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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 -  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Περίληψη 
 
Στην ευρωπαϊκή οικονομία υπήρξε έκδηλη τις προηγούμενες δεκαετίες, η τάση για 

κρατικό παρεμβατισμό που κάλυπτε όλους τους τομείς της οικονομίας, τόσο ως προς 

το θεσμικό πλαίσιο όσο και ως προς τη λειτουργία τους. Η ναυτιλία δεν αποτέλεσε 

εξαίρεση του φαινομένου αυτού. Συγκεκριμένα, η ακτοπλοΐα υπήρξε μία αγορά όπου η 

κρατική παρουσία ήταν και συνεχίζει να είναι συνεχής, ποικιλόμορφη και έντονη. Ένα 

από τα κύρια μέτρα του κρατικού ελέγχου στην ευρωπαϊκή ακτοπλοΐα υπήρξε το 

προνόμιο της ακτοπλοΐας, ευρύτερα γνωστό και με τον όρο, cabotage. Παρά την 

ανάπτυξη και την πρόοδο που έχει γνωρίσει η ακτοπλοΐα τα τελευταία 30 χρόνια στην 

Ελλάδα είναι γεγονός ότι το σύστημα χαρακτηρίζεται από σημαντικές δυσλειτουργίες 

που επηρεάζουν αρνητικά το κόστος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και οδηγούν σε σημαντικά προβλήματα όπως κακή δομή συγκοινωνιακού δικτύου, 

χαμηλή συχνότητα σύνδεσης ορισμένων νησιών κυρίως το χειμώνα, κακή λιμενική 

υποδομή κλπ.  

Μία σειρά από γεγονότα και συγκυρίες, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 στην 

Αθήνα, η αύξηση των μεγεθών του θαλάσσιου τουρισμού και οι ανάγκες επιτάχυνσης 

του εκσυγχρονισμού της Ελληνικής ακτοπλοΐας οδήγησαν την Κυβέρνηση στην έκδοση 

του ν. 2932/01 και την προετοιμασία με αυτόν του εδάφους για την άρση του 

προνομίου της ακτοπλοΐας (01/01/04).   

Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, κάποιες εταιρείες προχώρησαν σε ολική 

διαφοροποίηση της στρατηγικής τους από αυτή που είχαν θέσει στα προηγούμενα έτη. 

Οι πρακτικές των ακτοπλόων επέστησαν σημαντικές αλλαγές καθώς μέχρι πρότινος 

κανένας ακτοπλόος επιχειρηματίας δεν τολμούσε να επενδύσει το δικό του κεφάλαιο σε 
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μια βιομηχανία όπου τα πάντα, πλην των επενδύσεων, ελέγχονται και καθορίζονται 

από τον δημόσιο παράγοντα κι όχι από τον ίδιο. Μέχρι τον ν. 2932/01, όλα η ώρα 

αναχώρησης, το δρομολόγιο, το κόμιστρο, ο αριθμός και οι ειδικότητες των 

ναυτολογούμενων ναυτικών, ο χρόνος παραμονής στο δρομολόγιο ή ακόμη και οι 

υποχρεωτικές εκπτώσεις για κοινωνικό και κρατικό έργο επιβάλλοντο από την πολιτεία. 

Σε αυτό το σύστημα, όλα καθορίζονταν από το κράτος και ο επιχειρηματίας καλούνταν 

να βάλει μόνο το κεφάλαιο. Γι’ αυτό το λόγο και ο επιχειρηματίας έβαζε όσο λιγότερα 

μπορούσε. [1]  

Ωστόσο, τα δεδομένα άρχισαν να μεταβάλλονται και μέσα στο νέο περιβάλλον που 

διαμορφώθηκε από τις εξελίξεις της απελευθέρωσης και παγκοσμιοποίησης της 

ακτοπλοϊκής αγοράς, δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα και σύγχρονες τάσεις στην 

οργάνωση και στη διοίκηση των ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών. Κύριο 

χαρακτηριστικό που άρχισε να επικρατεί τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο 

ήταν η απαίτηση για υψηλή αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας 

των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα καθώς και το υψηλό 

επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, άρχισε να διαφοροποιείται και ο 

συσχετισμός στις ισορροπίες της αγοράς και να μεταβάλλονται τα μερίδια που 

κατέχουν οι επιχειρήσεις. H νέα κατάσταση που άρχισε να επικρατεί στην ακτοπλοΐα 

και οι επικείμενες αλλαγές που αναμένονταν από την άρση του προνομίου της 

ακτοπλοΐας ανέτρεψαν τα μέxρι πρότινος δεδομένα και οδήγησαν τις ακτοπλοϊκές 

εταιρείες να θέσουν νέους στόxους ή να αναθεωρήσουν κάποιους παλιότερους. 

Eεξωγενείς παράγοντες όπως η πορεία του χρηματιστηρίου, οι εξελίξεις της 

τεxνολογίας, οι νέες ανάγκες του ανταγωνισμού ή οι νέες ανάγκες των πελατών-

επιβατών, είναι αυτοί, βάσει των οποίων μπήκαν οι νέοι στόxοι. Ήδη υπάρχουν έντονα 

τα πρώτα σημάδια της αλλαγής της ελληνικής ακτοπλοΐας με κύριο xχαρακτηριστικό 

της την τάση για συγxωνεύσεις και συνενώσεις ναυτιλιακών εταιρειών. Η προοπτική 
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της απελευθέρωσης των μεταφορών μέσα από τον ανταγωνισμό άνοιξε νέες 

οικονομικές προοπτικές, δημιουργώντας ένα ευρύ πεδίο επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών, επιτάχυνε τον εκσυγχρονισμό και την εξυγίανση του χώρου και έφερε 

νέα πλοία.  

Στο εν τω μεταξύ, μεσολάβησε η κρίση του χρηματιστηρίου, η οποία άλλαξε ξανά το 

τοπίο. Οι ακτοπλόοι αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους 

υποχρεώσεις. Το αποκορύφωμα ήταν η 01/01/04, η ημερομηνία σταθμός για την άρση 

του προνομίου της ακτοπλοΐας μετά το πέρας της οποίας οι ακτοπλόοι 

συνειδητοποίησαν ότι η πλήρης εφαρμογή αυτού δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί. 

Τότε, άρχισαν να απειλούν με περικοπές δρομολογίων και μειώσεις στις ταχύτητες των 

πλοίων προκειμένου, όπως υποστήριζαν, να διασφαλίσουν τα έσοδά τους. Είναι 

αλήθεια ότι οι περισσότεροι εφοπλιστές επένδυσαν σε καινούργια πλοία σχεδιάζοντας 

να κινηθούν στο νέο περιβάλλον. Οπότε, στην περίπτωση που η απελευθέρωση δεν 

πραγματοποιηθεί απειλούν να αναζητήσουν νέες αγορές του εξωτερικού όπου τα 

πλοία τους είναι περιζήτητα. [2] 

1.2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

1.2.1. Ορισμός του προβλήματος 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90, το τοπίο στις μεταφορές αλλάζει και στόχος της 

ΕΕ στον τομέα της ναυτιλίας γίνεται η εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης και των 

συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού σε ολόκληρη την παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά. Προς 

ικανοποίηση αυτού του στόχου εκδίδεται νέα εγκύκλιος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 3577/92 που αφορά τους πλοιοκτήτες της 

Κοινότητας των οποίων τα πλοία είναι νηολογημένα σε κράτος-μέλος, φέρουν τη 

σημαία του και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να εκτελούν ενδομεταφορές σε ΠΑ
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αυτό το κράτος-μέλος. Στην έννοια του κοινοτικού πλοιοκτήτη περιλαμβάνονται και 

εταιρείες που είναι εγκατεστημένες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελέγχονται όμως από 

υπηκόους κρατών-μελών κι έχουν πλοίο νηολογημένο σε κράτος-μέλος. Επίσης, 

αναφέρει ότι ο Κανονισμός προσφέρει στα κράτη-μέλη ένα πλαίσιο για να οργανώσουν 

με συμβατό τρόπο την επέμβαση της αγοράς, μέσω περιορισμών για την πρόσβαση 

της αγοράς ή τη χρηματοδότηση που αφορά τις υποχρεώσεις περί δημοσίων 

συγκοινωνιών των θαλάσσιων υπηρεσιών. Από τα άρθρα 1 και 4 του Κανονισμού 

προκύπτει ότι οι συμβάσεις πρέπει να έχουν ελάχιστη διάρκεια, ώστε να επιτρέπουν 

την ομαλή και ανοικτή διεύρυνση της αγοράς. Επίσης, επισημαίνεται ότι με σκοπό τη 

συμμόρφωση προς την αρχή της αναλογικότητας σε οποιαδήποτε επέμβαση στην 

αγορά, θα πρέπει να επιλεγεί η φόρμουλα που θα ανταποκρίνεται όσο το δυνατό πιο 

καίρια στις ουσιαστικές συγκοινωνιακές ανάγκες. Για τη λειτουργία κάθε γραμμής θα 

δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους πλοιοκτήτες της Ένωσης να υποβάλλουν 

συμμετοχή. Μετά την έκδοση του Κανονισμού 3577/92 της ΕΕ, έγινε επιτακτική η 

ανάγκη για αναμόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της Ελλάδας και την 

απελευθέρωση της ακτοπλοϊκής αγοράς. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μετά από 25 χρόνια έντονου κρατικού παρεμβατισμού μέσα 

στον οποίο δημιουργήθηκε και λειτούργησε ο ελληνικός ακτοπλοϊκός επιβατηγός 

στόλος, εκδόθηκε ο Ν. 2932/01 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες 

ενδομεταφορές» με στόχο την εναρμόνιση της Ελληνικής με την Κοινοτική Νομοθεσία 

(Κανονισμός 3577/92). 

Ο Ν. 2932/01, σύμφωνα με τον Κανονισμό 3577/92, κατήργησε το προνόμιο της 

ακτοπλοΐας, αλλά σε αντιδιαστολή με τον Κανονισμό 3577/92 αύξησε τον κρατικό 

παρεμβατισμό και τον έλεγχο των ακτοπλοϊκών πλοίων εσωτερικού σε μια 

προσπάθεια της Πολιτείας να σταθμίσει δύο αντιδιαμετρικά αντίθετες απόψεις:  ΠΑ
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Την άποψη που θέλει την πλήρη απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών μεταφορών και 

υποστηρίζεται από τους έλληνες ακτοπλόους εφοπλιστές  

Την άποψη που επιθυμεί τη διατήρηση του παρεμβατικού ρόλου του κράτους 

προκειμένου αυτό να προστατεύσει τα δικαιώματα των ασθενέστερων ομάδων όπως 

των ναυτικών, ταξιδιωτών και νησιωτών αλλά και τα εθνικά συμφέροντα (ακτοπλοϊκή 

σύνδεση μικρών νησιών). 

Το σίγουρο είναι ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο εφαρμόστηκε στην πράξη με τρόπο που 

όχι μόνο θύμιζε αλλά και έμοιαζε στο προηγούμενο με συνέχιση της παρέμβασης του 

ΥΕΝ σε όλα τα θέματα της ακτοπλοΐας. Βέβαια, για το βαθμό παρέμβασης του 

Κράτους δεν ευθύνεται μόνο ο Νόμος αλλά και το Κράτος. Ο Νόμος παρέχει στο ΥΕΝ 

το δικαίωμα της παρέμβασης αλλά η συχνότητα, η έκταση και με βάση ποια 

συγκεκριμένα κριτήρια το ΥΕΝ θα εξασκεί το δικαίωμα αυτό εξαρτάται αποκλειστικά 

από την πολιτική βούληση. 

1.2.2. Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση της εργασίας 

σύμφωνα με την οποία θα εκπονηθούν τα επιμέρους τμήματα της μελέτης και θα γίνει η 

σύνθεση αυτών για την εξαγωγή των συμπερασμάτων και των προτάσεων σχετικά με 

το υπό εξέταση πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ελληνικό ακτοπλοϊκό σύστημα. Η 

μελέτη περιγράφει και αναλύει την κατάσταση που επικρατεί την τελευταία οκταετία 

περίπου στον κλάδο της ελληνικής ακτοπλοΐας με βάση τις εξελίξεις που λαμβάνουν 

χώρα στον εν λόγω κλάδο όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι τις αρχές του 2005.  

Σύμφωνα με το μεθοδολογικό πλαίσιο που ακολουθείται, η μελέτη χωρίζεται σε 

τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται η ανάλυση του πλαισίου μέσα στο οποίο 

λειτουργεί η ελληνική ακτοπλοΐα και οι αλλαγές σε αυτό, στο δεύτερο γίνεται η 

παρουσίαση του συστήματος της ελληνικής ακτοπλοΐας, στο τρίτο ακολουθεί η 
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παρουσίαση των επιπτώσεων από τις μεταβολές αυτές και στο τέταρτο 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.  

