξσζεο ηεο θξνπαδηέξαο. 

ηνλ θαλνληζκφ 3577/92 «γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ 

ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ κειψλ (ζαιάζζηεο 

ελδνκεηαθνξέο – θακπνηάδ)» ππήξρε πξφβιεςε γηα άξζε ηεο απαγφξεπζεο εθηέιεζεο 

θπθιηθψλ πεξηεγεηηθψλ ηαμηδηψλ κε αθεηεξία Διιεληθφ ιηκέλα απφ πινία πνπ θέξνπλ 

ζεκαία θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ωζηφζν νη δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 

δελ θαιχπηνπλ ηηο ζεκαίεο ηξίησλ ρσξψλ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν άξζξν 165 

ηνπ Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ έζεηε ηνπο ελ ιφγσ πεξηνξηζκνχο.  

Σν 2010 ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ην ζρέδην λφκνπ «εθηέιεζε πεξηεγεηηθψλ 

πινίσλ απφ πινία κε ζεκαία ηξίησλ ρσξψλ κε αθεηεξία Διιεληθφ ιηκέλα» ηνλίδεηαη 

φηη ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε πιήξεο απαγφξεπζε ίζρπε 

κφλν ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Διιελφθηεηνπ θαη ππφ Διιεληθή 

ζεκαία θξνπαδηεξφπινηνπ. Δλ ηέιεη ην θαζεζηψο άιια κε ηνλ λφκν 3872/2010 (ΦΔΚ 

Α΄148) ηεο 3
εο

 επηεκβξίνπ ηνπ 2010. ην άξζξν ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 165 ηνπ 

Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ θαη πιένλ ην δηθαίσκα παξέρεηαη θαη ζε πινία κε 

ζεκαία ηξίησλ ρσξψλ. Ζ απειεπζέξσζε ηεο θξνπαδηέξαο ζε ηξίηεο ρψξεο εθηφο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ κηα ζεκαληηθή εμέιημε. ηηο  δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

πξνβιέπνληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο  θαζψο θαη θπξψζεηο ζε ελδερφκελεο 

παξαβηάζεηο.( Ν.3872/2010 ). Οη πξνυπνζέζεηο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 θαη αθνξνχλ 
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ηα ρξνληθά φξηα, επηβνιή εηζθνξψλ, πξνζηαζία ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ πνπ 

ζηειερψλνπλ ηα θξνπαδηεξφπινηα θ.ν.θ. (Ν. 3872/2010) 

Δπηπιένλ ηα πινία κε ζεκαίεο ηξίησλ θξαηψλ δχλαληαη πιένλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ πιφεο ρσξίο ηελ ππνρξέσζε ζχλαςεο εηδηθήο ζχκβαζεο ηεο 

πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο ή ηεο εηαηξείαο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην πινίν κε ην θξάηνο, 

δίρσο λα ππάξρνπλ άιινη πεξηνξηζκνί , φπσο ε απαίηεζε εθαξκνγήο ηεο «αξρήο ηεο 

ακνηβαηφηεηαο απφ ην θξάηνο – ζεκαία, ή ε ειάρηζηε παξακνλή ζε ιηκάλη». Οη 

ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ ππήξμαλ ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο γηα ηελ πξαγκαηηθή 

απειεπζέξσζε ηνπ θιάδνπ. Καηαξγήζεθαλ ηα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα. Πιένλ ε 

θξνπαδηέξα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ηελ Διιεληθή νηθνλνκία πξνζθέξνληαο 

νηθνλνκηθά νθέιε. χκθσλα κε δειηίν ηχπνπ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο ζηηο 

20/10/2014 ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη εληππσζηαθά «H Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο δηεμάγεη απφ ην 2012 ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο, 

κε ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ αληινχληαη απφ ηελ 

Έξεπλα πλφξσλ (1). Γηα ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ - Ηνπλίνπ 2014 ζπλειέγεζαλ 

ιεπηνκεξή ζηνηρεία απφ 16 ιηκέλεο ηεο ρψξαο, φπνπ αθίρζε ην 86,5% ησλ 

θξνπαδηεξφπινησλ, ελψ γηα ηα ππφινηπα ιηκάληα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηελ Έλσζε 

Ληκέλσλ Διιάδνο. Σνλ Ηαλνπάξην - Ηνχλην 2014 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 1.295 αθίμεηο 

θξνπαδηεξφπινησλ (Ηαλνπάξηνο - Ηνχληνο 2013: 1.458 αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ), κε 

1.599 ρηι. εμφδνπο επηβαηψλ. εκεηψλεηαη φηη, γηα ηα ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα, δελ είλαη δπλαηή επί ηνπ παξφληνο ε θαηαλνκή ησλ 

ηαμηδησηψλ αλά εζληθφηεηα. Απφ ηελ ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα πξνέθπςε φηη ην 91,3% 

ησλ επηζθεπηψλ ήηαλ δηεξρφκελνη επηζθέπηεο έλαληη 92,2% ην 2013, νη νπνίνη θαηά 

κέζν φξν πξαγκαηνπνίεζαλ 2,0 ζηάζεηο ζε ειιεληθά ιηκάληα, αληί 2,4 πνπ είραλ 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. 

Σνλ Ηαλνπάξην - Ηνχλην 2014 νη ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο απφ ηαμηδηψηεο 

θξνπαδηέξαο κεηψζεθαλ θαηά 5,8% ζε ζχγθξηζε κε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013 θαη 

αλήιζαλ ζηα 154 εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 20,4 εθαη. επξψ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηα 

θαηαγξαθφκελα ζηνηρεία απφ ηελ Έξεπλα πλφξσλ (2), θαζψο αθνξνχζαλ ηαμηδηψηεο 

πνπ αλαρψξεζαλ απφ ηελ Διιάδα (last-port), ελψ 133,6 εθαη. επξψ αληηπξνζσπεχνπλ 

πξφζζεηα έζνδα, ζχκθσλα κε ηε ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα. 
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ην Γηάγξακκα 7 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ εηζπξάμεσλ αλά 

ιηκάλη πξννξηζκνχ. Σν θπξηφηεξν ιηκάλη απφ πιεπξάο εηζπξάμεσλ θξνπαδηέξαο είλαη ην 

ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά κε ζπκκεηνρή 43,1% ζην ζχλνιν ησλ εηζπξάμεσλ. Αθνινπζνχλ ην 

ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο θαη ην ιηκάλη ηεο αληνξίλεο κε 15,1% θαη 9,7% ησλ εηζπξάμεσλ 

αληίζηνηρα. Οη επηά ζεκαληηθφηεξνη ιηκέλεο αθίμεσο θξνπαδηεξφπινησλ θαιχπηνπλ ην 

91% ησλ ζπλνιηθψλ εηζπξάμεσλ απφ θξνπαδηέξεο θαη ην 88% ησλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ 

επηβαηψλ. 

Οη ζπλνιηθνί επηζθέπηεο θξνπαδηέξαο γηα ηνλ Ηαλνπάξην - Ηνχλην 

2014 εθηηκψληαη ζε 821 ρηι. ηαμηδηψηεο, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 13% ζε ζρέζε 

κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013, ελψ νη ζπλνιηθέο δηαλπθηεξεχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ εθηφο θξνπαδηεξφπινησλ εθηηκψληαη ζε 1.280 ρηι., εκθαλίδνληαο 

κηθξή αχμεζε θαηά 0,2%. εκεηψλεηαη, σζηφζν, φηη ε κείσζε ησλ αθίμεσλ 

θξνπαδηεξφπινησλ θαη ε ζρεηηθή ππνρψξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηάζεσλ ησλ 

δηεξρφκελσλ επηζθεπηψλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλαθνπή ηεο απμεηηθήο ηάζεο ησλ 

εηζπξάμεσλ απφ θξνπαδηέξα, παξφιν πνπ ν αξηζκφο ησλ αθηθλνχκελσλ ηαμηδησηψλ 

εληζρχζεθε ζεκαληηθά.(1) Αλαθνξηθά κε ηα ζπλνιηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ 

θξνπαδηέξεο, επηζεκαίλεηαη φηη αληινχληαη απφ δχν πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη 

έξεπλαο:α) απφ ηελ Έξεπλα πλφξσλ, ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη νη ηαμηδηψηεο 

θξνπαδηέξαο πνπ αλαρψξεζαλ απφ θάπνηα πχιε εμφδνπ ηεο ρψξαο (αεξνδξφκην, νδηθφ 

ζηαζκφ ή ιηκάλη). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ θξνπαδηέξεο 