Το κεφάλαιο 1, αποτελεί την εισαγωγή και ξεκινάει με την παρουσίαση του 

προβλήματος για το οποίο γράφεται αυτή η διπλωματική εργασία. Το πρώτο μέρος 

συμπεριλαμβάνει το κεφάλαιο 2, όπου γίνεται η διαγνωστική ανάλυση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η ελληνική ακτοπλοΐα με ιδιαίτερη 

αναφορά στις μεταβολές που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια αναφορικά με το 

θεσμικό πλαίσιο της ακτοπλοΐας. 

Το μέρος δεύτερο περιλαμβάνει το κεφάλαιο 3, το οποίο αρχίζει με τους ορισμούς 

προκειμένου ο αναγνώστης να εξoικειωθεί με την απαραίτητη ορολογία και συνεχίζει με 

την παράθεση των κυριότερων χαρακτηριστικών της ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς 

προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει μία σφαιρική εικόνα για το εσωτερικό 

περιβάλλον των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων και των πλοίων τους που 

δραστηριοποιούνται στα ελληνικά ύδατα. Στο κεφάλαιο 3, γίνεται μία αναλυτική 

παρουσίαση του ελληνικού ακτοπλοϊκού συστήματος του Αιγαίου με ιδιαίτερη αναφορά 

στο ακτοπλοϊκό δίκτυο, τα δρομολόγια, τις άδειες σκοπιμότητας, τις άγονες γραμμές, το 

ναυλολόγιο καθώς και τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις και τα πλοία που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η 

εκπόνηση της μελέτης οριοθετείται από τους εξής περιορισμούς:  

♦ Η ελληνική ακτοπλοΐα δραστηριοποιείται στην Αδριατική θάλασσα και την 

Ανατολική Μεσόγειο (διεθνείς μεταφορές) καθώς και στο Ιόνιο και Αιγαίο Πέλαγος 

(εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές).  

∗ Επειδή στις διεθνείς μεταφορές υπάρχει ήδη ελεύθερος ανταγωνισμός, η 

εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη της εσωτερικής ακτοπλοϊκής αγοράς και πιο 

συγκεκριμένα στο Αιγαίο Πέλαγος.  ΠΑ
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∗ Ως ακτοπλοϊκό σύστημα μεταφορών στην εν λόγω μελέτη εννοούνται μόνο τα 

Ε/Γ ή Ε/Γ – Ο/Γ πλοία που μεταφέρουν μόνο επιβάτες κι όχι τα φορτηγά πλοία 

ή η μεταφορά ταχυδρομείου. 

∗ Τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίχθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης πχ. η 

διακύμανση της επιβατικής κίνησης, ή η μεταβολή των δρομολογίων κλπ. 

αφορούν μόνο το λιμάνι του Πειραιά. 

∗ Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αυξημένη εποχικότητα της Ελληνικής Ακτοπλοϊκής 

Αγοράς και το γεγονός ότι ο κύριος όγκος μεταφορικού έργου παράγεται κατά 

το τρίτο τρίμηνο του έτους, η ανάλυση βασίζεται στη συγκριτική παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων του μήνα Αυγούστου κάθε έτους. 

Καθοριστικοί παράγοντες στη μελέτη αυτού του φαινομένου που ονομάζεται άρση του 

προνομίου του cabotage είναι οι εξής: 

♦ Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 3577/92, με τον οποίο απελευθερώθηκαν οι εσωτερικές 

θαλάσσιες συγκοινωνίες των χωρών μελών της ΣΕ και ο οποίος για την Ελλάδα 

έχει ισχύ από 01/01/04 

Ο Ν. 2932/01, η ελληνική απάντηση στον Κανονισμό 3577/92 πολλά σημεία του 

οποίου κρίνονται ασύμβατα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (σύμφωνα με την άποψη 

των ελλήνων ακτοπλοϊών εφοπλιστών αλλά και της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής).  

Οι συζητήσεις μεταξύ των μελών της ΕΕΑ και των εκπροσώπων της ελληνικής 

πολιτείας (ΥΕΝ) έχουν αποβεί άκαρπες. 

Το μέρος τρίτο περιλαμβάνει τα κεφάλαια 4, 5 και 6 στα οποία παρουσιάζονται οι 

επιπτώσεις από την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Στο κεφάλαιο 4 έχει ως χρονική 

αφετηρία το Δεκέμβριο του 1992 και τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Κανονισμού 3577/92 και την εισαγωγή της ελεύθερης 

παροχής υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών στο εσωτερικό των κρατών-μελών και 
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παρουσιάζονται οι αλλαγές που έλαβαν χώρα στο ελληνικό ακτοπλοϊκό σύστημα από 

την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού. Το κεφάλαιο 5 ξεκινάει χρονικά από την 

01/01/04, την ημερομηνία που αρχίζει να έχει ισχύ αυτός ο Κανονισμός για την 

περίπτωση της Ελλάδας (Ν. 2932/01) και εξετάζονται οι αλλαγές που έλαβαν χώρα στο 

ελληνικό ακτοπλοϊκό σύστημα από την εφαρμογή του Νόμου αυτού.  

Κατά συνέπεια, η μελέτη των επιπτώσεων από την άρση του προνομίου της 

ακτοπλοΐας πραγματοποιείται σε τρία κεφάλαια. Στο τέταρτο εξετάζονται οι πρώτες 

αντιδράσεις των εμπλεκομένων στα ακτοπλοϊκά δρώμενα και καταγράφονται οι 

αλλαγές που παρατηρούνται στον τομέα της ελληνικής ακτοπλοΐας αμέσως μετά τη 

δημοσίευση του Κανονισμού 3577/92 με αφετηρία ουσιαστικά την ψήφιση και στη 

συνέχεια την εφαρμογή του Ν. 2932/01. Στο πέμπτο, το οποίο είναι και το πιο δύσκολο, 

γίνεται μία πρώτη προσπάθεια εξέτασης των ουσιαστικών πλέον επιπτώσεων που 

λαμβάνουν χώρα μετά από την 01/01/04 και της επίσημης πλέον αρχής της ισχύος του 

Κανονισμού 3577/92 για τα ελληνικά νησιά. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι περίμεναν μέχρι 

την ημερομηνία της 01/01/04, της επίσημης εφαρμογής της άρσης του προνομίου της 

ακτοπλοΐας προκειμένου να αντιδράσουν και να εκφράσουν τις όποιες αντιρρήσεις 

τους για συγκεκριμένα θέματα. Στο έκτο, γίνεται μία προσπάθεια εκτίμησης των 

μελλοντικών εξελίξεων για την ελληνική ακτοπλοΐα. Δυστυχώς, είναι ακόμα νωρίς για τη 

μελέτη των ουσιαστικών επιπτώσεων από την άρση του προνομίου της ακτοπλοΐας 

καθώς το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την πραγματική εφαρμογή του 

στον ελληνικό χώρο είναι πολύ μικρό και δεν έχουν εμφανιστεί παρά μόνο ελάχιστα 

δείγματα του τι πρόκειται να ακολουθήσει. Στην ουσία της αυτή η διπλωματική εργασία 

μελετάει τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του Ν. 2932/01 ή καλύτερα τις επιπτώσεις 

από την επικείμενη άρση του προνομίου της ακτοπλοΐας κι όχι τις επιπτώσεις από την 

άρση του προνομίου.   ΠΑ
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα γίνει μία ανάλυση του γενικού (μάκρο) εξωτερικού 

περιβάλλοντος της ελληνικής ακτοπλοΐας, του χώρου όπου η διοίκηση των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ακτοπλοΐα πρέπει να αναζητήσει 

ευκαιρίες αλλά και πιθανές απειλές. Η συγκεκριμένη ανάλυση θα πραγματοποιηθεί 

μέσω της περιβαλλοντικής ανάλυσης PEST, η οποία μπορεί να διαχωριστεί σε 

τέσσερις επιμέρους διαστάσεις: την πολιτική-νομική, την οικονομική, την τεχνολογική 

και την κοινωνικό-πολιτιστική όπως φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί: 

 

Διάγραμμα 1 - Ανάλυση PEST 

Μέσα από την επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από την ανάλυση αυτή, 

είναι δυνατή η καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η 

ελληνική ακτοπλοΐα, των τάσεων του ευρύτερου περιβάλλοντος και των προκλήσεων 

του μέλλοντος. Το εξωτερικό περιβάλλον της ελληνικής ακτοπλοΐας μεταβάλλεται 

παράλληλα και σε συνάρτηση με την ακτοπλοΐα και επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται 

από αυτή. Μετά από την παρατήρηση του εξωτερικού περιβάλλοντος και των 

μεταβολών που αυτό έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια, στο επομενο κεφάλαιο θα 

ακολουθήσει η εξέταση του τρόπου και του βαθμού που οι μεταβολές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος επηρέασαν την ελληνική ακτοπλοΐα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να 

τονιστεί ότι το διεθνές και οικονομικό περιβάλλον στον τομέα της ακτοπλοΐας δεν 
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διέφερε από αυτό της Ελλάδας. Για παράδειγμα το cabotage λειτουργούσε σχεδόν σε 

όλο τον κόσμο με διαφορετική μορφή και όρους αφού η νομοθεσία κάθε κράτους ήταν 

διαφορετική. [3]  

2.1. Πολιτική / Νομική Διάσταση 

Το νομοθετικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών της ακτοπλοΐας προσδιορίζει τη διαδικασία 

πρόσβασης στην αγορά των υπηρεσιών αυτών αποτελώντας ιδιαίτερα σημαντικό 

παράγοντα της διαμόρφωσης του εξωτερικού περιβάλλοντος. Το νομοθετικό πλαίσιο 

που εφαρμόζεται στα πλοία είναι ένα πολύ σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό θέμα 

καθώς επηρεάζει την κοινωνικοοικονομική νομοθεσία που εφαρμόζεται. Η αλλαγή της 

ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας επηρεάζει με πάρα πολλούς τρόπους τον κλάδο 

της ακτοπλοΐας παρουσιάζοντας σημαντικές επιπτώσεις στην παροχή ακτοπλοϊκών 

υπηρεσιών. Αυτήν ακριβώς τη σχέση αλληλεξάρτησης πρόκειται να αναλύσει και η 

μελέτη.  

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών ακτοπλοΐας 

αποτελείται από διάφορους Κανονισμούς και Νόμους που έχουν τεθεί από μία πλειάδα 

εμπλεκόμενων φορέων κυρίως της ΕΕ και του ελληνικού Κράτους.  

2.1.1. Αλλαγή Θεσμικού Πλαισίου 

 

Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο  

Οι μεταφορές δια θαλάσσης είχαν πάντοτε μεγάλη σημασία, ιστορικά, για την Ευρώπη, 

ιδιαίτερα σε περιόδους που η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επιδίωκε να προχωρήσει με γοργά 

βήματα προς υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ολοκλήρωσης και ενοποίησης, με άμεσο 

στόχο την ομοιόμορφη λειτουργία του προγράμματος ενιαίας εσωτερικής αγοράς.  ΠΑ
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Από την άλλη πλευρά, την Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική διέπει η φιλοσοφία της 

ελεύθερης και μη προστατευτικής αγοράς, που συμπίπτει με τα συμφέροντα της 

Κοινότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση, θεσπίστηκαν μία σειρά Κανονισμοί (4055/86, 

4056/86, 4057/86, 4058/86) που είχαν ως στόχο τη διασφάλιση για τους υπηκόους των 

κρατών μελών της δυνατότητας ελεύθερης προσφοράς υπηρεσιών στον τομέα των 

μεταφορών για τις εμπορικές μεταξύ τους συναλλαγές, χωρίς να τίθονται εμπόδια από 

τις τρίτες χώρες και υπό θεμιτές συνθήκες ανταγωνισμού [4].  

Ο πιο πρόσφατος και ο σπουδαιότερος από τους Κανονισμούς που θέσπισε η Ε.Ε. 

είναι ο 3577/92 [5] που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων στις 7 Δεκεμβρίου 1992. Το άρθρο 1 του Κανονισμού εισάγει την ελεύθερη 

παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών στο εσωτερικό των κρατών-μελών και 

καταργεί το προνόμιο της ακτοπλοΐας. Σε αυτόν τον Κανονισμό ουσιαστικά γίνεται μία 

διάκριση ανάμεσα στο cabotage που εφαρμόζεται για τη μεταφορά αγαθών και 

επιβατών ανάμεσα στους λιμένες της ηπειρωτικής χώρας1 και σε αυτό που λαμβάνει 

χώρα ανάμεσα στα ηπειρωτικά λιμάνια και στα λιμάνια των νησιών ή μόνο ανάμεσα 

στα λιμάνια των νησιών2 .   