ελζσκαηψλνληαη ζηα ζπλνιηθά ζηνηρεία πνπ εθηηκψληαη απφ ηελ Έξεπλα πλφξσλ.β) 

απφ ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα πνπ άξρηζε λα δηεμάγεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ην 2012, 

κε βάζε δηνηθεηηθά ζηνηρεία, ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη νη ππφινηπνη ηαμηδηψηεο 

θξνπαδηέξαο θαη δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο: (α) ηαμηδηψηεο κε ειιεληθφ 

ιηκάλη επηβίβαζεο (home-port) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θξνπαδηέξαο, (β) 

ηαμηδηψηεο κε ειιεληθφ ιηκάλη απνβίβαζεο (last-port) θαη γ) ζηνπο δηεξρφκελνπο 

(transit) ηαμηδηψηεο, νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ κφλν ζηάζεηο ζε ειιεληθά 

ιηκάληα. (2) Λφγσ εθαξκνγήο δηαθνξεηηθήο κεζνδνινγίαο θαηά ην 2012, πηινηηθφ έηνο 

ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ, ε θαηαλνκή ησλ εηζπξάμεσλ θξνπαδηέξαο ζηα ήδε 

θαηαγξαθφκελα ζηνηρεία απφ ηελ Έξεπλα πλφξσλ θαη ζε απηά πνπ θαηαγξάθνληαη 

απφ ηελ ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα δελ είλαη απνιχησο ζπγθξίζηκε κε ηελ αληίζηνηρε 

ησλ επφκελσλ εηψλ. 
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(http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Ite

m_ID=4731&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT) 

 

Κεθάιαην 5 Έθζεζε ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνύιην γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θαλ. 3577/92 

5.1 Αλάιπζε βαζηθψλ ζεκείσλ 

ηηο 22.4.2014, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή απέζηεηιε έθζεζε πξνο ην πκβνχιην, ε 

Πέκπηε θαηά ζεηξά, αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ 

κειψλ (αθηνπινΐα) γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν κεηαμχ ηεο δεθαεηίαο 2001 – 2010. Δίλαη ε 

ηειεπηαία έθζεζε ηεο έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία απνηηκάηαη ε κέρξη ηψξα 

πνξεία ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο απειεπζέξσζεο ησλ 

ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ. Ζ έθζεζε αλαθέξεη ζπλνπηηθά φηη ζηφρνο ηνπ Καλνληζκνχ 

3577/92 ήηαλ ε ζηαδηαθή δεκηνπξγία εζσηεξηθήο αγνξάο δξνκνινγίσλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ. Σν άξζξν 10 ηνπ Καλνληζκνχ πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε ηεο Δπηηξνπήο λα 

ππνβάιιεη ζην πκβνχιην αλά δηεηία εθζέζεηο φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη ε ελαξκφληζε 

θαη εθαξκνγή ησλ θξαηψλ κειψλ κε ηηο Δπξσπατθέο „Έλσζεο πνπ φθεηιε λα 

ελαξκνληζηεί λε ηνλ Καλνληζκφ 3577/92 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. 

Γηα απηφ ηνλ ιφγν ε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο εζηηάδεη θαη αλαιχεη ηα φζα έγηλαλ απφ ην 

2001 θαη κεηά ζηελ Διιάδα. Ζ έθζεζε βαζίδεηαη ζε κειέηεο αλεμάξηεησλ ζπκβνχισλ 

ελψ είλαη πξντφλ δηαβνχιεπζεο κε ηηο ελδηαθεξφκελεο ρψξεο θαζψο απηφ θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ζε εηδηθά εξσηεκαηνιφγηα πνπ ηνπο απεχζπλε ε Δπηηξνπή ην 2012. (e.c. 

europa. En / transport / modes / maritime / news / doc. / com (2014) 231.el.pdf) 

Γηα ηελ Διιάδα αλαθέξεη ε Έθζεζε φηη κεηά ηνλ λ. 2932/2001 απειεπζέξσζε ηα 

δξνκνιφγηα ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ ηνλίδεη δε, πσο ε απειεπζέξσζε έγηλε πνιχ 

λσξίηεξα απφ ην 2004 νπφηε θαη ήηαλ ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία φθεηιε ε Διιάδα 

λα έρεη ελαξκνλίζεη ηηο λνκνζεηηθέο ηεο δηαηάμεηο. 

Δληνχηνηο ε έθζεζε αλαθέξεη φηη ε πιήξεο ελαξκφληζε ηεο Διιάδνο κε ηνλ 

θαλνληζκφ ηνπ 1992 επεηεχρζε κφιηο ην 2011, χζηεξα απφ ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 
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λ.2932/2001 κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 3323/08. Σα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα 38/2011 

θαη 44/2011 θαη ηνλ λφκν 3922α/2011. εκαληηθή εμέιημε, φπσο ηνλίδεη ε Δπηηξνπή 

είλαη ε απειεπζέξσζε ησλ ελδνκεηαθνξψλ ζε επξχηεξν επίπεδν πέξα απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο Διιάδαο. Με ην λ. 3872/2010 ε Διιάδα απειεπζέξσζε ηελ αγνξά ηεο 

θξνπαδηέξαο, επηηξέπνληαο ζε λενινγεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο ηελ άζθεζε 

δξαζηεξηνηήησλ εληφο ησλ Διιεληθψλ ζαιαζζίσλ πδάησλ. 

Ζ θαηάζηαζε κε ηα πινία πνπ είλαη ππνινγηζκέλα ζηα πξψηα λενιφγηα ησλ 

θξαηψλ κειψλ, είλαη μεθάζαξε. Μπνξνχλ λα εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο. Όζν γηα εθείλα πνπ είλαη ππνινγηζκέλα ζηα δεχηεξα λενιφγηα, ε έθζεζε 

ζπλνςίδεη ηελ θαηάζηαζε σο εμήο: « α) ηα ζθάθε πνπ είλαη λενινγεκέλα ζην εηδηθφ 

ηζπαληθφ λενιφγην θαη νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ησλ Καλαξίσλ Νήζσλ (REC), ζην 

πνξηνγαιηθφ λενιφγην ηεο Μαδέξαο (MAR) θαη ζην Γηβξαιηάξ έρνπλ απεξηφξηζηε 

πξφζβαζε· β) ηα εκπνξηθά πινία πνπ είλαη λενινγεκέλα ζην δηεζλέο λενιφγην ηεο 

Γαλίαο (DIS) έρνπλ απεξηφξηζηε πξφζβαζε, ελψ ηα επηβαηεγά πινία πνπ είλαη 

λενινγεκέλα ζηνDIS δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ελδνκεηαθνξέο·γ) ηα ζθάθε πνπ είλαη 

λενινγεκέλα ζην γεξκαληθφ δηεζλέο λενιφγην (ISR) θαη εγγεγξακκέλα ζηνλ θηλιαλδηθφ 

θαηάινγν εκπνξηθψλ πινίσλ δηεζλψλ δξνκνινγίσλ έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε 

θαηά πεξίπησζε, αιιά δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ηαθηηθέο αθηνπιντθέο γξακκέο· δ) 

εληφο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία ρνξήγεζαλ πεξηνξηζκέλε 

πξφζβαζε ζηηο ελδνκεηαθνξέο ζηα ζθάθε πνπ είλαη λενινγεκέλα ζηα αληίζηνηρα 

δεχηεξα λενιφγηά ηνπο».( e.c. europa. En / transport / modes / maritime / news / doc. / 

com (2014) 231.el.pdf) 

Μείδνλνο ζεκαζίαο είλαη ε δηεπθξίληζε ελφο ζέκαηνο, ην νπνίν είρε 

απαζρνιήζεη γηα πνιιά ρξφληα ηελ Διιάδα ε νπνία απαηηνχζε πηζηνπνηεηηθφ 

Διιελνκάζεηαο γηα ηα πιεξψκαηα ησλ πινίσλ. χκθσλα ην άξζξν 3 ηνπ θαλνληζκνχ 

γηα πινία εθηνπίζκαηνο θάησ ησλ 650 ηφλσλ, εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο ηνπ θξάηνπο 

ππνδνρήο, εμαηξνχληαη ηα εκπνξηθά πινία, φηαλ ην ηαμίδη έπεηαη ή πξνεγείηαη ηαμηδηνχ 

πξνο ή απφ άιιν θξάηνο. 

Σν 2004 ην Γηθαζηήξην απνζαθελίδεη ην δήηεκα θαη σο πξνο ηα θξνπαδηεξφπινηα. 