Η ΕΕ αναγνωρίζοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα προκαλούσε η άμεση 

εφαρμογή των Κανονισμών αυτών στα κράτη μέλη που είχαν διαφορετικό επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης και για πολλούς ακόμα λόγους, καθυστέρησε την εφαρμογή του 

μέτρου για την Ελλάδα μέχρι τις 01/01/04, θέτοντας αυτή την ημερομηνία ως το όριο 

για την πλήρη απελευθέρωση του cabotage στον ελλαδικό χώρο.  

                                                
1 mainland cabotage 
2 island cabotage 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



Διπλωματική Εργασία Μοσχοβάκη Π.       Υπ. Καθ. Θεοδωρόπουλος Σ. 

Επιπτώσεις στην Ελληνική Ακτοπλοΐα από την άρση του Cabotage     15 

Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο 

Το κανονιστικό πλαίσιο της ελληνικής ακτοπλοΐας έχει διαμορφωθεί με γνώμονα την 

αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού και της ανεπιθύμητης τιμολόγησης και την 

παροχή κανονικής θαλάσσιας μεταφοράς όλο το χρόνο σε όλα τα νησιά. Κατά 

συνέπεια, η παροχή τέτοιου είδους μεταφορών έγινε σε βάρος της ποιότητας της 

παρεχόμενης υπηρεσίας και του ανταγωνισμού3. [5] Το πλαίσιο αυτό παρόλο που ως 

τώρα έχει δουλέψει αρκετά καλά, δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως πολύπλοκο, άκαμπτο, 

ξεπερασμένο και βραδυκίνητο. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είχαν αναπτυχθεί λογικά 

κριτήρια που να δικαιολογούν για παράδειγμα τον τρόπο υπολογισμού του ναύλου και 

την αδειοδότηση των γραμμών-δρομολογίων κι επιπλέον είχε δοθεί τεράστια δύναμη 

στο ΥΕΝ και τον Υπουργό αναφορικά με τη θεσμοθέτηση της ακτοπλοϊκής 

βιομηχανίας4. [6]  

Από το 1947, η ακτοπλοΐα είναι μία βιομηχανία που δέχεται έντονο κρατικό 

παρεμβατισμό. Το 1973 ψηφίστηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ) και 

το 1976 εκδόθηκε το ΠΔ 684/1976 που θεσμοθετούσε τις άδειες σκοπιμότητας. [7] 

Παράλληλα, υπήρχαν και άλλες διατάξεις που αφορούσαν στην εύρυθμη λειτουργία 

του ελληνικού ακτοπλοϊκού συστήματος κάποιες από τις οποίες είχαν εκδοθεί από το 

1926 και αναφέρονται σε λεπτομέρειες όπως για παράδειγμα τον αριθμό των μαγείρων 

και φροντιστών που θα πρέπει να υπάρχουν σε ένα πλοίο.  

Ο ΚΔΝΔ ορίζει την Ελληνική Ακτοπλοΐα ως τη μεταξύ των Ελληνικών λιμένων 

μεταφορά προσώπων και πραγμάτων (άρθρα 111 και 165), η οποία μέχρι την 

31/12/2003 αποτελούσε αποκλειστικό δικαίωμα των υπό ελληνική σημαία 

ελληνόκτητων πλοίων σύμφωνα με το Ν.Δ. 187/03-10-73 (Α΄ 261). Στο ΠΔ 364/21-7-

                                                
3 Ψαραύτης Ν., 2 Νοεμβρίου 2002 
4 Psaraftis H.N., June 1996 
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1988, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 103/93, ορίζεται ότι ένα Ελληνικό πλοίο 

αναγνωρίζεται ως επιβατηγό πλοίο εάν είναι ηλικίας μικρότερης των 20 ετών. [8] 

Επίσης, ο ΚΔΝΔ 1973, ορίζει ότι τα ελληνικά επιβατηγά πλοία –εκτός εκείνων που 

δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό ή τα κρουαζιερόπλοια- απομακρύνονται 

υποχρεωτικά από την εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας μετά τη συμπλήρωση του 35ου 

έτους της ηλικίας τους από την 31η Δεκεμβρίου του έτους καθέλκυσής τους. 

Μετά την έκδοση του Κανονισμού 3577/92 της ΕΕ, έγινε επιτακτική η ανάγκη για 

αναμόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της Ελλάδας και την απελευθέρωση της 

ακτοπλοϊκής αγοράς. Ωστόσο, για πολλά χρόνια μετά την έκδοση του Κανονισμού, το 

κανονιστικό πλαίσιο δεν άλλαξε παρά συνεχίστηκε να εφαρμόζεται ως έχει. Ως 

καταλύτης λειτούργησε ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια στην ιστορία της ακτοπλοΐας 

στην Ελλάδα με 81 νεκρούς, το Σεπτέμβριο του 2001, που δημιούργησε την ανάγκη για 

αλλαγές στη δομή του συστήματος [9]. Σε απάντηση της έντονης κοινωνικής 

αντίδρασης, το ΥΕΝ εξέδωσε νέο νόμο, ο οποίος ψηφίσθηκε στη Βουλή το 2001, 9 έτη 

μετά τον Κανονισμό 3577/92 [10]. Ο νέος νόμος, ο Ν. 2932/01 (ΦΕΚ Α΄ 145 / 27-06-01) 

τιτλοφορήθηκε «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές» και με 

αυτόν έγινε η άρση του προνομίου των Ελλήνων πλοιοκτητών για ακτοπλοΐα. 

Δικαιώματα συμμετοχής στο ελληνικά νερά έχουν πλέον και οι πλοιοκτήτες της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου και της Ευρωπαϊκής 

ζώνης ελεύθερων συναλλαγών. Στόxοι του νόμου είναι η ενθάρρυνση του υγιούς 

ανταγωνισμού και η προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Ο Νόμος άρχισε να έχει 

ισχύ από 01/11/02, που σημαίνει ότι η κατάργηση του προνομίου του cabotage έγινε 

14 μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προκειμένου να γίνει η προετοιμασία για τη μετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο. ΠΑ
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Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) 

Ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του Κράτους και κύριος παράγοντας στη διαμόρφωση 

των εξελίξεων στην ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά είναι το ΥΕΝ, ο εκφραστής και 

υπερασπιστής του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος, το οποίο είναι υποχρεωμένο να 

λαμβάνει αποφάσεις προκειμένου να διατηρεί τις αναγκαίες ισορροπίες: 

Για την εφαρμογή του Ν. 2932/01 εκδόθηκαν οκτώ (8) Υπουργικές Αποφάσεις και 

συστάθηκαν η Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρxή Θαλασσίων Μεταφορών (ΡΑΘΕ) και το 

Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ). 

Ρυθμιστική Αρχή Θαλάσσιων Ενδομεταφορών (ΡΑΘΕ) 

Για την προστασία του υγιή και θεμιτού ανταγωνισμού στο νέο απελευθερωμένο 

περιβάλλον και την αποφυγή πρακτικών καρτέλ, ο Ν. 2932/01 εισήγαγε τη Ρυθμιστική 

Αρxή Θαλάσσιων Ενδομεταφορών (Ρ.Α.Θ.Ε.), η οποία αποτελείτο από επτά μέλη. Θα 

μπορούσε κανείς να πει ότι η ΡΑΘΕ ήταν η αρχή που βοηθάει την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στον έλεγχο του κανονιστικού πλαισίου της ακτοπλοϊκής βιομηχανίας. [11] 

Στη δικαιοδοσία της υπάγονταν ενδεικτικά οι εξής αρμοδιότητες: 

• Η παρακολούθηση και ο έλεγxος της λειτουργίας της αγοράς των θαλάσσιων 

ενδομεταφορών, 

• Η διατύπωση τυxόν παραβάσεων των κανόνων του ελεύθερου και υγιούς 

ανταγωνισμού. 

• Η παρακολούθηση της διαμόρφωσης και ο έλεγxος των τιμών των 

παρεxόμενων υπηρεσιών. 

• Ο προληπτικός και κατασταλτικός έλεγxος για την παρεμπόδιση συμφωνιών ή 

εναρμονισμένων ακτοπλοϊκών πρακτικών που μπορεί να νοθεύουν τον υγιή ΠΑ
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ανταγωνισμό και να επηρεάζουν τη λειτουργία της αγοράς των θαλάσσιων 

ενδομεταφορών. 

• Η επιβολή προστίμων. 

• Η εκδίκαση προσφυγών. 

• Η γνωμοδότηση επί θεμάτων θαλάσσιων ενδομεταφορών. [12] 

Ωστόσο, με το πρόσχημα ότι οι αρμοδιότητες της ΡΑΘΕ υπερκαλύπτονται από την ήδη 

υπάρχουσα Επιτροπή Ανταγωνισμού ακολούθησε μία περίοδος αμφισβήτησης του 

ρόλου και της αναγκαιότητάς του θεσμού και τελικά καταργήθηκε.   

Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) 
Στο ΥΕΝ συνίσταται το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), το οποίο 

απαρτίζεται από τον πρόεδρο και δεκαεννέα μέλη. Πρόεδρος είναι ο Γενικός 

Γραμματέας του ΥΕΝ και μέλη ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, 

ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου, τρεις εκπρόσωποι του ΥΕΝ, ένας 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Αιγαίου, και από ένας εκπρόσωπος που υποδεικνύεται 

από διάφορους εμπλεκόμενους φορείς π.χ. την Ένωση Τοπικών Αυτοδιοικήσεων 

Ελλάδος, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος κλπ. Το ΣΑΣ γνωμοδοτεί για τα 

θέματα αρμοδιότητάς και συμβουλεύει τον κ. ΥΕΝ ανάλογα. [13] 

2.1.2. Η εφαρμογή  του ν. 2932/2001  

Σύμφωνα με το νόμο, η Πολιτεία, μέσω των οργάνων της, εξακολουθεί να διατηρεί το 

θεσμικό της ρόλο στο πλαίσιο της πολιτικής για διασφάλιση κοινωνικής διάστασης των 

συγκοινωνιακών υπηρεσιών και της περιφερειακής ανάπτυξης, προκειμένου να 

προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον. Η εποπτεία ασκείται από τους Υπουργούς 

Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου συνεπικουρούμενους από τους Οργανισμούς 

Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και 
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Β΄ βαθμού, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να μεριμνούν για την εξασφάλιση, κάτω υπό 

συνθήκες ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, της παροχής ποιοτικών θαλάσσιων 

μεταφορικών υπηρεσιών επιβατών και εμπορευμάτων. Το ΥΕΝ διατηρεί το δικαίωμα 

παρέμβασης στις ελεύθερες δρομολογήσεις κατ' εξαίρεση όταν:  

• Συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας.  

• Οι συνθήκες στους λιμένες δεν επιτρέπουν, για λόγους ασφάλειας της 

ναυσιπλοΐας και τάξης στη χερσαία ζώνη, την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 

πλοίων.  

• Ο προγραμματισμένος χρόνος διακοπής των δρομολογίων, παρακωλύει την 

τακτική παροχή υπηρεσιών στη συγκεκριμένη γραμμή.  

• Συντρέχουν έκτακτες και επείγουσες συγκοινωνιακές ανάγκες.  

• Ο ναύλος στην οικονομική θέση είναι υπερβολικός και αντίκειται στο δημόσιο 

συμφέρον.  

Τα κύρια σημεία του Νόμου συνοψίζονται στα εξής:   

Από 1η Νοεμβρίου 2002 είναι ελεύθερη η παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών 

από επιβατηγά και οχηματαγωγά, επιβατικά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική 

γραμμή επιβατικών μεταφορών ή πορθμείων σε λιμένες της ηπειρωτικής χώρας και 

των νησιών ή των νησιών μεταξύ τους 

Καθιερώνεται η έννοια του γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που 

περιλαμβάνει στο σχεδιασμό του όλους, ανεξαιρέτως, τους λιμένες. Το δίκτυο 

καθορίζεται μέχρι 31/10 κάθε έτους από τον κ. ΥΕΝ και κατοχυρώνει το ελάχιστο 

επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των νησιών που αφορά τις γραμμές και τις 

συχνότητες εξυπηρέτησης.  

Καταργούνται οι άδειες σκοπιμότητας αλλά εισάγεται η έννοια της δημόσιας 

υπηρεσίας. Σε περίπτωση που καμία εταιρεία δεν εκφράσει ενδιαφέρον να 
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δρομολογήσει πλοίο ή πλοία σε μία γραμμή, το ΥΕΝ θα επιβάλλει σε κάποιους 

ακτοπλόους να συμπεριλάβουν στα δρομολόγιά τους και αυτούς τους λιμένες.  

Μειώνεται το όριο ηλικίας των πλοίων από τα 35 έτη σε 30 (μέχρι το 2008). Το όριο του 

2008 μπορεί να φαίνεται μακρινό αλλά για την ανανέωση του ελληνικού στόλου 

αποτελεί μία περίοδο σύντομη.  

Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν προς έγκριση τον 

ανώτατο ναύλο της οικονομικής θέσης ή της ενιαίας, εφόσον αυτή υπάρχει, καθώς και 

των οχημάτων.  

Το ΥΕΝ διατηρεί το προνόμιο να ελέγχει το ναυλολόγιο των επιδοτούμενων γραμμών 

και των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας.  

Συνεχίζεται το σύστημα των εκπτώσεων επί των ναύλων των πλοίων της ακτοπλοΐας 

και μετά την ισχύ του νέου θεσμικού πλαισίου απελευθέρωσης των θαλασσίων 

ενδομεταφορών (άρση cabotage), με πλήρη προσαρμογή προς τις υποδείξεις της 

Ρυθμιστικής Αρχής Θαλασσίων Ενδομεταφορών (ΡΑΘΕ) και τη σύμφωνη γνώμη του 

Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ). [14] 

Η ν. 2932/01 ουσιαστικά έφερε τις ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρείες αντιμέτωπες με τον 

ανταγωνισμό καθώς αναμενόταν να τις οδηγήσει εκτός παιχνιδιού στην περίπτωση 

που δεν προχωρούσαν σε επιχειρηματικές κινήσεις που θα τις καθιστούσαν άκρως 

ανταγωνιστικές έναντι των ξένων εταιρειών που ενδεχομένως θα εμφανίζονταν στα 

ελληνικά χωρικά ύδατα. Σταδιακό αποτέλεσμα ήταν οι συγχωνευτικές τάσεις και η 

δημιουργία νέων σχημάτων. Η έκρηξη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου ήταν αυτή που 

έδωσε την τελική ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα 

για τον εκσυγχρονισμό του στόλου της Ελληνικής Ακτοπλοΐας. Οι ελληνικές 

ακτοπλοϊκές εταιρείες προχώρησαν σε αναδιάρθρωση του γερασμένου πλέον στόλου 

τους, παραγγέλνοντας νέα υπερσύγχρονα πλοία τα οποία θα δρομολογούσαν τόσο 
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εντός όσο και εκτός Ελλάδος. Το τελευταίο γεγονός προσέλκυσε πολλές ξένες 

τράπεζες μεταλλάσσοντας τη χρηματοδοτική στήριξη της αγοράς από αμιγώς Ελληνική 

σε διεθνή. 

2.2. Οικονομική Διάσταση 

Η Ελλάδα είναι μία εξωστρεφής οικονομία, η οποία επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

από τις διεθνείς εξελίξεις [15 ] Η ακτοπλοΐα, ως κλάδος της ναυτιλίας, είναι ευάλωτη σε 

μεγάλο βαθμό στις εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας, στις διακυμάνσεις των τιμών 

του πετρελαίου και των παραγώγων του όπως επίσης και στην ισοτιμία ευρώ - 

δολαρίου αφού αυτά τα στοιχεία αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες που 

καθορίζουν την πορεία της. Οι παράγοντες αυτοί έχουν άμεση επίπτωση στο 

λειτουργικό κόστος των πλοίων και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση του ύψους των 

ναύλων. Στην πράξη, οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, η άνοδος του δολαρίου, οι 

αυξήσεις ημερησίων δαπανών (μισθοδοσία, εισφορές, λιμενικά τέλη κλπ) χωρίς 

αντίστοιχη αύξηση του ναυλολογίου (λόγω πιέσεων του ΥΕΝ) μετέβαλαν τα ετήσια 

κέρδη των επιχειρήσεων σε ζημίες. Το νέο καθεστώς όμως επιτρέπει στις εταιρείες να 

αντιδράσουν στη μεταβολή των διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών παραγόντων και 

να προσαρμοστούν στις εξελίξεις της αγοράς όποτε αυτές το κρίνουν απαραίτητο.   

2.2.1. Πορεία Χρηματιστηρίου Αξιών 

Οι οικονομικές συνθήκες διαφαίνονταν ευνοϊκές για τους έλληνες ακτοπλόους. Το 

ελληνικό αλλά και το διεθνές χρηματιστήριο διένυε μία εξαίρετη περίοδο 

δημιουργώντας κατά συνέπεια τις κατάλληλες προϋποθέσεις για άντληση κεφαλαίων 

και προκαλώντας τους έλληνες ακτοπλόους να προβούν σε παραγγελίες για καινούρια 

πλοία. Η συνέχεια όμως δεν ήταν η αναμενόμενη καθώς τον Ιούλιο του 1999 η 

Σοφοκλέους πήρε την κατιούσα, καθιστώντας την άντληση κεφαλαίων σχεδόν αδύνατη. 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



Διπλωματική Εργασία Μοσχοβάκη Π.       Υπ. Καθ. Θεοδωρόπουλος Σ. 

Επιπτώσεις στην Ελληνική Ακτοπλοΐα από την άρση του Cabotage     22 

Η ελεύθερη πτώση του χρηματιστηρίου δημιούργησε προβλήματα ρευστότητας. καθώς 

οδήγησε τις εισηγμένες ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις σε υπεραισιόδοξα επενδυτικά 

προγράμματα με υπερβολικές –όπως αποδείχθηκε- για τις δυνατότητές τους 

παραγγελίες πλοίων.  
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Διάγραμμα 2 - Πορεία Γενικού Δείκτη  

Πηγή: Bloomberg 

Ύστερα από αυτό, πολλά πλοία πωλούνται όσο όσο, οδηγώντας σε απαξίωση τις 

πραγματικές αξίες των υπαρχόντων ακτοπλοϊκών νέων και παλιών πλοίων. Κάποιες 

εταιρείες επέστρεψαν ή άφησαν ανεκμετάλλευτες άδειες σκοπιμότητας που τους είχαν 

χορηγηθεί, άλλες πάλι ζητούσαν παράταση εκτέλεσης αδειών ενώ υπάρχουν και αυτές 

που αντί για καινούρια πλοία αιτούνταν να δρομολογήσουν πλοία μεγάλης ηλικίας. 

Επιπλέον, οι τράπεζες σταμάτησαν να στηρίζουν χρηματοδοτήσεις και νέες επενδύσεις 

στην ακτοπλοΐα. [16]  ΠΑ
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 Επιπλέον, οι τιμές του πετρελαίου, παράγοντας που αποτελεί το μεγαλύτερο έξοδο για 

τις εταιρείες κυρίως για τα νεότευκτα πλοία υψηλής ταχύτητας, αυξάνονται με 

ταχύτατους ρυθμούς.   

2.2.2. Αύξηση Τιμής Πετρελαίου 

Ακριβά πληρώνει η ελληνική οικονομία το κόστος από την πορεία της τιμής του 

πετρελαίου. Το τίμημα της ξέφρενης ανόδου του μαύρου χρυσού τα τελευταία χρόνια 

αλλά κυρίως τον τελευταίο χρόνο ισοδυναμεί μέχρι τώρα με απώλειες ύψους 550 εκατ. 

ευρώ από το εθνικό εισόδημα της χώρας, με καπέλο στον πληθωρισμό 0,6 εκατοστιαία 

μονάδα. Το ίδιο διάστημα, οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν ακριβότερα τη βενζίνη 

κατά 15%, που ισοδυναμεί με επιπλέον κόστος στον οικογενειακό τους 

προϋπολογισμό πάνω από 150 ευρώ ετησίως. Και όλα αυτά, χωρίς να υπολογίζονται 

οι επιπτώσεις από τις επικείμενες ανατιμήσεις στην περίπτωση κατά την οποία 

διατηρηθούν επί μακρόν οι σημερινές τιμές του πετρελαίου που κυμαίνονται γύρω στα 

50 δολάρια ανά βαρέλι, εξέλιξη η οποία μέχρι πριν από λίγους μήνες χαρακτηριζόταν 

ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Πολλοί παρομοιάζουν τη σημερινή κατάσταση 

με την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του '70. Αυτήν τη φορά ωστόσο, τα πράγματα 

εκτιμάται ότι δεν είναι τόσο άσχημα, καθώς σε πραγματικές (αποπληθωρισμένες) τιμές 

η τιμή του μαύρου χρυσού θα πρέπει να διπλασιαστεί για να φθάσει 80 δολάρια το 

βαρέλι ώστε να αντιστοιχεί στα επίπεδα των αρχών της δεκαετίας του '80. Το πιο 

πιθανό λοιπόν σενάριο, σύμφωνα και με οργανισμούς όπως ο Global Insight, είναι η 

τιμή του πετρελαίου να παραμείνει μεταξύ 40 και 50 δολαρίων το βαρέλι.  

Το κόστος του πετρελαίου είναι δυσβάστακτο ακόμη και για τις μεγάλες επιχειρήσεις 

και σε περίπτωση που οι τιμές παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα, αναμένονται στο 

επόμενο διάστημα να εκδηλωθούν ανατιμήσεις. Όσον αφορά την ακτοπλοΐα, τα πιο 

ευάλωτα σκάφη στις αυξήσεις του πετρελαίου είναι τα ταχύπλοα, διότι τα καύσιμα 
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συμμετέχουν στο κόστος τους με ποσοστό γύρω στο 70%», όπως σημειώνει ο 

πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας κ. Στέλιος Σαρρής. [17] 

 

Διάγραμμα 3 - Πορεία τιμής πετρελαίου 

2.3. Κοινωνική/Πολιτιστική Διάσταση 

Ο τομέας της ναυτιλίας διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην κοινωνικοπολιτιστική ζωή 

μιας χώρας αλλά επηρεάζεται από τα διάφορα κοινωνικοπολιτιστικά γεγονότα που 

λαμβάνουν χώρα.  

2.3.1. Νησιωτικός Χαρακτήρας 

Ο νησιωτικός χαρακτήρας της χώρας αποτελεί μοναδικό φαινόμενο στην ΕΕ 

δημιουργώντας ιδιαίτερες ανάγκες για επαρκείς και ποιοτικές συγκοινωνίες και 

μεγενθύνωντας την υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα 

της. Ο μεγάλος αριθμός των κατοικημένων νησιών και η ανάγκη τακτικής επικοινωνίας 

κατοικημένων νησιών και της ανάγκης τακτικής επικοινωνίας αυτών καθιστούσε την 

ακτοπλοΐα γενικά και ειδικότερα τη μεταφορά επιβατών στην Ελλάδα ανέκαθεν σύνθετο 
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πρόβλημα. Το πρόβλημα έγινε οξύτερο μετά το πέρας του β΄παγκοσμίου πολέμου με 

την ανάπτυξη του τουρισμού. Έτσι, οι θαλάσσιες μεταφορές στα ελληνικά νησιά 

προσέλαβαν το χαρακτήρα κοινωνικής αποστολής και οδήγησαν το Κράτος να 

παρέμβει στη ρύθμιση όλων των λειτουργιών των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. 

2.3.2. Εξωτερικό Περιβάλλον 

Οι μεταβολές στο εξωτερικό διεθνές, ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό περιβάλλον έχουν 

αλυσιδωτές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών γενικά και στον τομέα της 

ακτοπλοΐας της χώρας μας ειδικότερα. Εξωγενείς παράγοντες όπως το ύψος των 

ασφαλίστρων, η έντονη κρατική παρέμβαση στον καθορισμό παροχής των 

ακτοπλοϊκών υπηρεσιών που μειώνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε κεφάλαια και 

επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος των εταιρειών, επηρεάζουν κατά κύριο λόγο 

αρνητικά την πορεία των ελληνικών ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων: 

Tα στοιxεία του εξωτερικού περιβάλλοντος επηρεάζουν άμεσα τις επιxειρηματικές 

λειτουργίες και πολλές φορές οδηγούν ακόμα και σε θεμελιακές αλλαγές. Oι συνθήκες 

ανταγωνισμού είναι αυτές που ίσως παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στον τρόπο λειτουργίας 

της επιxείρησης. Πρόκειται για τις συνθήκες εκείνες, οι οποίες διαμορφώνουν το 

γενικότερο κλίμα της αγοράς και οι οποίες υποxρεώνουν τις επιxειρήσεις σε σημαντικές 

αλλαγές.  

Πολλά είναι λοιπόν εκείνα τα στοιxεία τόσο από το εσωτερικό όσο και εξωτερικό 

περιβάλλον της επιxείρησης, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τη 

μετέπειτα λειτουργία της και να οδηγήσουν σε μια σειρά αλλαγών μέσα στην 

επιxείρηση. Το ναυάγιο του εξπρές Σάμινα στις 26/09/00 και ο θάνατος του αείμνηστου 

προέδρου της Ένωσης Εφοπλιστών Ακτοπλόων, Παντελή Σφηνιά στις 29/11/00, είναι 

δύο γεγονότα που επηρέασαν πολύ τις μετέπειτα εξελίξεις στην ελληνική ακτοπλοΐα. 