πγθεθξηκέλα ην Γηθαζηήξην αλαθέξεη φηη γηα πινία άλσ ησλ 650 ηφλσλ, ην θξάηνο 

ζεκαίαο έρεη ηελ εμνπζία λα νξίζεη ηνπο θαλφλεο επάλδξσζεο ησλ πινίσλ θαη 
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αληίζηνηρα νη πινηνθηήηεο νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ ζε απηνχο. Πηζαλφηαηα νη 

θαλφλεο ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο λα εθαξκφδνληαη γηα θξνπαδηεξφπινηα θάησ ησλ 650 

ηφλσλ. Άιιε κία αλαγθαία δηεπθξίληζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ήηαλ απηή γηα ηελ έλλνηα θαη 

ηνλ νξηζκφ ηνπ «ηαμηδηνχ πνπ έπεηαη ή πξνεγείηαη ηνπ αθηνπιντθνχ ηαμηδηνχ». (e.c. 

europa. En / transport / modes / maritime / news / doc. / com (2014) 231.el.pdf) 

Γηα ην Γηθαζηήξην, νπνηνδήπνηε ηαμίδη απφ ή πξνο άιιν θξάηνο αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ κεηαθέξεη εκπφξεπκα, είλαη ηαμίδη πνπ έπεηαη ή πξνεγείηαη ηνπ αθηνπιντθνχ. 

Γηα ηα ζέκαηα ππνρξεψζεσλ παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ηηο ζπκβάζεηο 

αλάζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ε Δπηηξνπή επηθαιείηαη ηνλ θαλνληζκφ θαη ηηο εμνπζίεο 

πνπ παξέρνληαη απφ απηφλ ζηα θξάηε κέιε, σζηφζν ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα απνθπγή 

δηαθξίζεσλ κε θξηηήξηα φπσο ε ηζαγέλεηα ή ε δηακνλή. Ζ Ηζπαλία θαηαδηθάζηεθε ην 

2006 γηα παξαβηάζεηο ζε απηφ ην ζέκα, επεηδή ε λνκνζεζία ηεο επέηξεπε «(1) επέηξεπε 

ηελ παξαρψξεζε ππεξεζηψλ ελδνκεηαθνξψλ ζε έλαλ θαη κφλν θνξέα εθκεηάιιεπζεο 

γηα πεξίνδν 20 εηψλ· (2) ζπκπεξηειάκβαλε σο θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηελ εκπεηξία 

ζηηο κεηαθνξέο πνπ έρεη απνθηεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην· θαη (3) επέηξεπε ηελ 

επηβνιή ππνρξέσζε παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο ζε ηαθηηθέο γξακκέο κεηαμχ 

επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ.» (“SWD (2014) 143 Final”) 

Γηα ηελ Διιάδα ηνλίδεηαη φηη ην 2011 κε ηνλ λφκν 3922/11 ηεο 4
εο

 Μαξηίνπ, 

αληηθαηέζηεζε ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο κε θαζεζηψο απιήο δήισζεο. 

Ζ Δπηηξνπή αλαθέξεη, φηη ιφγν ηεο απειεπζέξσζεο ησλ εζληθψλ ζαιάζζησλ 

ελδνκεηαθνξψλ θαη εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο νξγάλσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

κειέηεο, δε δχλαηαη λα παξαζέζεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά. 

Ωζηφζν, βάζεη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ απαληήζεθαλ απφ ηα θξάηε κέιε θαη 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat, γηα ην δηάζηεκα 2001-2007 παξαηεξήζεθε 

ζπλερήο θαη ζηαζεξή αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ γηα φια ηα 

θξάηε κέιε. Ωζηφζν, απφ ην 2008 νπφηε θαη μεθίλεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε 

παξαηεξήζεθε κείσζε εηδηθά ζηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ θαη ηελ Διιάδα. εκαληηθή κείσζε 

παξνπζίαζαλ ηα κεηαθεξφκελα θνξηία θαζψο θαη ηα μεξά ρχδελ. Οη πηέζεηο πνπ 

δέρηεθε ν θιάδνο ηεο νηθνδνκήο, πξνθαλψο επεξέαζαλ θαη ην εκπφξην ησλ πξψησλ 
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πιψλ απηήο, επνκέλσο κεηψζεθε ε δήηεζε γηα παξνρή ζαιάζζησλ κεηαθνξηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

ηελ κεηαθνξά επηβαηψλ ηα πξάγκαηα δελ είλαη ηφζν ηξαγηθά. Ζ Διιάδα, ιφγσ 

ησλ λεζηψλ ηεο θαη ε Ηηαιία παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν φγθν κεηαθνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ Διιάδα κάιηζηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έληνλε επνρηθφηεηα, 

θαζψο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο έλεθα ηνπ ηνπξηζκνχ απμάλεηαη ε δήηεζε γηα πξνζθνξά 

ζαιάζζησλ ππεξεζηψλ. Αξθεηά ελδηαθέξνλ είλαη ην θεθάιαην 2.3. ηεο έθζεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ είζνδν μέλσλ πινίσλ ζηελ αγνξά ησλ ελδνκεηαθνξψλ ζηελ Δπξψπε. 

Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη ε έθζεζε είλαη ηα εμήο «Ζ παξνπζία ζθαθψλ 

άιισλ θξαηψλ είλαη πεξηζζφηεξν νξαηή ζηηο ελδνκεηαθνξέοεκπνξεπκάησλ. ηε 

Φηλιαλδία, ε παξνπζία πινίσλ ρσξψλ ηνπ ΔΟΥ απμήζεθε απφ 25% ην2001 ζε 36% ην 

2005 θαη ζε 47% ην 2010. ηελ Ηηαιία, ε παξνπζία πινίσλ ρσξψλ ηνπ ΔΟΥ απμήζεθε 

γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ζηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ επεηξσηηθψλ 

ιηκέλσλ απφ 43% πεξίπνπ ην 2001 ζε ζρεδφλ 47% ην 2009. ηε Γεξκαλία, θαηά κέζν 

φξν πάλσ απφ ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ κεηαθέξεηαη απφ ζθάθε ρσξψλ ηνπ 

ΔΟΥ: ην 2002 ην πνζνζηφ απηφ αλεξρφηαλ ζην 52%, ελψ ην 2010 απμήζεθε ζρεδφλ 

ζην56%. EL 10 EL Ζ δεζπφδνπζα ζέζε ησλ πινίσλ πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ νηθείνπ 

θξάηνπο παξακέλεη ζεκαληηθή ζε φ,ηη αθνξά ηηο ελδνκεηαθνξέο επηβαηψλ, ελψ ε 

Διιάδα απνηειεί εηδηθή πεξίπησζε, θαζψο ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο αγνξάο αληηζηνηρεί ζε 

πινία πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηεο (απφ ηα 300 πινία πνπ εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο 

επηβαηψλ κφλν 4 δελ θέξνπλ ειιεληθή ζεκαία, αιιά αλήθνπλ ζε ειιεληθέο εηαηξείεο). 

Σα δηαζέζηκα δεδνκέλα παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 6 ηνπ εγγξάθνπ εξγαζίαο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα έθζεζε. (e.c. europa. En / 

transport / modes / maritime / news / doc. / com (2014) 231.el.pdf) 

Μεηαμχ ηνπ 2009 θαη ηνπ 2012 ε επηηξνπή πξνέβε ζε δηαβνχιεπζε κε ηνπο 

αξκφδηνπο ελδηαθεξφκελνπο θάζε θξάηνπο κέινπο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κία πξψηε 

ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ λένπ θαζεζηψηνο απειεπζέξσζεο ησλ ζαιάζζησλ 

ελδνκεηαθνξψλ απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαβνχιεπζεο ήηαλ άθξνο ζεηηθά, θαζψο επηβεβαηψζεθε ε επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

θαλνληζκνχ. Ωζηφζν ε εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ ζηηο ελδνκεηαθνξέο μέλσλ 
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θξαηψλ δελ πξνζέιθπζε ην αλακελφκελν ελδηαθέξνλ ησλ πινηνθηεηψλ, νη  νπνίνη 

εμαθνινχζεζαλ λα είλαη δηζηαθηηθνί. 