Συγκεκριμένα, το ναυάγιο του «ΣΑΜΙΝΑ» είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων 
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για λεπτομέρειες παραλείψεων και άνευ ουσίας λόγων, που δημιούργησαν πληθώρα 

δαπανών με υπερβολικό κόστος και την άμεση καταβολή πληρωμών. Επηρέασε 

αρνητικά τη δημόσια σκέψη ενάντια στην εταιρεία και στο κράτος, οδηγώντας στην 

ανάγκη για νέους νόμους και την εμφάνιση νέων εταιρειών. Επιπλέον, όμως, αυτό το 

ναυάγιο των 65 νεκρών έδωσε το έναυσμα για την πολυπόθητη απελευθέρωση της 

ακτοπλοΐας και τη δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου5.    

Πολύ σημαντικό γεγονός που είχε αρνητική επίδραση στην ακτοπλοία, ήταν το 

τρομοκρατικό κτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, το οποίο επέφερε αυξήσεις 

στα ασφάλιστρα της ακτοπλοΐας κατά 600% [16] 

2.3.3. Ο πληθυσμός του Ελληνικού νησιωτικού χώρου 

Η δημογραφική μεταβoλή του πληθυσμού μιας χώρας επηρεάζει ανάλογα και τη 

ζήτηση για μεταφορές καθώς μία πιθανή αύξηση του πληθυσμού προκαλεί αύξηση της 

ζήτησης. [19] Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του νησιωτικού χώρου παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα κατηγοριοποιημένα σε 6 ομάδες: 

Α/Α Περιοχή 1991 2001 Ποσοστιαία μεταβολή 

1. Βόρειο Αιγαίο 199.111 204.158 2,5% 

2. Νότιο Αιγαίο 257.481 301.745 17,2% 

3. Ιόνιοι Νήσοι 193.642 214.274 10,6% 

4. Παράκτια Νησιά 81.903 88.605 8,2% 

5. Κρήτη 539.304 601.159 11,5% 

6. Εύβοια 208.408 217.278 4,3% 

 Σύνολο 1.479.849 1.627.219 10% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.252.580 10.939.605 6,7% 

Πίνακας 1 – Δημογραφικά Στοιχεία Νησιωτικού Πληθυσμού Ελλάδος 

Πηγή: Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής & Αιγαίου 

                                                
5 Lekakou M., N. Papandreou, Stergiopoulos G., IAME Panama, November 2002 
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Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα, την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μία 

αύξηση του νησιωτικού πληθυσμού κατά 10%.  

2.3.4. Ζήτηση Ακτοπλοϊκών Μεταφορών 

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις αποφάσεις που παίρνονται 

αναφορικά με τη διαμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ακτοπλοϊκού 

συστήματος είναι η ζήτηση για τις υπηρεσίες αυτές.   

Όσον αφορά τη ζήτηση για μεταφορικές υπηρεσίες το κύριο χαρακτηριστικό είναι η 

επαναστατική διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής της αγοράς, αφού η εισαγωγή νέας 

τεχνολογίας επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα χαρακτηριστικά της ζήτησης. Για 

παράδειγμα, ολοένα και περισσότερο γίνεται αντιληπτό από τους χρήστες ότι η 

νησιωτική χώρα είναι πλέον προσεγγίσιμη ακόμα και για μικρές χρονικές επισκέψεις. 

Σαν αποτέλεσμα παρατηρείται μια σχετική άμβλυνση της εποχικότητας η οποία είναι 

πολύ σημαντική αν αναλογιστεί κανείς την έντονη εποχικότητα της ζήτησης 

ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Επίσης, προσδίδει μεγαλύτερες δυνατότητες στις εταιρείες 

για νέα, επιθετικότερα, επιχειρησιακά σχέδια για το μέλλον. [46] Στη συνέχεια 

ακολουθεί πίνακας με την κίνηση του επιβατικού κοινού στο λιμάνι του Πειραιά για την 

οκταετία 1996-2004, στον οποίο καταγράφεται η αυξητική τάση της ζήτησης για την 

περίοδο αυτή.  
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ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 1996-2004 
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Διάγραμμα 4 – Επιβατική Κίνηση (1996-2004) 
Πηγή: ΟΛΠ 2004 

Μέσα σε μία οκταετία υπήρξε αύξηση 60,9% του μεταφερόμενου επιβατικού κοινού 

από τον Πειραιά, γεγονός που δείχνει ότι υπήρξε μία αύξηση στην ζήτηση των 

επιβατών για μεταφορά στα ελληνικά νησιά (ροζ γραμμή – εσωτερικού) στην οποία –

όπως θα δούμε στη συνέχεια- οι ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρείες καλέστηκαν να 

ανταποκριθούν και το έκαναν με μεγάλη επιτυχία.  

2.4. Τεχνολογική Διάσταση 

Η ανάγκη για εξυπηρέτηση του εκτεταμένου νησιωτικού συμπλέγματος οδήγησε στη 

μορφή των σημερινών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που είναι δημιούργημα των 

τελευταίων 40 ετών. [20] 

2.4.1. Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πλοίων 

Από τη δεκαετία του 1960, τα επιβατηγά πλοία κλασικού τύπου αντικαταστάθηκαν 

σταδιακά με μικρά και μεγάλα επιβατηγά οχηματαγωγά, τα οποία μετέβαλαν ριζικά τους 

ρυθμούς διακίνησης επιβατών και τουριστών καθώς συνδυάζουν τη μεταφορά 
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επιβατών και οχημάτων. Από το 1975, στα επιβατηγά οχηματαγωγά προστέθηκαν και 

τα υδροπτέρυγα και γενικότερα τα ταχύπλοα, με τα οποία συντομεύτηκε ο χρόνος 

ταξιδιού και δόθηκε η δυνατότητα αύξησης των διακινούμενων επιβατών.  

Στη δεκαετία του 1980, προστέθηκαν στον ελληνικό ακτοπλοϊκό στόλο ταχύπλοα πλοία 

νέας τεχνολογίας με τα οποία καλύφθηκαν και συνέχιζαν να καλύπτονται μέχρι και λίγα 

χρόνια πριν, οι ανάγκες των θαλάσσιων μεταφορών της χώρας. Αυτός ο ελληνικός 

επιβατηγός στόλος, γερασμένος και καχεκτικός, εξυπηρετούσε για πάνω από 20 

χρόνια τις ανάγκες της χώρας, αφού οι Έλληνες επιχειρηματίες δεν ήθελαν να 

επενδύσουν σε μία βιομηχανία όπου τα πάντα –πλην των επενδύσεων- ελέγχονται και 

καθορίζονται από τη δημόσια υπηρεσία κι όχι από τον επιχειρηματία.   

Τα πρόσφατα χρόνια, η προοπτική της απελευθέρωσης άλλαξε το τοπίο και ο 

ελληνικός επιβατηγός στόλος άρχισε ανανεώθηκε. Η εξυπηρέτηση της ελληνικής 

ακτοπλοΐας άρχισε να πραγματοποιείται όχι μόνο από συμβατικά αλλά και από πλοία 

νέας τεχνολογίας. Αυξήθηκε η χρήση των γενικότερα πιο ευσταθών πλοίων τύπου 

πολλαπλής γάστρας, η οποία επέφερε ουσιαστική βελτίωση στις παραμέτρους 

ασφαλούς λειτουργίας αυτών των πλοίων και ανέδειξε τα Ε/Γ-Ο/Γ υψηλής ταχύτητας 

(Fast Ferries) σε ζωτικό συστατικό, τόσο της διεθνούς όσο και της ελληνικής 

βιομηχανίας μεταφορών. Έτσι, η κατασκευή πλοίων υψηλών ταχυτήτων, HSC, όπως 

για παράδειγμα τα νέα Ε/Γ-Ο/Γ6, ώθησε την κατασκευαστική βιομηχανία σε ραγδαία 

εξέλιξη παγκοσμίου επιπέδου σε ό,τι αφορά το ναυπηγικό σχεδιασμό. Μολονότι τα 

πλοία υψηλών ταχυτήτων θεωρούνται νέας τεχνολογίας και στην Ελλάδα άρχισαν να 

δραστηριοποιούνται τα τελευταία έτη, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι 

εμπορικά πλοία τέτοιου είδους (HSC) λειτουργούν διεθνώς από τα τέλη της δεκαετίας 

του '50.  

                                                
6 Passenger-Car ferries 
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Τα περισσότερα πλοία νέας τεχνολογίας είναι σχεδιασμένα για να έχουν μειωμένη 

αντίσταση και υψηλή ταχύτητα συγκρινόμενα, πάντοτε, με τα συμβατικά πλοία 

εκτοπίσματος7. Γενικά, τα πλοία νέας τεχνολογίας ωφελούνται από χαρακτηριστικά 

όπως π.χ. της ευστάθειας που είναι ασφαλώς καλύτερα από αυτά των συμβατικών 

πλοίων. Επιπλέον, η άνεση των επιβατών σε Ε/Γ - Ο/Γ πλοία υψηλής ταχύτητας είναι 

ένα από τα πιο σημαντικά θέματα και αντιμετωπίζεται στις περισσότερες μορφές 

γάστρας, με την αύξηση του μεγέθους του πλοίου και τη χρήση ενεργών στοιχείων 

ελέγχου των κινήσεών του.  

Σαν γενική παρατήρηση αναφέρεται ότι η αύξηση του μεγέθους και του αριθμού των 

Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων νέας τεχνολογίας και υψηλών ταχυτήτων είναι σήμερα εφικτή λόγω 

της εξέλιξης της τεχνολογίας των συστημάτων πρόωσης, καθώς οι ελαφρότερες 

μηχανές ντίζελ και τα συστήματα πρόωσης τύπου jet είναι πλέον διαθέσιμα με 

μεγαλύτερες ιπποδυνάμεις.  

2.4.2. Βελτίωση διαδικασίας Check - in 

Με πρωτοπόρο τον Όμιλο Στρίντζη Ναυτιλιακή ΑΕ τα τέσσερα τελευταία χρόνια 

καθιερώθηκε ένας νέος τύπος ακτοπλοϊκού εισιτηρίου που διευκολύνει όχι μόνο τον 

επιβάτη αλλά και την εταιρεία. Επίσης, με πρωτοβουλία της ίδιας εταιρείας άλλαξε και η 

διαδικασία ελέγχου επιβίβασης check-in με τη χρήση bar code κάνοντας δυνατή την 

παραγωγή ονομαστικών καταστάσεων επιβαινόντων αμέσως μετά την αναχώρηση του 

πλοίου. [21] 

                                                
7 conventional monohulls 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΑΓΟΡΑ  

3.1. Εισαγωγή - Ορισμοί  

Με τον όρο ακτοπλοΐα νοείται η θαλάσσια μεταφορά επιβατών ή αγαθών μεταξύ των 

λιμένων ηπειρωτικής χώρας ή/και μεταξύ λιμένων ηπειρωτικής χώρας και των νησιών ή 

μόνο μεταξύ νησιών. Στην ελληνική ακτοπλοΐα για πολλά χρόνια, το δικαίωμα 

μεταφοράς προσώπων και πραγμάτων είχαν μόνο τα πλοία με ελληνική σημαία. Αυτό 

συνέβαινε σε αντίθεση με τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου όπου 

αναφέρεται το δικαίωμα των υπηκόων ενός κράτους-μέλους να παρέχουν υπηρεσίες 

σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι άλλων χωρών της ΕΕ. Ο Κανονισμός (4055/86) που 

υιοθέτησε την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές 

μεταξύ των κρατών-μελών αλλά και ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τρίτες χώρες, εξαιρεί 

την παροχή υπηρεσιών μεταξύ των λιμένων ενός κράτους μέλους8. [22] Το προνόμιο 

αυτό, συνίσταται στο γεγονός ότι κάθε κράτος έχει την αποκλειστική εκμετάλλευση των 

παράκτιων ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του, όπως είναι η μεταφορά επιβατών και 

εμπορευμάτων μεταξύ λιμένων της ίδιας χώρας, η περιήγηση, η ρυμούλκηση, αλιεία 

κλπ, γνωστό ως προνόμιο της ακτοπλοΐας (cabotage). Θα μπορούσε να πει κανείς ότι 

το cabotage αποτελεί ένα νομιμοποιημένο προστατευτισμό. [23] Ο βαθμός και η 

έκταση των δραστηριοτήτων τις οποίες καλύπτει το προνόμιο αυτό εξαρτάται από τη 

βούληση του κράτους που κάνει χρήση αυτού9 [24] 

Το ακτοπλοϊκό ζήτημα αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για την ολοκλήρωση της 

Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ και την εφαρμογή της αρχής των ελεύθερων 

                                                
8 ΓΠ Βλάχος, ΑΒ Αλεξόπουλος, “Διεθνείς Οργανισμοί και Ναυτιλιακή Πολιτική”, 1996, σ. 258 
9 Θεοδωρόπουλος Σ., “Η Ναυτιλιακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, 1998, σ. 63 
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ενδοκοινοτικών μεταφορών, οπότε και προτάθηκε η κατάργησή του. Η κατάργηση του 

προνομίου γνωστή και ως άρση του προνομίου της ακτοπλοΐας είχε διαφορετική 

σημασία για τα κράτη-μέλη της ΕΕ και γι’αυτό χωρίστηκαν σε δύο μεγάλες ομάδες: 

αυτή που τάχθηκε υπέρ της κατάργησης (και ήταν κυρίως τα βόρεια κράτη-μέλη) και 

αυτή που τάχθηκε κατά (κυρίως τα νότια κράτη-μέλη). Μετά από διαπραγματεύσεις 

ετών, το Συμβούλιο Υπουργών Ναυτιλίας της ΕΕ συμφώνησε, τον Ιούνιο του 1992 

στην κατάργηση του προνομίου της ακτοπλοΐας. Η άρση του προνομίου του cabotage: 

(a) άρχισε από 01-01-1993 και έγινε σε στάδια 

(b) δεν αφορά τις θαλάσσιες ενδομεταφορές 

(c) αφορά πλοιοκτήτες της ΕΕ που έχουν πλοία νηολογημένα σε κράτος-μέλος, 

φέρουν τη σημαία του. 

Για την Ελλάδα, η άρση του προνομίου αναστάλθηκε μέχρι την 01/01/2004 για τις 

μεταφορές που διενεργούνται σε τακτικές επιβατηγές και πορθμειακές γραμμές, μεταξύ 

λιμένων της ηπειρωτικής Ελλάδος και λιμανιών των ελληνικών νησιών ή μεταξύ 

λιμανιών των ελληνικών νησιών και για πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 650 

κόρων (GT) 10.   

3.2.  Χαρακτηριστικά της Ελληνικής Ακτοπλοϊκής Αγοράς 

Η γεωγραφική διαμόρφωση της χώρας μας, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα 

εκτεταμένο ανάπτυγμα παραλιών και ένα νησιωτικό σύμπλεγμα που περιβάλλει την 

ηπειρωτική χώρα, καθιστά αναγκαία την τακτική επικοινωνία του νησιωτικού 

πληθυσμού με τις αστικές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και την έγκαιρη μεταφορά 

των παραγομένων προϊόντων ανάπτυξης του τουρισμού, επικοινωνίας των κατοίκων 

και γενικά διακίνησης εμπορευμάτων και προσώπων11. Τις ανωτέρω ανάγκες 

                                                
10 Θεοδωρόπουλος Σ., “Η Ναυτιλιακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, 1998 
11 Ε. Σαμπράκος, Νοέμβριος 1996 
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ικανοποιούν η ακτοπλοΐα και η αερομεταφορές. Οι ακτοπλοϊκές γραμμές αποτελούν 

«αρτηρίες» μέσω των οποίων επεκτείνεται και ολοκληρώνεται η χώρα αποτελώντας 

συνεκτικό στοιχείο για τη συνοχή του εθνικού χώρου. 12  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής ακτοπλοΐας είναι τα εξής: 

(i) Ο μικρός αριθμός ανεξάρτητων ακτοπλόων που συμμετέχουν στις γραμμές, ο 

οποίος οδηγεί και στην αλληλεξάρτηση μεταξύ των επιχειρήσεων ως προς τη λήψη 

αποφάσεων  

(ii) Μεγάλος αριθμός ανεξάρτητων χρηστών 

(iii) Η παρεχόμενη μεταφορική υπηρεσία είναι διαφοροποιημένη (προγράμματα 

διαφορετικών αφιξοαναχωρήσεων των πλοίων, διαφοροποίηση των ταχυτήτων, 

διαφοροποίηση των εσωτερικών χώρων κλπ) 13  

(iv) Υπάρχει έντονη κρατική παρέμβαση, καθώς το ΥΕΝ ρυθμίζει σχεδόν όλο το 

σύστημα της αγοράς. Από το 1947, η ελληνική ακτοπλοΐα αποτελεί μία βιομηχανία 

κρατικά ρυθμιζόμενη. Το Κράτος στην προσπάθειά του να περιφρουρήσει τις 

ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες παρεμβάλλετο άλλοτε στον προσδιορισμό του ύψους 

του ναύλου, κι άλλοτε ασκούσε έλεγχο αναφορικά με την είσοδο των επιχειρήσεων 

στον κλάδο (παροχή αδειών σκοπιμότητας) ενώ άλλοτε περιοριζόταν στα ποιοτικά 

στοιχεία της προσφερόμενης υπηρεσίας [25]. 

(v) Η ζήτηση και κυρίως η επιβατική χαρακτηρίζεται από υψηλή εποχικότητα 

παρουσιάζοντας αιχμή κατά τη διάρκεια του τριμήνου της καλοκαιρινής περιόδου. Η 

εποχικότητα της ζήτησης δημιουργεί απαιτήσεις για προσφορά υπηρεσιών ή 

συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση κύρια κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και 

χαμηλή ζήτηση την αντίστοιχη χειμερινή περίοδο επιδρώντας στον αριθμό των 

δρομολογούμενων πλοίων και στην ποιότητα της μεταφορικής υπηρεσίας.  

                                                
12 Λεκάκου Μ., 2002 
13 Lekakou M., N. Papandreou, Stergiopoulos G., “IAME Panama, November 2002 
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(vi) Ιδιομορφία ακτοπλοϊκού δικτύου. Όλες σχεδόν οι γραμμές αρχίζουν και 

τελειώνουν στον Πειραιά  

(vii) Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός από τις αεροπορικές μεταφορές κυρίως στη 

μεταφορά επιβατών 

Από τα ανωτέρω συνεπάγεται ότι η ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένα διαφοροποιημένο ρυθμιζόμενο ολιγοπώλιο. [26] 

3.3. Το Ακτοπλοïκό Ζήτημα Του Αιγαίου 

3.3.1. Κρατικός Παρεμβατισμός 

Το θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής ακτοπλοΐας χαρακτηρίζεται από έναν υπέρμετρο 

παρεμβατισμό της πολιτείας που εκδηλώνεται μέσω του ΥΕΝ. Υπό αυτές τις συνθήκες, 

το ΥΕΝ ως αρμόδιος φορέας, έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης των συγκοινωνιακών 

αναγκών των ελληνικών νησιών. Το φαινόμενο το κρατικού παρεμβατισμού στις 

μεταφορικές αγορές δεν εμφανίστηκε αποκλειστικά μόνο στον ελληνικό χώρο αλλά 

είναι κοινή πρακτική σε όλες τις μεταφορικές αγορές. [27]  

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο της ακτοπλοΐας γενικά και των επιβατηγών πλοίων 

ειδικά στην εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών των νησιών και στην 

προσπάθειά του να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά τους, το ΥΕΝ θεσμοθέτησε το 

κατάλληλο για τα δεδομένα της εποχής θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ακτοπλοϊκών 

πλοίων και υπηρεσιών, με το ΠΔ 684/76, θέτοντας τα μέτρα που θα του επέτρεπαν να 

ανταποκριθεί στην αποστολή του και το οποίο παρέμεινε μέχρι τον 20ο αιώνα. 

Τα πάντα από την ώρα αναχώρησης, το δρομολόγιο, το κόμιστρο, τον αριθμό και τις 

ειδικότητες των ναυτολογούμενων ναυτικών, το χρόνο παραμονής στο δρομολόγιο 

μέχρι και τις υποχρεωτικές εκπτώσεις για κοινωνικό έργο, επιβάλλοντο στον ιδιώτη 

επιχειρηματία από το Κράτος. [25] 
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Ωστόσο, η παγκοσμιοποίηση και η απελευθέρωση των αγορών τροφοδότησε 

αντίστοιχες αλλαγές, ανακατατάξεις στον κλάδο των μεταφορών και ιδιαίτερα στη 

ναυτιλία μικρών αποστάσεων. Οι ριζικές μεταρρυθμίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 οδήγησαν σε ένα κύμα αλλαγών πολιτικών 

κατευθύνσεων σχετικά με την έκταση του κρατικού παρεμβατισμού στον τομέα των 

μεταφορών. Οι αγορές απελευθερώθηκαν και ο κρατικός παρεμβατισμός μέσω του 

ελέγχου έπαψε να υφίσταται.  

Μέσα στην επόμενη δεκαετία του ’90, ήδη στην Ευρώπη, εδραιώθηκαν προσπάθειες 

για απελευθερωμένες ακτοπλοϊκές μεταφορές και κυριάρχησε το σύνθημα για χαμηλό 

κρατικό παρεμβατισμό και ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ως όχημα για την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ακτοπλοϊκών 

μεταφορών. Ο ανταγωνισμός πλέον μεταφέρεται από το παγκόσμιο σκηνικό στις 

επιμέρους εθνικές αγορές παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών.  

Ωστόσο, όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι εξαγγελίες των κυρίαρχων μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα «ενιαίο, απελευθερωμένο σύστημα ακτοπλοϊκών 

μεταφορών» καθυστέρησαν να υλοποιηθούν στην Ελλάδα λόγω της πολυπλοκότητας 

της δομής του ελληνικού συστήματος ακτοπλοϊκών μεταφορών, αλλά και των ισχυρών 

συμφερόντων και αντιπαραθέσεων στον πολιτικό στίβο. Στη συνέχεια, ακολουθεί μία 

σύντομη εξέταση του ελληνικού ακτοπλοϊκού συστήματος όπως αυτό ίσχυε πριν την 

έναρξη εφαρμογής του Ν. 2932/01.   

3.3.2. Το Ακτοπλοϊκό Δίκτυο 

Το ελληνικό ακτοπλοϊκό δίκτυο περιλαμβάνει θαλάσσιες συνδέσεις από την ενδοχώρα 

προς τα νησιά καθώς και συνδέσεις μεταξύ νησιών και εξυπηρετεί πάνω από 140 

λιμάνια και 68 νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους. [79] ΠΑ
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Το δίκτυο, μέχρι την ψήφιση του Ν. 2932/01, ρυθμιζόταν από την Κυβέρνηση και 

συγκεκριμένα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο ήταν υπεύθυνο για την 

κατανομή των δρομολογίων προς τους ενδιαφερόμενους και για τη διάθεση αδειών 

σκοπιμότητας. Το δίκτυο μοιραζόταν σε τρεις τύπους γραμμών οι οποίες συνοψίζονται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΑΑ Κατηγορία Γραμμών Περιγραφή Γραμμής 

1. Κύριες γραμμές Ξεκινούν από τον Πειραιά και συνδέουν τα λιμάνια 

διαφορετικών περιφερειών (province) 

2. Δευτερεύουσες γραμμές  Ξεκινούν από λιμάνια εκτός του Πειραιά (πχ Ραφήνα) 

και συνδέουν λιμάνια διαφορετικών περιφερειών 

(province) 

3. Τοπικές γραμμές Συνδέουν λιμάνια ίδιας περιφέρειας (province) (πχ 

Ρίο-Αντίριο) 

Πίνακας 2 - Κατηγορίες Γραμμών 

Πηγή: Sturmey, Panagakos, Psaraftis, 1994 

Οι κύριες γραμμές ήταν 32, οι οποίες εξυπηρετούσαν τα γειτονικά λιμάνια κατά ομάδες 

με κεντρική αφετηρία το λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο ήταν υποχρεωμένο να 

προσεγγίσει αυτές τις κύριες γραμμές σε ένα κυκλικό ταξίδι. Το ακτοπλοϊκό δίκτυο 

ακολουθούσε μία ακτινωτή διάταξη με κέντρο τον Πειραιά και πολύ λίγες συνδέσεις 

μεταξύ των διαφόρων νησιωτικών συμπλεγμάτων. Το πρόβλημα αυτής της διάταξης 

του συστήματος ήταν ότι τα νησιά που δεν ανήκαν σε ίδια κύρια γραμμή αδυνατούσαν 

να επικοινωνήσουν ικανοποιητικά μεταξύ τους και ουσιαστικά ο μόνος τρόπος 

επικοινωνίας ήταν μέσω του Πειραιά.  
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Γίνεται κατανοητό ότι το δίκτυο που εφαρμοζόταν απείχε πολύ από το ιδεατό, το οποίο 

με τα δεδομένα του ελληνικού ακτοπλοϊκού χώρου θα έπρεπε να ακολουθεί τα εξής 

κριτήρια [28]: 

• Σύνδεση Πειραιά με όλα ανεξαιρέτως τα νησιά της Ελλάδος  

• Σύνδεση κάθε νησιού με την έδρα του (πρωτεύουσα νησιού) 

• Σύνδεση νησιών με τα γειτονικά τους. 

Η αποκλειστική χρήση του Πειραιά δημιούργησε κυκλοφοριακά προβλήματα στο λιμάνι 

του με φαινόμενα χαμηλής παρεχόμενης ποιότητας και καθυστερήσεις σε περιόδους 

αιχμής καθώς είχε μετατραπεί σε κέντρο μετεπιβιβάσεων επιβατών και εμπορευμάτων. 