Δπίζεο , νθείιεηαη ζην κηθξφ εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ ησλ αθηνπιντθψλ γξακκψλ, 

θαζψο ν φγθνο ησλ επηβαηψλ ή ην θνξηίσλ είλαη πεξηνξηζκέλνο εθηφο θάπνησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εμαηξέζεσλ . ζηα ζεηηθά, ην λέν λνκηθφ θαζεζηψο γηα ηηο ζπκβάζεηο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο, αθνχ πιένλ ηε δηαδηθαζία ηε δηαπεξλά ε δηαθάλεηα θαη ε 

αμηνθξαηία. Γηα ηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλα ηα λνχκεξα είλαη εληππσζηαθά «δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο 

αλεξρφηαλ ζηα 24 εθαηνκκχξηα επξψ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ, ελψ 

ππεξέβε ηα 100 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηα έηε 2009 έσο 2011, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

άλσ ηνπ 400% ζε εηήζηα βάζε ζε ζχγθξηζε κε ην 2000.» 

Όζνλ αθνξά, φκσο, ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε Διιεληθέο λαπηηιηαθέο αξρέο, δελ 

έγηλε επηηεπθηφ λα επαιεζεπηνχλ παληνχ κε απφιπηε αθξίβεηα νη πξνζδνθίεο γηα 

απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, κε ζπλέπεηα ζε νξηζκέλεο γξακκέο λα απμεζεί ην θφζηνο 

γηα λα αληηζηαζκηζηεί ε εθπιήξσζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Σνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο 

εθθξάδεη ε Δπηηξνπή γηα ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πινηνθηήηεο ζηελ 

ελεκέξσζε ηνπο γηα ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο σο πξνο ηελ επάλδξσζε ησλ πινίσλ. 

 

Κεθάιαην 6: Δπηδξάζεηο ζηνλ Δκπνξηθό ηόιν 

6.1  Ννκνζεηηθή πξφβιεςε 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ήδε απφ ην 1992 θαη ηνλ θαλνληζκφ 3577/92, επηζπκεί ην 

άλνηγκα ηεο αγνξάο ζηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο θαη γηα ηα εκπνξεχκαηα. Δπνκέλσο, 

εθηφο απφ ηελ επηβαηεγφ λαπηηιία θαη ηελ θξνπαδηέξα, ζεσξεί κείδνλνο ζεκαζίαο ηελ 

απειεπζέξσζε θαη ηνπ θιάδνπ ησλ θνξηεγψλ πινίσλ ζηηο ελδνκεηαθνξέο. Παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζε πινηνθηήηεο άιισλ θξαηψλ κειψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαθίλεζε 

εκπνξεπκάησλ. Σν άξζξν 1 ηνπ θαλνληζκνχ αλαθέξεη «Ωο "ππεξεζίεο ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ εληφο θξάηνπο κέινπο (ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο-θακπνηάδ)" λννχληαη νη 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαηά θαλφλα έλαληη ακνηβήο θαη πεξηιακβάλνπλ εηδηθφηεξα 

:α) ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ: ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 
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επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο ή ηνπ θπξίνπ 

εδάθνπο ελφο θαη ηνπ απηνχ θξάηνπο κέινπο ρσξίο πξνζεγγίζεηο ζε λεζηά-β) ππεξεζίεο 

εθνδηαζκνχ "off-shore": ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ κεηαμχ 

νπνηνπδήπνηε ιηκέλα θξάηνπο κέινπο θαη εγθαηαζηάζεσλ ή θαηαζθεπψλ ζηελ 

πθαινθξεπίδα απηνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο-γ) ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ 

ζε λεζηά: ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ κεηαμχ:- ιηκέλσλ ηεο 

επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ιηκέλσλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ λεζηψλ ελφο θαη ηνπ απηνχ 

θξάηνπο κέινπο,- ιηκέλσλ ησλ λεζηψλ ελφο θαη ηνπ απηνχ θξάηνπο κέινπο.». 

(Καλνληζκφο 3577/92) 

χκθσλα κε ην λφκν 2932/2001 (ΦΔΚ 145/Α΄/27 – 06 -2001) ηαθηηθή 

δξνκνιφγεζε πξνβιέπεηαη θαη γηα ηα Φνξηεγά/Ορεκαηαγσγά πινία (Φ/Γ – Ο/Γ). Σα 

πινία απηά κεηαμχ άιισλ κεηαθέξνπλ πξνο ηε λεζηψηηθε Διιάδα βπηηνθφξα νρήκαηα, 

θαχζηκα, πγξαέξηα, θηάιεο νμπγφλνπ θαη άιια επηθίλδπλα θνξηία πνπ δελ κπνξνχλ λα 

κεηαθέξνπλ κε επηβαηεγά νρεκαηαγσγά πινία. Όζα απφ ηα πινία απηά δηαθηλνχζαλ 

θνξηία απφ ηελ Αηηηθή ειιηκελίδνληαλ απφ ην 2004 ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. ην άξζξν 

1 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 2932/2001 γίλεηαη ιφγνο γηα ηε δξνκνιφγεζε θνξηεγψλ πινίσλ 

ζηηο ηαθηηθέο γξακκέο. 

6.2  Θαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε 

χκθσλα κε κειέηε ηεο Eurostat, φπσο απηή δηακνξθψζεθε κεηά ηελ απάληεζε 

εξσηεκαηνινγίνπ πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ν φγθνο ησλ ζαιάζζησλ 

ελδνκεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ πξηλ ην 2007 παξνπζίαζε ζηαζεξή αλνδηθή ηάζε ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην 

θπξηαξρνχζε ζηηο ελδνκεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θπξίσλ ηνπ πγξνχ θνξηίνπ ρχδελ, ελψ 

ε Ηζπαλία είρε πςειφ πνζνζηφ γεληθψλ θνξηίσλ. ηελ Ηηαιία ν κεγάινο φγθνο 

θπθινθνξίαο εκπνξεπκάησλ ησλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ ηεο αθνξνχζε πγξά ρχδελ 

θνξηία. ηηο ρψξεο ηεο ΔΕΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Ννξβεγία ε θίλεζε ζηε κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ παξακέλεη πςειή θαζψο απηφ νθείιεηαη ζηελ ππεξάθηηα θπθινθνξία 

πεηξειαίνπ. Απφ ην 2008 θαη κεηά ε εηθφλα αιιάμεη, εηδηθά γηα ηηο ρψξεο ηεο λφηηαο 

Δπξψπεο. Ζ Διιάδα θαη ε Ηηαιία δέρνληαη ηηο κεγαιχηεξεο πηέζεηο θαη φγθνο 

κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κεηψλεηαη ξαγδαία ζηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο. Ζ πηψζε 
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αθνξά ηφζν ηα γεληθά θνξηία, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο αδπλακίαο γεληθήο 

θαηαλάισζεο ησλ πνιηηψλ.( Eurostat, 2014) 

Σέινο, έληνλεο πηέζεηο δέρηεθε θαη ην εκπφξην ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ πξντφληα, 

φπσο ην ηζηκέλην θαη άιιεο πξψηεο χιεο, ζηακάηεζαλ λα κεηαθέξνληαη πξνο ηελ 

λεζησηηθή Διιάδα εμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο πηψζεο ηνπ θιάδνπ ηεο νηθνδνκήο. 

Με ηνλ θαλ. 3577/92 ε αγνξά απειεπζεξψζεθε θαη ζηε κεηαθνξά ησλ 

εκπνξεπκάησλ. ηελ Διιάδα κεηά ην 2001 θαη ηνλ λφκν 2932/2001, εθαξκφζηεθε ην 

λέν θαζεζηψο. Πιένλ λαπηηιηαθέο εηαηξίεο κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ειεχζεξα 

ζηηο ηαθηηθέο γξακκέο κε ηε δξνκνιφγεζε θνξηεγψλ πινίσλ γηα ηε κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ. Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ θαη νη αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο αθνξνχζαλ ηφζν 

ηελ επηβαηεγφ φζν θαη ηε θνξηεγφ λαπηηιία. Ωζηφζν, ε παξνπζία πινίσλ άιισλ 

θξαηψλ ιακβάλεη ρψξα πεξηζζφηεξν ζηνλ θιάδν ησλ ελδνκεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ. 

ηελ Φηιαλδία ε παξνπζία, ζηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ απμήζεθε 

απφ ην 25% ηνλ 2001 ζην 36% ην 2005 θαη ζε 47% ην 2010. Υψξεο πξνέιεπζεο ησλ 

πινίσλ, ήηνη ησλ πινηνθηεηψλ ήηαλ νη ρψξεο ηνπ ΔΟΥ. ηελ Ηηαιία ε παξνπζία πινίσλ 

ρσξψλ ηνπ ΔΟΥ απμήζεθε γηα ηελ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ζηηο ζαιάζζηεο 

ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ Ζπεηξσηηθψλ ιηκέλσλ απφ 43% ην 2001 ζην δηφινπ 

επθαηαθξφλεην πνζνζηφ ηνπ 47% ην 2009. εκαίλεη, δειαδή, φηη ην εκπφξην θαη ε 

κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ζηελ Ηηαιία πξαγκαηνπνηείηαη κε ½ πινία λα είλαη μέλσλ 

Δπξσπατθψλ ζπκθεξφλησλ. ( Eurostat, 2014) 

ηελ Γεξκαλία ηα πνζνζηά είλαη εμίζνπ θαη αθφκα πεξηζζφηεξν εληππσζηαθά. 

Πάλσ απφ ην 50% ησλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ αζθείηαη απφ πινία 

ζπκθεξφλησλ ησλ ρσξψλ ηνπ ΔΟΥ. πγθεθξηκέλα ην 2002 ην πνζνζηφ απηφ αλεξρφηαλ 

ζην 52% ελψ ην 2006 απμήζεθε θαηά ηέζζεξηο πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη έθηαζε ην 

56%. Απφ ηε κειέηε ηεο Eurostat θαη ηελ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

πξνθχπηεη, φηη ζε φιεο ηηο Δπξσπατθέο αγνξέο ησλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ ε 

θαηάζηαζε ζηελ επηβαηεγφ λαπηηιία είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή. ε απηή ηελ αγνξά 

θπξηαξρνχλ πινία ηεο ζεκαίαο ηνπ θξάηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά ζηελ Διιάδα ζρεδφλ ην 

ζχλνιν ηεο αγνξάο αληηζηνηρεί ζε πινία πνπ θέξνπλ ηελ Διιεληθή ζεκαία. 

πγθεθξηκέλα απφ 300 πινία κφλνλ ηα ηέζζεξα δελ θέξνπλ ηελ Διιεληθή ζεκαία θαη 

απηά φκσο αλήθνπλ ζε εηαηξίεο Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. ( Eurostat, 2014) 
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Πινία ηξίησλ ρσξψλ εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ηαθηηθέο γξακκέο ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο 

θαλνληζκνχο. ηελ ζπκθσλία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ Κίλα γίλεηαη ξεηή 

αλαθνξά ζηελ απαγφξεπζε. Δπνκέλσο, ε απειεπζέξσζε αθνξά κφλνλ ηα πινία πνπ 

λενινγεκέλα ζην Δπξσπατθφ λενιφγην. 

Ο παξαπάλσ πεξηνξηζκφο έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζην θιάδν ηεο κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ , δηφηη πηζαλφο λα πξνθαινχζε ην ελδηαθέξσλ ησλ επελδπηψλ. 

Ζ εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο κε Αξ. Πξση. : 1151:65/1/2005 ηνλίδεη φηη γηα 

Φ/Γ θαη Γ/Ξ πινία εθαξκνζηέν είλαη ην άξζξν 166 ηνπ ΝΓ 187/73 (ΚΓΝΓ) φπσο 

ηζρχεη. Οη ξπζκίζεηο ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ θαλνληζκφ 3577/92. Μφλνλ ππφ θνηλνηηθή 

ζεκαία πινία Φ/Γ θαη Γ/Ξ είλαη ειεχζεξα λα κεηαθέξνπλ εκπνξεχκαηα κεηαμχ φισλ 

αλεμαηξέησο ησλ Διιεληθψλ ιηκέλσλ αλεμαξηήησο είδνπο εκπνξεπκάησλ θαη 

ρσξεηηθφηεηαο ππφ ηνλ φξν φηη απνιακβάλνπλ αληίζηνηρα δηθαηψκαηα ζηε ρψξα 

λενιφγεζεο ηνπο. (Δγθχθιηνο ηνπ ΤΔΝ Αξ.Πξση. : 1151:65/1/2005) 

ε φηη αθνξά ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Φ/Γ θαη Γ/Ξ πινίσλ δεχηεξνπ ή 

δηεζλνχο λενινγίνπ απαηηείηαη πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ζχκθσλα  κε ηα πεξηγξαθφκελα. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ε απειεπζέξσζε ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ δηαθνξνπνίεζε ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα ζε φιεο ηηο αγνξέο 

ηεο Δπξψπεο. Καη ζηελ Διιάδα ππήξμε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο μέλσλ επελδπηψλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά. 

Οη Διιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο 

επηβαηεγνχο λαπηηιίαο μεθίλεζαλ ζηαδηαθά ηηο επελδχζεηο ζε θνξηεγά πινία ηχπνπ 

120/RO θαη RO – PAX. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εμειίμεσλ ήηαλ λα εληαζεί ν 

αληαγσληζκφο, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ θαηάζηαζε γηα ηηο 

κηθξέο εηαηξίεο έγηλε πξαγκαηηθά δχζθνιε, κε κπνξψληαο λα αληηκεησπίζνπλ ηα πςειή 

θφζηε θαη ηνπο ρακεινχο λαχινπο.  
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Κεθάιαην 7:  Δπηβαηεγόο Ναπηηιία θαη Δκπνξηθόο ζηόινο 

7.1 Αληαγσληζκφο 

Οη αγνξέο κε ηνλ Καλ. 3577/92 θαη ηνλ λ. 2932/2001 απειεπζεξψζεθαλ θαη 

ζηελ επηβαηεγφ θαη ζηε θνξηεγφ λαπηηιία. Πιένλ ζηηο ελδνκεηαθνξέο επηβαηψλ θαη 

θνξηίσλ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πινηνθηήηεο απφ φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Δμαηηίαο ηεο απειεπζέξσζεο νη ειιεληθέο αθηνπιντθέο γξακκέο έδεημαλ 

άκεζα ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα επελδχζεηο πέξα απφ ηελ ακηγψο επηβαηεγφ λαπηηιία, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ λέν αληαγσληζκφ. 

Γηα ην ιφγν απηφ ελίζρπζαλ ην ζηφιν ηνπο κε θνξηεγά / νρεκαηαγσγά πινία 

ηχπνπ Ro/Ro θαη Ro-Pax, ζρεδφλ φιεο νη κεγάιεο ειιελφθηεηεο αθηνπιντθέο εηαηξίεο. 

Ζ ANEK LINES δξνκνιφγεζε έλα Ro/Ro ζηελ ηαθηηθή γξακκή ηνπ Β.Α. Αηγαίνπ ελψ 

έρεη δξνκνινγήζεη πινία ηχπνπ Ro-Pax ζε δηάθνξεο ηαθηηθέο γξακκέο ηεο Διιάδαο θαη 

ηεο Αδξηαηηθήο. (ANEK, 2014) 

Ζ εηαηξία NEL LINES επεθηάζεθε ζηνλ ηνκέα ηνπ cargo κε θνξηεγά / 

νρεκαηαγσγά. Δπίζεο, κε πινία Ro/Ro εθηειεί δξνκνιφγηα απφ Πεηξαηά πξνο 

Κάιπκλν, Κσ, Ρφδν, Κπθιάδεο, Ηθαξία ελψ κε πινία Ro-Pax ζπλδέεη ηελ Διιάδα κε 

ηελ Ηηαιία. (NEL,2014) 

Ωζηφζν, δελ ππήξμαλ ιίγα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ ηαθηηθή 

δξνκνιφγεζε ησλ Φνξηεγψλ / Ορεκαηαγσγψλ πινίσλ. Ζ έιιεηςε ππνδνκψλ ησλ 

ιηκαληψλ ηεο Αηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Πεηξαηά, πξνθάιεζε εκπφδηα ζηελ 

ππνδνρή νξηζκέλσλ ηχπσλ ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο πινίσλ.  

Σν 2010 έληνλε ππήξμε ε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλα 

Πεηξαηά (Ο.Λ.Π) Α.Δ. κε ηηο πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο ησλ δχν δξνκνινγίσλ Φ/Γ – Ο/Γ 

πινίσλ «Μχθνλνο» θαη «Αξράγγεινο». Δπίζεο, ηα ίδηα πξνβιήκαηα θιήζεθαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ άιια ηξία πινία: ην «Κνινζζφο» ζεκαίαο Μάιηαο, ην «Ηππφηεο» 

ζεκαίαο Κχπξνπ θαη ην «Πειαγίηεο». Ο ΟΛΠ ππνζηήξημε πσο δελ είρε ηηο ππνδνκέο 

γηα λα ππνδερηεί ηα ελ ιφγσ πινία ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη ηφληζε ηελ αλαγθαηφηεηα 

εθηέιεζεο έξγσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ. 
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Δπηπιένλ, ηθαλά ιηκάληα γηα ηελ εμππεξέηεζε ππνδείρηεθαλ  απηά ηνπ Λαπξίνπ, 

ηεο Διεπζίλαο θαη ηνπ Ναππεγείνπ ηνπ θαξακαγθά. 