Ομοίως, η γραμμική διαμόρφωση των δρομολογίων δημιουργούσε σοβαρές 

καθυστερήσεις στους επιβάτες που αποβιβάζονταν στα τελευταία λιμάνια μιας 

γραμμής. [28]  

3.3.3. Δρομολόγια  

Σε μία ελεύθερη ακτοπλοϊκή αγορά χωρίς κρατική παρέμβαση, η είσοδος και η έξοδος 

από μία συγκεκριμένη γραμμή θα ήταν πολύ εύκολη υπόθεση. Στην περίπτωση που ο 

ακτοπλόος δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε αυτή τη γραμμή απλά θα έφευγε. Μία 

τέτοια πρακτική θα προκαλούσε μεγάλη ανισορροπία στην αγορά. Στη ρυθμιζόμενη 

ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά η καλή εξυπηρέτηση των γραμμών ανήκε στην 

αρμοδιότητα του ΥΕΝ και δεν υπήρχαν περιθώρια για ελεύθερη και άνευ κόστους 

είσοδο. [7] 

3.3.4. Άδειες Σκοπιμότητας 

Και σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία έγκρισης του δρομολογίου ήταν ιδιαίτερα 

χρονοβόρα αφού και αυτή περνούσε από τη ΓΕΑΣ και απαιτούσε και άλλες 
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γνωματεύσεις τοπικών αρχών και ολοκληρωνόταν με την έκδοση σχετικής Υπουργικής 

Απόφασης του κ. ΥΕΝ. Ο ενδιαφερόμενος ακτοπλόος που επιθυμούσε να μετέχει στο 

ελληνικό ακτοπλοϊκό εμπόριο όφειλε να κάνει την αίτησή του μαζί με την 

οικονομοτεχνική μελέτη ζητώντας το δρομολόγιο που επιθυμούσε συνυποβάλλοντας 

προς το Δημόσιο τα εξής: 

1. Αίτηση   

2. Παράβολο υπέρ Δημοσίου 

3. Εισφορά 

4. Οικονομοτεχνική μελέτη  

5. Κεκυρωμένο αντίγραφο καταστατικού εταιρείας  

6. Βεβαίωση ΥΜΝΕ για ναυτικές εταιρείας του Ν. 959/79. 

Η αίτηση υποβαλλόταν για γνωμοδότηση από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ακτοπλοϊκών 

Συγκοινωνιών (ΓΕΑΣ) προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος είχε τον 

τελικό λόγο. Ο ΥΕΝ εξέταζε την πρόταση και εάν συμφωνούσε έδινε την έγκρισή του, 

με Απόφαση που εκδιδόταν κατ’ έτος και διακεκριμένα για το καλοκαίρι και το χειμώνα. 

Στην ουσία, το ΥΕΝ αποτελούσε το φορέα που ασκούσε πίεση εισόδου και 

διαμόρφωνε την καμπύλη προσφοράς. [29] 

Στην άδεια σκοπιμότητας γινόταν αναφορά της δρομολογιακής γραμμής που 

αποτελούσε τη βασική άδεια που συνόδευε το πλοίο για όλη την περίοδο 

εξυπηρέτησης της ακτοπλοΐας. Η άδεια σκοπιμότητας ήταν το απαραίτητο «χαρτί» για 

την επιχείρηση που επιθυμούσε να δραστηριοποιηθεί και να παράσχει τις υπηρεσίες 

της στην ελληνική ακτοπλοΐα. Σε αυτή, προσδιορίζονταν οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις 

τα ωράρια και ο αριθμός των δρομολογίων ανά ημέρα και εβδομάδα και τα οποία ήταν 

υποχρεωτικά για την εταιρεία.   ΠΑ
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Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, το ΥΕΝ ήταν αρνητικό στις δρομολογήσεις νέων 

πλοίων στις υπάρχουσες γραμμές αν από τη μελέτη των στοιχείων δεν προέκυπτε 

πρόσθετο μεταφορικό έργο που να δικαιολογεί την προσθήκη άλλων πλοίων σε 

οποιαδήποτε γραμμή. Συνέπεια αυτής της τακτικής ήταν ότι οι άδειες σκοπιμότητας 

ίσχυαν «εφ’όρου ζωής». Μέχρι τα μέσα της δεκαετιίας του ’90, οι άδειες δίνονταν ακόμα 

και για 35 έτη ανάλογα με την ηλικία του πλοίου που θα χρησιμοποιούταν στη 

συγκεκριμένη γραμμή. Το σημαντικότερο μειονέκτημα του συστήματος ήταν ότι δεν 

αντιμετώπιζε το εσωτερικό θαλάσσιο μεταφορικό σύστημα ενιαία αλλά κατά γραμμή και 

κυρίως κατά πλοίο. [7] Με αυτό τον τρόπο, μία εταιρεία που είχε υπό τον έλεγχο της 

συκγεκριμένα πλοία που επιλέγονταν για συγκεκριμένες γραμμές μπορούσε να 

αποκτήσει πολύ μεγάλη δύναμη για πολλά χρόνια.  

Τέλος, ένα χαρακτηριστικό του συστήματος ήταν η δυνατότητα που είχε το ΥΕΝ να 

καθορίζει τον αριθμό και τη σειρά των λιμένων που θα επισκεπτόταν το κάθε πλοίο 

καθώς και τον αριθμό και τον προγραμματισμό του κυκλικού ταξιδιού του κάθε πλοίου. 

Εκμεταλλευόμενο το Κράτος αυτή τη δυνατότητα, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που 

ένας πλοιοκτήτης προκειμένου να λάβει την άδεια για μία κερδοφόρα γραμμή ήταν 

υποχρεωμένος να εξυπηρετεί και λιγότερο κερδοφόρες γραμμές. Με λίγα λόγια, οι 

πλοιοκτήτες που ήθελαν να λειτουργήσουν πλοία τους ανάμεσα σε λιμένες με 

τουλάχιστον ικανοποιητική κίνηση αναγκάζονταν να εξυπηρετούν -χωρίς επιδότηση- 

και μικρότερα νησιά με χαμηλή κίνηση. Έτσι, αν για παράδειγμα ένας πλοιοκτήτης είχε 

κάνει αίτηση για μία συγκεκριμένη γραμμή, το ΥΕΝ προκειμένου να κάνει δεκτή την 

αίτησή του μπορούσε να προσθέσει στο δρομολόγιο 2 λιμένες ακόμα. Ο πλοιοκτήτης - 

εφόσον αυτή η αύξηση του δρομολογίου δεν ξεπερνά το 10% αυτού - δεν μπορούσε να 

αρνηθεί. [30]  

Ωστόσο, για τα νησιά που δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτή την κατηγορία 

διότι ήταν δύσκολο να εξυπηρετηθούν κατά αυτό τον τρόπο, η νομοθεσία προέβλεπε 
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διαφορετική διαδικασία αντιμετώπισης, η περιγραφή της οποίας ακολουθεί στη 

συνέχεια.  

3.3.5. Άγονες Γραμμές  

Εκτός από τις γραμμές «φιλέτα» που όλοι οι πλοιοκτήτες επιθυμούν να συμμετάσχουν, 

λόγω των κερδών που αποκομίζουν, υπάρχουν και οι γραμμές που πολλοί ή/και κανείς 

δεν τις επιθυμεί διότι αυτές είναι συγκοινωνιακές γραμμές με μικρή κίνηση που 

αποφέρουν μικρό ή μηδαμινό κέρδος για τους επιχειρηματίες που τις εκμεταλλεύονται.  

Η παροχή υπηρεσιών για αυτές τις μη-κερδοφόρες γραμμές κανονίζονταν από τον 

Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ) και μία σειρά Υπουργικών Αποφάσεων με 

πιο σημαντική αυτή του ΥΕΝ αναφορικά με τους γενικούς όρους για τη διενέργεια 

διαγωνισμών για την εξυπηρέτηση των άγονων γραμμών [Αριθ. 90062/09-02-79 

Υπουργική Απόφαση ΥΕΝ]. Σύμφωνα με τον ΚΔΝΔ, το ΥΕΝ είχε το δικαίωμα να 

υπογράφει συμβόλαια με τους έλληνες ακτοπλόους προκειμένου για την εξυπηρέτηση 

των θαλάσσιων μεταφορικών αναγκών της χώρας ανάμεσα στις άγονες γραμμές 

απασχολώντας ελληνικά επιβατηγά ή φορτηγά πλοία σε καθορισμένες γραμμές. Το 

κόστος αυτών των υπηρεσιών καλυπτόταν από την Ελληνική Κυβέρνηση [81]. Οι 

κατηγορίες που χωρίζονται οι άγονες γραμμές είναι οι ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 

• Κύριες άγονες γραμμές, που αφορούν τη μεταφορά επιβατών ή/και φορτίων 

• Ταχυδρομικές άγονες γραμμές, που αφορούν τη μεταφορά του ταχυδρομείου 

• Τουριστικές άγονες γραμμές, που σχετίζονται με τις ανάγκες των τουριστών.  

Τα συμβόλαια για τις άγονες γραμμές προκύπτουν ύστερα από μειοδοτικό διαγωνισμό. 

Οι λεπτομέρειες για τις διαδικασίες ρυθμίσεις των άγονων γραμμών καθορίζονταν από 

σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Σε κάθε μειοδοτικό διαγωνισμό καθορίζονταν οι 
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λιμένες που θα εξυπηρετούνται καθώς και η σειρά εξυπηρέτησής τους, ο επιθυμητός 

αριθμός των κυκλικών ταξιδίων ανά εβδομάδα, η διάρκεια του συμβολαίου (όχι άνω 

των 5 ετών), καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του πλοίου (τονάζ, χωρητικότητα, 

ταχύτητα κλπ). Συμπεραίνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση, το ΥΕΝ όριζε τόσο τις 

παραμέτρους για την εξυπηρέτηση των άγονων γραμμών όσο και την κερδοφορία του 

πλοιοκτήτη. Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, το ΥΕΝ προκειμένου να 

αποφύγει την επιβάρυνση του δημόσιου προϋπολογισμού για την εξυπηρέτηση των 

άγονων γραμμών, υποχρέωνε τον πλοιοκτήτη που ήθελε να λάβει άδεια για μία 

κερδοφόρα γραμμή να εξυπηρετεί και λιγότερο κερδοφόρες γραμμές δίνοντάς του άλλα 

κίνητρα όπως απαλλαγή από την φορολογία επί των κερδών που έβγαζε από την 

εκμετάλλευση αυτών των γραμμών. [30] 

3.3.6. Το Ναυλολόγιο 

Διαδικασία Έγκρισης Ναύλου 

Το ΥΕΝ είχε λόγο και στα επίπεδα των ναύλων αλλά και στις αυξήσεις αυτών. Τα μεν 

επίπεδα των ναύλων προσδιορίζονταν από τα στοιχεία κόστους και οι δε αυξήσεις 

έπρεπε πάντοτε να είναι σύμφωνες με τις μεταβολές των συντελεστών σύνθεσης του 

κόστους ώστε να μην αφήνουν ακάλυπτα ελλείμματα και ζημιές. Η αναπροσαρμογή 

των ναύλων ακολουθούσε τις μεταβολές του κόστους λειτουργίας του πλοίου και 

έπρεπε να εγκριθεί από την Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων, αφού προηγουμένως 

είχε την έγκριση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΓΕΑΣ) και 

του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Μετά την κατάργηση της ΕΤΕ, οι προτεινόμενες 

αυξήσεις από τη ΓΕΑΣ και τον κ. ΥΕΝ εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών. [31 ]  

Η διαδικασία που ακολουθείτο για την έγκριση ή/και την αύξηση του ναυλολογίου ήταν 

χρονοβόρα και στερείτο ελαστικότητας.  
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Σύνθεση Ναύλου 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι ο ναύλος τον οποίο πληρώνει ο χρήστης 

για να χρησιμοποιήσει ακτοπλοϊκές υπηρεσίες περιέχει σημαντικές κρατήσεις υπέρ 

τρίτων, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι μη ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι επιβάτες 

και ό,τι άλλο που μεταφέρεται πληρώνουν σημαντικά τέλη υπέρ λιμενικών 

Οργανισμών, υπέρ συνδέσμων λιμενεργατών και λεμβούχων για ανύπαρκτες στην 

ουσία υπηρεσίες. Με λίγα λόγια, η αναγραφόμενη τιμή του ναύλου που πληρώνει ο 

επιβάτης αποτελείται από το άθροισμα του εισιτηρίου (κόστους) συν κρατήσεις υπέρ 

τρίτων που αποτελούν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό αύξησης της τελικής τιμής της 

ακτοπλοϊκής μεταφορικής υπηρεσίας – υπερβαίνοντας το 32% επί της τιμής του 

εισιτηρίου- και τις οποίες δεν επικαρπούνται οι ακτοπλόοι, συντελώντας με αυτό τον 

τρόπο στη μείωση του μεταφορικού έργου.  