Σα πξνβιήκαηα ηνπ ειιηκεληζκνχ ησλ θνξηεγψλ πινίσλ ησλ ηαθηηθψλ 

γξακκψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Διιάδαο ζπλερίζηεθαλ. Αθφκα θαη ην 2014 δελ έρνπλ 

δνζεί ιχζεηο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δξνκνινγίσλ.  

ηελ Υίν γηα παξάδεηγκα ε Γηνίθεζε ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ, δεηά απφ ην Γεκνηηθφ 

Ληκεληθφ Σακείν λα δέλνπλ ηα ελ ιφγσ πινία ζην ιηκάλη ησλ Μεζηψλ, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζην λφηην ηκήκα ηνπ λεζηνχ θαη φρη ζην ιηκάλη ηεο Υίνπ. 

Δθηφο απφ πξνβιήκαηα ππνδνκψλ ησλ ιηκαληψλ, παξνπζηάδνληαη φπσο ζ‟ απηή 

ηελ πεξίπησζε πξνβιήκαηα ζπκθφξεζεο. Ζ εθθφξησζε επηθίλδπλσλ θνξηίσλ, θαζψο 

θαη ε θαζεκεξηλή πξφζδεζε θνξηεγψλ θαη νρεκαηαγσγψλ πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ 

βαξέα νρήκαηα, πξνθαινχλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

Δλ ηνχηνηο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε 

νπνία αλαιχζεθε δηεμνδηθά παξαπάλσ, ην ελδηαθέξνλ ησλ Δπξσπαίσλ πινηνθηεηψλ γηα 

ηε κεηαθνξά θνξηίσλ ζηηο ηαθηηθέο γξακκέο ησλ ελδνκεηαθνξψλ  είλαη ηδηαίηεξα 

έληνλν φρη κφλν ζηελ Διιάδα. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ν αληαγσληζκφο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρεη νμπλζεί θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο. Διιάδαο φπνπ νη Διιεληθέο αθηνπιντθέο γξακκέο 

πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ πιενλεθηηθή ζέζε ζηελ αγνξά έλαληη ησλ άιισλ. 

Ωζηφζν, ν «θίλδπλνο» γηα απηέο παξακέλεη λα πθίζηαηαη θαη λα πξνέξρεηαη απφ 

ην μέλν επελδπηηθφ θεθάιαην. Μέζα ζε απηά ηα λέα δεδνκέλα, φπσο δηακνξθψζεθαλ κε 

ηηο λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο, εκθαλίζηεθαλ θαη 

λένη θιάδνη ζηελ θνξηεγφ λαπηηιία ησλ εζσηεξηθψλ ηαθηηθψλ γξακκψλ. Ζ Ναπηηιία 

Μηθξψλ Απνζηάζεσλ, γηα ηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε ζην παξαθάησ θεθάιαην, 

εληζρχεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πεξηπιέθνληαο ηελ θαηάζηαζε ζηνλ ρψξν ησλ 

θνξηεγψλ, πινίσλ θαη εληζρχνληαο παξάιιεια ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο ηαθηηθέο 

γξακκέο. 
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7.2 Ναπηηιία Μηθξψλ Απνζηάζεσλ 

Ναπηηιία κηθξψλ απνζηάζεσλ, είλαη νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ νπνίσλ ηα πινία δελ δηαζρίδνπλ σθεαλνχο. Πεξηιακβάλεη δει. ηελ αθηνπινΐα, ηηο 

κεηαθνξέο κεηαμχ επεηξσηηθήο ρψξαο θαη λεζηψλ, ηηο κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-

Μειψλ ηεο Δ. Έλσζεο θαζψο επίζεο θαη ηηο ζαιάζζηεο/πνηάκηεο κεηαθνξέο απφ θαη 

πξνο ηα πνηάκηα ιηκάληα ηεο Δπξσπατθήο ελδνρψξαο.  

Γεσγξαθηθά, ε Ναπηηιία κηθξψλ απνζηάζεσλ επεθηείλεηαη θαη πέξαλ ησλ νξίσλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηε Μαχξε Θάιαζζα, ηε Βαιηηθή θαη βεβαίσο ηε 

Μεζφγεην. ( Γεσξγαθφπνπινο-Βιάρνο, 2003) 

Απφ πιεπξάο κεγέζνπο θαη ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ πνπ εθηεινχλ 

λαπζηπινΐα κηθξψλ απνζηάζεσλ, δελ ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζηηθή γξακκή. Μηθξφηεξα 

πινία είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ππεξσθεάληνπο πιφεο, ελψ κεγάια 

Γεμακελφπινηα, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλερψο ζε δηαδξνκέο κηθξψλ απνζηάζεσλ.  

 

Απφ πιεπξάο παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ε Ναπηηιία κηθξψλ απνζηάζεσλ πεξηιακβάλεη 

αξθεηέο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο. Οη βαζηθέο κνξθέο ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, είλαη νη κεηαθνξέο ρχδελ θνξηίσλ, νη κεηαθνξέο νρεκάησλ, 

νη ππεξεζίεο κηθξψλ "ηξνθνδνηηθψλ" πινίσλ (FEEDERS) θαη νη ππεξεζίεο ηαθηηθψλ 

γξακκψλ. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ εκθαλίδεη ε λαπηηιία κηθξψλ απνζηάζεσλ θαζηζηνχλ 

ηνπ λέν θιάδν ηζρπξφ παίθηε ζηνλ αληαγσληζκφ ησλ αθηνπιντθψλ γξακκψλ. Καη‟ 

αξρήλ ε Ν.Μ.Α. ζεσξείηαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ σο κνξθή κεηαθνξά θαη 

ζπκβάιιεη  ζηελ ρακειή ηηκή ησλ κεηαθεξφκελσλ αγαζψλ. Λφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ 

κεγέζνπο ησλ πινίσλ δεκηνπξγνχληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζην 

παξαπάλσ απνηέιεζκα. Ζ Ν.Μ.Α. κεηά ηελ ζεζκνζέηεζε ησλ λέσλ λνκνζεηηθψλ 

δηαηάμεσλ είλαη πιήξσο ζπκβαηή κε ηνλ Δζληθφ θαη Δπξσπατθφ ζπγθνηλσληαθφ 

ζχζηεκα. (http://www.shortsea.gr/) 

Με ηελ ζηαδηαθή αλαβάζκηζε ηεο Ναπηηιίαο Μηθξψλ Απνζηάζεσλ, ν 

αληαγσληζκφο ζηηο αθηνπιντθέο γξακκέο νμχλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν.  Δκπνξηθά 

πινία εθηεινχλ δξνκνιφγηα ζηηο ηαθηηθέο γξακκέο. Ζ ηθαλφηεηα ησλ ελ ιφγσ πινίσλ 

λα δεκηνπξγνχλ νηθνλνκηθέο θιίκαθαο, θαζηζηνχλ ειθπζηηθή ηελ λαχισζε ησλ 

εκπνξηθψλ πινίσλ κε ρακειφηεξνπο λαχινπο. 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



70 

 

Ζ Ναπηηιία Μηθξψλ Απνζηάζεσλ, σζηφζν, δχλαηαη λα απνθηήζεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, ήηνη λα επεθηαζεί ε Διιεληθή 

λαπηηιία ζηηο ηαθηηθέο γξακκέο άιισλ θξαηψλ κειψλ, εθκεηαιιεπφκελε ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ . Πέξα απφ ηελ ζεκαληηθή Διιεληθή 

πνληνπφξν λαπηηιία. Ζ Ναπηηιία Μηθξψλ Απνζηάζεσλ κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηελ 

Διιεληθή θπξηαξρία ζηηο ζάιαζζεο ηνπ θφζκνπ.  (http://www.shortsea.gr/) 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ αγνξά ηεο Διιεληθήο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε 

επνρηθφηεηα. Δίλαη νιηγνπψιην, θαζψο γηα πνιιά ρξφληα ε είζνδνο ζε απηή ήηαλ 

δχζθνιε. Ωζηφζν ζηελ εμέιημε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έγηλε πξνζπάζεηα λα 

ζπκκνξθσζεί ε Διιάδα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Διεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη λα 

απειεπζεξσζεί ε αγνξά. ήκεξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, παξακέλνπλ θπξίαξρεο 

εληφο ηεο Διιάδαο νη πέληε κεγάιεο αθηνπιντθέο εηαηξίεο (ΑΝΔΚ, Αttica, Hellenic 

Seaways, Minoan Lines, NEL). Βεβαίσο, ηα ρξφληα ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

πνπ δηαλχνπκε απφ ην 2008 έρνπλ δερηεί ηζρπξέο πηέζεηο ηφζν ζηηο γξακκέο ηεο 

Αδξηαηηθήο φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ Διιεληθψλ αθηνγξακκψλ. Σηο ίδηεο πηέζεηο 

δέρεηαη θαη ν θιάδνο ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ηαθηηθέο 

γξακκέο ησλ ελδνκεηαθνξψλ γηα ηε κεηαθνξά θνξηίσλ.  

Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο είλαη λα έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο 

έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ. Απφ ην 2010, ζηε 

κέζε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ν αληαγσληζκφο παξάιιεια κε ηελ αχμεζε πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα θφζηε ησλ εηαηξηψλ θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ λαχισλ ιφγσ ηεο 

κείσζε δήηεζεο ππεξεζηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο, πξνθάιεζαλ ηελ αδπλακία πνιιψλ 

εηαηξηψλ λα επηβηψζνπλ. 

 Ο ζηφινο ζπξξηθλψζεθε δξακαηηθά, ελψ νη εηαηξίεο παξνπζίαζαλ ηεξάζηηεο 

δεκηέο θαζψο ηα έζνδα κεηψζεθαλ δξακαηηθά. Ο πφιεκνο ζπλερίζηεθε έσο ηα ηέιε ηνπ 

2013 φπνπ ηα ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ κηα ειαθξηά ηφλσζε ηεο αγνξάο πξνθαιψληαο 

αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ. Ωζηφζν ρξεηάδνληαη αθφκα πνιιέο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, 

φπσο επίζεο θηλήζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ Διιεληθψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ κε ζπλελλφεζε κία καδηθή εμαγνξά ηνπ Διιελφθηεηνπ ζηφινπ απφ 

μέλα επελδπηηθά θεθάιαηα.  

Θέκαηα δξνκνινγίσλ θαη δεηήκαηα αληαγσληζκνχ κεηαμχ θνξηεγψλ πινίσλ 

RO/RO θαη νρεκαηαγσγψλ θαζψο θαη επίηεπμε ζπλεξγαζηψλ είλαη ηνκείο πνπ πξέπεη λα 

απνηειέζνπλ πεδίν ζχλζεζεο θαη φρη δηαθσληψλ. Ζ απειεπζέξσζε ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ κειψλ είλαη ε θπξίαξρε ζεζκηθή αιιαγή πνπ 

δηακφξθσζε ηηο εμειίμεηο ηηο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Βάζεη ησλ λέσλ κεηαξξπζκίζεσλ νη 

Διιεληθέο αθηνπιντθέο εηαηξίεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ έλαλ πην έληνλν 

αληαγσληζκφ, αθνχ πιένλ νη πινηνθηήηεο ησλ θξαηψλ κειψλ κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή 

λα εθκεηαιιεπηνχλ αδπλακίεο θαη λα θεξδνζθνπήζνπλ. 

Ζ Διιάδα πξνζπαζψληαο λα θαζπζηεξήζεη ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο θαη ζην ρψξν ησλ ελδνκεηαθνξψλ δελ εθάξκνζε γηα κία δεθαεηία 
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ηνλ θαλνληζκφ 3577/92. Δπηπιένλ, νη Διιεληθέο αξρέο ζέιεζαλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο 

Έιιελεο πινηνθηήηεο θαη ηελ Διιελφθηεηε επηβαηεγφ λαπηηιία απφ ηνλ αληαγσληζκφ. 

Ωζηφζν, απηή ε πξνζπάζεηα πξνθάιεζε κνξθέο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, αδηαθάλεηαο 

θαη αλαμηνθξαηίαο. 

Γηα πνιιέο κηθξέο Διιεληθέο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ην πεξηβάιινλ έγηλε 

αζθπθηηθφ κε απνηέιεζκα ζηα ρξφληα ηεο αλφδνπ ηεο αγνξάο λα νδεγεζνχλ ζην 

θιείζηκν. Δπηπιένλ, ε Δπξψπε πίεδε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο παξακέλνληαο 

ζπλεπήο ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηνπ πιήξσο αληαγσληζκνχ 

ρσξίο θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ, φπσο πεξηγξάθνληαο απηέο ζηελ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ.  

Σα θαηλφκελα θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ θαη κνλνπσιίνπ ηδίσο ζηελ ζάιαζζα 

ηνπ Αηγαίνπ ήηαλ αλεπίηξεπηα γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σαπηφρξνλα ην λαπάγην ηνπ 

ΔΞΠΡΔ ΑΜΗΝΑ θαη ε θνηλσληθή θαηαθξαπγή πνπ επέθεξε πξνθάιεζαλ ηελ αλάγθε 

γηα άκεζεο ζεζκηθέο αιιαγέο λσξίηεξα ηνπ θαζνξηζκέλνπ. 

Σν 2001 απνθαζίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε ε άκεζε αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ησλ ζαιάζζησλ ελδνκεηαθνξψλ. Σν θακπνηάδ 

έπξεπε λα ηεξκαηηζηεί θαη νη αιιαγέο δελ κπνξνχζαλ λα πεξηκέλνπλ κέρξη ην 2004, γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ. 

Σν ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην ππήξρε ήδε κε ηνλ θαλνληζκφ 3577/92. Ζ 

αξρή ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ εληφο ηνπ θξάηνπο 

κέινπο, αξρή ε νπνία απνξξέεη απφ ηε ζεκειηψδε αξρή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, ζα 

εθαξκνδφηαλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ απφθαζε ήηαλ πνιηηηθή, 

απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο ζεζκηθψλ, θξαηηθψλ θαη Δπξσπατθψλ θνξέσλ νη νπνίνη 

επηδεηνχζαλ ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ζε φιεο ηηο αγνξέο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ν 

Καλνληζκφο αθνξνχζε ην ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ρσξίο θακία 

εμαίξεζε. Παξφια απηά δφζεθε κία πίζησζε ρξφλνπ εηδηθά ζηηο ρψξεο ηηο Νφηηαο 

Δπξψπεο θαη ζηελ Διιάδα γηα λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο δηαηάμεηο. Ζ επηινγή ήηαλ 

ινγηθή, δηφηη ιφγσ ησλ ηδηφκνξθσλ  πνπ παξνπζίαδε ε Διιεληθή αθηνπιντθή αγνξά, 

θαζψο θαη καθξνρξφληα πξαθηηθή πνπ μεθίλεζαλ απφ ην 1917 δελ επέηξεπαλ ζηελ 

Διιάδα λα θηλεζεί γξήγνξα. Ο θαλνληζκφο αλαηξέπεη νιφθιεξν ην θαζεζηψο πνπ ίζρπε 

θαη νξίδεη λένπο θαλφλεο, γηα ηηο ελδνκεηαθνξέο. Ζ πξνζαξκνγή δελ ήηαλ εχθνιε θαη 

γηα άιιεο ρψξεο ηνπ Νφηνπ φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ Ηζπαλία. 

Σν 2001 ε Διιάδα λνκνζεηεί ηνλ λ. 2932/01 ν νπνίνο κε ηίηιν «ειεχζεξε 

παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο» εθαξκφδεη ηνλ Δπξσπατθφ 

θαλνληζκφ. Ζ Διιάδα πξνζπαζεί λα ελαξκνληζηεί κε ην λέν λνκηθφ πιαίζην. Ωζηφζν ε 

πξνζπάζεηα ζα πάξεη ρξφλν. Θα ππάξμνπλ δψδεθα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λφκνπ κέρξη ην 

2014 , δείγκα ηεο δπζθνιίαο πξνζαξκνγήο πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ε Διιάδα. Σα 

πξνβιήκαηα ήηαλ πνιιά. Πξψηνλ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηαθσλνχζε κε πνιιέο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θξίλνληαο φηη ζίγνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ θαη φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα παξακέλνπλ εκπφδηα ζηελ είζνδν ηεο αγνξάο γηα ηνπο Δπξσπαίνπο 
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επελδπηέο. Γεχηεξνλ νη Έιιελεο πινηνθηήηεο δελ ήηαλ επραξηζηεκέλνη, θαη‟ αξράο απφ 

ηελ απειεπζέξσζε θαη έπεηηα απφ νξηζκέλεο δηαηάμεηο. Οη ηειεπηαίνη πξνζθεχγνπλ 

θαηά ηεο Διιάδαο. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πσο θνβηθά νη Διιεληθέο θπβεξλήζεηο πξνζπάζεζαλ λα 

εθαξκφζνπλ ηηο θείκελεο Δπξσπατθέο δηαηάμεηο, αιιά απφ ηελ άιιε ήζειαλ λα 

πεξηνξίζνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ εμαζθαιίδνληαο ηνπο θάπνηεο 

ειάρηζηεο ζεηηθέο γηα εθείλνπο δηαηάμεηο. 

Απνηέιεζκα ήηαλ λα θαζπζηεξήζεη ε πιήξεο απειεπζέξσζε ησλ ζαιάζζησλ 

ελδνκεηαθνξψλ γηα ιίγα ρξφληα αθφκα. Σαπηφρξνλα ε Διιεληθή Πνιηηεία πξνζπάζεζε 

λα εμαζθαιίδεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ γλσξίδνληαο ηηο ηδηνκνξθίεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο ηεο ρψξαο. Γηα παξάδεηγκα νη δηαηάμεηο γηα ηηο ζπκβάζεηο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο, φπσο επίζεο ην πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο. 

Ζ Δπξψπε, φκσο, απνθαζηζκέλε θαη ζέινληαο λα θαζνξίζεη ηηο εμειίμεηο 

πξνρσξά ην 2006 ζε αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο γηα ηελ επηηήξεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

γηα ηελ αγνξά ησλ ελδνκεηαθνξψλ. Δίλαη ινγηθφ ε Δπξσπατθή Έλσζε λα αλαιακβάλεη 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα φζεο ρψξεο δελ εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε ηελ 

Δπξσπατθή λνκνζεζία. 

Όζν πεξλάλε ηα ρξφληα ε Διιάδα εκθαλίδεηαη απνθαζηζκέλε λα εθαξκφζεη 

πιήξσο ηηο δηαηάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ελ πνιινίο ηα θαηαθέξλεη. Ζ 

παξαπάλσ δηαπίζησζε απνδεηθλχεηαη απφ δχν γεγνλφηα. Πξψηνλ απφ ηελ εζσηεξηθή 

λνκνινγία ηνπ Άξεηνπ Πάγνπ, φπνπ εθαξκφδνληαη θαηά γξάκκα νη δηαηάμεηο ηνπ 

θαλνληζκνχ 3577/92 θαη ν λ. 2932/01. Γεχηεξνλ απφ ηελ Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ 2014. Ζ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην 

αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Σνλίδεηαη, επίζεο ε είζνδνο μέλσλ πινηνθηεηψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

αγνξέο κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. Ωζηφζν, ε εηθφλα δελ είλαη ίδηα γηα ηελ επηβαηεγφ 

λαπηηιία. Οη επελδπηέο εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθνί, ίζσο θαη δηζηαθηηθνί 

γηα λα εηζέιζνπλ ζηελ αθνξά. Οη αηηίεο είλαη πνιιέο, ζίγνπξα φκσο, ην πεξηνξηζκέλν 

εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ είλαη ν βαζηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δείρλνπλ κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ κεηαθνξά θνξηίσλ θαη φρη επηβαηψλ.  

Σα θνξηεγά πινία πνπ κεηαθέξνπλ εκπνξεχκαηα θαηνξζψλνπλ νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο κεηψλνληαο ην θφζηνο αλά κνλάδα παξαγσγήο ππεξεζηψλ. Φνξηψλνπλ 

κεγάια θνξηία, ζπλήζσο αθξηβά ηα νπνία κεηαθέξνπλ ζηα λεζηά απφ ηελ Ζπεηξσηηθή 

ρψξα. Καη ζηελ Διιάδα ην ελδηαθέξνλ ησλ αθηνπιντθψλ εηαηξηψλ γηα επέλδπζε ζηε 

θνξηεγφ λαπηηιία ησλ ηαθηηθψλ γξακκψλ είλαη έληνλν. Οη πέληε κεγάιεο αθηνπιντθέο 

εηαηξίεο έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θνξηεγά πινία RO/RO θαη RO-RAX.  

πλεπψο νη λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηφζν ζε Δπξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν επεξέαζαλ ηνλ εκπνξηθφ ζηφιν, ν νπνίνο θηλήζεθε πξνο ηε δξνκνιφγεζε ηνπ 
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ζηηο ηαθηηθέο γξακκέο. Μάιηζηα ζηελ πξάμε ην ελδηαθέξνλ θαη ε ζπζηαηηθή 

«εθκεηάιιεπζεο» λέσλ δηαηάμεσλ βξήθε αληαπφθξηζε απφ ηνπο πινηνθηήηεο ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζε απηφ ηνλ θιάδν ηεο αγνξάο. 

ηα  ζέκαηα ηεο άξζεο ηνπ θακπνηάδ ηεο θξνπαδηέξαο ε Δπξσπατθή Έλσζε 

ηφικεζε θάηη πνπ δελ ην έθαλε ζηηο άιιεο ελδνκεηαθνξέο, άλνημε ηελ αγνξά θαη ζε 

πινία κε ζεκαία απφ ηξίηεο ρψξε εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Διιάδα θαη ζε απηή ηε 

κεηαξξχζκηζε άξγεζε λα πξνζαξκνζηεί. 

 Οη αληηδξάζεηο εληφο ηεο ρψξα ήηαλ πνιιέο. ην πξφζθαην παξειζφλ ππήξμαλ, 

κάιηζηα, θηλήζεηο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά πνπ εκπφδηζαλ ζηελ πξάμε ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ θιάδνπ. Με ηνλ λφκν, φκσο, 3872/2010 ε απειεπζέξσζε έγηλε 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Σα απνηειέζκαηα φπσο ηα παξνπζίαζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδαο ζε πξφζθαηε 

έθζεζε ηεο είλαη εληππσζηαθά. ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαηαθζάλνπλ ρηιηάδεο 

επηζθέπηεο εηεζίσο νη νπνίνη μεθηλνχλ γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ. Σα 

νηθνλνκηθά νθέιε αιιά θαη γεληθφηεξα νη πξννπηηθέο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ είλαη ηεξάζηηα. 

Ωζηφζν, ρξεηάδνληαη λέεο ππνδνκέο ζηα ιηκάληα ηφζν ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο 

φζν θαη ησλ κεγάισλ ιηκέλσλ ηεο επεηξψηηθεο ρψξαο. Τπνδνκέο, φκσο, ρξεηάδνληαη 

θαη ζηελ ελδνρψξα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ πνπ θζάλνπλ κε ηα 

θξνπαδηεξφπινηα, ζηα ιηκάληα. Ο ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη αλ δελ πξνρσξήζνπκε 

άκεζα ζηελ απαξαίηεηε αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ καο, ηφηε άκεζνη αληαγσληζηέο ζα 

εδξεχνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζηνλ ρψξν. Ζ Σνπξθία ήδε έρεη εθκεηαιιεπηεί ηα ρξφληα 

αδξάλεηαο ηεο Διιάδαο. 

 Δλ θαηαθιείδη, ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιεληθή Δπηβαηεγφ Ναπηηιία 

δεκηνπξγεί ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ ηεο. Σαπηφρξνλα ε επίηεπμε ηεο 

ειάρηζηεο ζπλελλφεζεο κε ηνλ εκπνξηθφ ζηφιν, κέζα ζηα πιαίζηα ελφο πγηνχο 

αληαγσληζκνχ, κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ αθηνπιντθψλ 

εηαηξηψλ. Παξάιιεια ε πξνζθνξά αζθαιψλ θαη πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηελ παξαπάλσ πξνυπφζεζε.  

Σν ζεζκηθφ πιαίζην, έρεη δηακνξθσζεί θαη ζηελ ρψξα καο ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο αγνξάο. Οη θαλνληζκνί ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε 

λνκνζεζία ηεο Διιάδαο, ζπλζέηνπλ ην ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

πγηνχο αληαγσληζκνχ θαηά ηα πξφηππα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. 

πλεπψο φιεο νη παξάκεηξνη ζπληξέρνπλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, φπσο απηνί αλαπξνζαξκφζηεθαλ γηα ηελ Διιεληθή αθηνπιντθή 

λαπηηιία, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ.   
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