Aυτά τα χρήματα καταλήγουν -όχι στις ακτοπλοϊκές εταιρείες- αλλά στα Tαμεία του 

Kράτους, στα Tαμεία του NAT, των Oργανισμών Λιμένων, στα λιμενικά Tαμεία αλλά και 

στα Tαμεία λεμβούχων και αχθοφόρων. Υπηρεσίες που δεν προσφέρονται πλέον, είναι 

οι κρατήσεις για τους αχθοφόρους, τα δικαιώματα των αποσκευοφορέων και των 

λεμβούχων. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες με ή χωρίς τα I.X αυτοκίνητα τους και οι 

επαγγελματίες μεταφορείς με τα φορτηγά τους, πληρώνουν τέλη υπέρ τρίτων σε αυτές 

τις κατηγορίες, χωρίς ούτε λεμβούχος ούτε αχθοφόρος να τους προσφέρει 

εξυπηρέτηση στα ελληνικά λιμάνια, εξαιρουμένων βέβαια των ανδρών του πληρώματος 

κάθε πλοίου. [32] Ο χρήστης ακτοπλοϊκών υπηρεσιών πληρώνει ακόμα και τα 

δισέγγονα των λεμβούχων και των αχθοφόρων μέσω αυτών των κρατήσεων και θα 

συνεχίσει να πληρώνει εάν το σύστημα έγκρισης του ναυλολογίου δεν αλλάξει. 

Σημαντική αύξηση στην τελική τιμή του εισιτηρίου προσθέτει και ο επίναυλος που είναι 

3% και που αφορά την επιδότηση των λεγόμενων άγονων γραμμών. Ο Ν. 2932/01 στο 

άρθρο 10 παρ. 1.ζ ορίζει την καθιέρωση του επίναυλου και την απόδοσή του στο 
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Λογαριασμό Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Το YEN υποστηρίζει ότι ο επίναυλος 

καθιερώθηκε (από την 1η Νοεμβρίου 2002) για να μπορούν να υπάρχουν γραμμές 

δημόσιας υπηρεσίας και ότι έχουν συγκεντρωθεί περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ που 

διοχετεύτηκαν στις επιδοτήσεις των άγονων γραμμών αρμοδιότητας YEN και 

Υπουργείου Αιγαίου. [33] 

Eκτός από τα όσα προαναφέρθηκαν “υπέρ τρίτων”, πρέπει να συνυπολογισθούν 18% 

Φ.Π.A για κάθε όχημα (άρα και για τα επαγγελματικά), για κάθε επιβάτη και I.X. ή 

φορτηγό. Kαι ενώ για τον ιδιώτη-ταξιδιώτη η επιβάρυνση μπορεί να είναι “ανάξια 

λόγου”, ωστόσο δεν ισχύσει το ίδιο για τον επαγγελματία μεταφορέα, ο οποίος καλείται 

να πληρώνει τακτικότατα και μάλιστα όλους τους μήνες του έτους 18% ΦΠA για κάθε 

θαλάσσια διαδρομή με το φορτηγό του.  

Τέλη & δικαιώματα υπέρ τρίτων Ποσοστό τοις % 

♦ επίναυλος 3% 

♦ ασφάλιστρο ΝΑΤ  7.5% 

♦ υπέρ ΟΛ ΑΕ, ΛΤ ή ΔΛΤ 5% 

♦ ΦΠΑ Κρατήσ. 1,85% 

♦ ΦΠΑ 8,00% 

♦ Λεμβουχικά 6,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 33% 

Πίνακας 3 - Τέλη & Δικαιώματα υπέρ τρίτων 

Πηγή: Τζαμουζάκης Φ., 1996 

Εάν πάρουμε για παράδειγμα ότι τα φέρρυ-μπωτ της ακτοπλοΐας πραγματοποιούν 

ετησίως 100 εκατομμύρια αφιξοαναχωρήσεις προς και από 205 ελληνικά λιμάνια και 

όλες με επιβάρυνση 20-30% -υπέρ τρίτων- σε κάθε εισιτήριο επιβάτη και οχήματος, σε 

αυτή την περίπτωση εισπράττονται κάθε χρόνο από επιβάτες και οχήματα περίπου 500 ΠΑ
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εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αποδίδονται στις Eφορίες και σε άλλους Φορείς του 

Δημοσίου, αλλά και σε λιμενικές συντεχνίες. [33] 

Εκπτώσεις 

Εκτός από τα τέλη υπέρ τρίτων μία άλλη επιζήμια πρακτική που ακολουθήθηκε στην 

ακτοπλοΐα ήταν αυτή των δωρεάν εισιτηρίων και εκπτώσεων των ναύλων. Υπεύθυνη 

γι΄αυτές τις αποφάσεις ήταν η Γνωμοδοτική Επιτροπή Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 

(ΓΕΑΣ) και οι επιβάτες που δικαιούνταν εκπτώσεις και δωρεάν εισιτήρια ανέρχονταν 

συνολικά σε 35.   

Εκπτώσεις Κατηγορίες 

Δωρεάν Εισιτήρια 13 

Εκπτώσεις 22 

Πίνακας 4 - Δωρεάν εισιτήρια και εκπτώσεις ναύλων 

Πηγή: Τζαμουζάκης  

Οι ακτοπλόοι κατά καιρούς κατηγορούσαν το Κράτος για εκτεταμένη χρήση αυτής της 

παροχής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι βουλευτές και τα προσωπικά τους αυτοκίνητα, 

μέλη πολύτεκνων οικογενειών, μαθητές, φοιτητές, μέλη θεατρικών ομάδων καθώς και 

αγροτικά προϊόντα δικαιούνταν εκπτώσεις από 20% έως και 100%. [30]  

3.3.7. Ακτοπλοϊκές Επιχειρήσεις  

Μετά την απελευθέρωση και την επανεμφάνιση του νεοελληνικού Κράτους, η αγορά 

των ακτοπλοϊκών μεταφορών πήρε διάφορες μορφές επηρεάζοντας και τη μορφή και 

τη λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. 

Γεγονός σταθμός στα ακτοπλοϊκά δρώμενα αποτέλεσε το ναυάγιο του φέρρυ μποτ 

«Ηράκλειον» στο οποίο χάθηκαν 250 ανθρώπινες ζωές. Το τραγικό αυτό συμβάν 

αποτέλεσε το υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε η ιδέα της αντιμετώπισης της 
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ακτοπλοϊκής μεταφοράς με συλλογικό τρόπο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ιδρύθηκε η 

πρώτη εταιρεία λαϊκής βάσης, παράδειγμα το οποίο ακολούθησαν και άλλα νησιά και 

πόλεις. Οι εταιρείες λαϊκής βάσης συνέβαλαν στη βελτίωση της ποιότητας των 

ακτοπλοϊκών μεταφορικών υπηρεσιών. [8]  

Το 1985, ιδρύθηκε η πρώτη και μοναδική κρατική ακτοπλοϊκή εταιρεία με σκοπό να 

διαχειριστεί τα πλοία των προβληματικών εταιρειών λαϊκής βάσης. Όμως ούτε αυτή 

μπόρεσε να λύσει το πρόβλημα και η ίδια κήρυξε πτώχευση. Την ίδια περίοδο, άρχισαν 

να εμφανίζονται αλλά και να εδραιώνονται οι ήδη υπάρχουσες ιδιωτικές ναυτιλιακές 

εταιρείες καλύπτοντας τα κενά του ακτοπλοϊκού συστήματος. [8] 

Μέχρι το 1999, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στις κύριες γραμμές του κλάδου 

είναι έξι εκ των οποίων οι τέσσερις είχαν αρχικά τοπική προέλευση. Οι εταιρείες αυτές 

είναι οι εξής: 

• Η Minoan Lines, η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης 

• Η Strintzis Lines (Blue Star Ferries), η οποία εστιάζει το ενδιαφέρον της στα 

Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, με προοπτική να ξεκινήσει δρομολόγια και προς 

την Κρήτη (Χανιά) 

• Η ΑΝΕΚ (Ανώνυμος Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης) με έδρα τα Χανιά και 

δρομολόγια προς την Κρήτη 

• Η ΔΑΝΕ (Δωδεκανησιακή Ανώνυμος Ναυτιλιακή Εταιρεία) με έδρα τη Ρόδο και 

δρομολόγια κυρίως προς το Νοτιοανατολικό Αιγαίο 

• Η ΝΕΛ (Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου) με έδρα τη Μυτιλήνη και δρομολόγια 
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• Η Hellas Flying Dolphins που εστιάζει την προσοχή της στις Κυκλάδες, τις 

Σποράδες και το Σαρωνικό. 

3.3.8. Ακτοπλοϊκός Στόλος  

Η κατανομή των επιβατηγών πλοίων στο ακτοπλοϊκό δίκτυο της χώρας αποτελούσε 

ανέκαθεν μία πολύπλοκη διαδικασία. Απαιτούσε την υποβολή αίτησης από την πλευρά 

του πλοιοκτήτη για την περίοδο (χειμερινή, καλοκαιρινή ή ολόκληρη την περίοδο) που 

τον ενδιέφερε και την έκδοση Απόφασης του κ. ΥΕΝ. Ο απαιτούμενος αριθμός των 

πλοίων που θα απασχολούνταν σε κάθε γραμμή καθοριζόταν από ιστορικά γεγονότα, 

εκτιμήσεις του όγκου της κίνησης των επιβατών και των φορτίων, τις αποστάσεις 

καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε γραμμής. Η επιλογή των πλοίων 

εξαρτιόταν από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου. [30] 

Επικρατέστεροι Τύποι Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων ανά Κατηγορία Πλόων 

Οι επικρατέστεροι τύποι πλοίων στις ελληνικές θάλασσες παρουσιάζονται στον πίνακα 

που ακολουθεί: 

Τύποι Πλοίων  

Φορτηγά – Motorships (Φ/Γ) και μικρά δεξαμενόπλοια 

Φορτηγά – Οχηματαγωγά (Φ/Γ – Ο/Γ) 

Επιβατηγά κλασσικού τύπου (Ε/Γ – Δ/Π) 

Επιβατηγά – Οχηματαγωγά ανοικτού τύπου (Ε/Γ – Ο/Γ αν. τ.)  

Επιβατηγά – Οχηματαγωγά κλειστού τύπου (Ε/Γ – Ο/Γ κλπ. .τ.) 

Επιβατηγά – Ταχύπλοα (Ε/Γ – Υ/Γ) ή Catamaran 

Υδροπτέρυγα πλοία 

Πίνακας 5 - Επικρατέστεροι Τύποι Πλοίων στις Ελληνικές Θάλασσες 

Πηγή: Σαμπράκος Ε., Α. Γκατζόλη, Νοέμβριος 1996 ΠΑ
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Ο μεγαλύτερος αριθμός πλοίων που χρησιμοποιούνταν στην Ελλάδα ήταν επιβατηγά – 

οχηματαγωγά κλειστού και ανοικτού τύπου, τα οποία χρησιμοποιούνταν ανάλογα με τις 

ανάγκες και τις αποστάσεις των δρομολογίων που έκαναν. Τα οχηματαγωγά κλειστού 

τύπου δρομολογούνταν κυρίως σε κύριες γραμμές με αφετηρία τον Πειραιά αλλά και σε 

δευτερεύουσες με αφετηρία άλλα λιμάνια όπως η Ραφήνα. Αυτός ο τύπος πλοίων 

παρουσίαζε μικρή δυναμικότητα και συνεπώς μικρή ικανότητα μεταφοράς επιβατών. 

Τα πλοία ανοικτού τύπου εξυπηρετούσαν τις τοπικές γραμμές όπως είναι το Ρίο-

Αντίρριο, Πέραμα-Σαλαμίνα κλπ. Τα δυναμικώς υδροπτέρυγα πλοία (ιπτάμενα 

δελφίνια) εξυπηρετούσαν τον Αργοσαρωνικό και τις Σποράδες.  

Στη συνέχεια ακολουθεί διάγραμμα που απεικονίζει τα ποσοστά μεταφορικής 

ικανότητας των πλοίων ανά κατηγορία πλοίου.   

Π ο σ ο σ τ ά  Π λ ο ί ω ν  α ν ά  Κ α τ η γ ο ρ ί α

Ε / Γ  -  Υ / Γ  
C a t a m a r a n

1 4 %
Ε / Γ  -  Ο / Γ  
κ λ ε ισ τ ο ύ  
τ ύ π ο υ

2 4 %Ε / Γ  -  Δ / Π  
2 2 %

Ε / Γ  -  Ο / Γ  
α ν ο ικ τ ο ύ  
τ ύ π ο υ

4 0 %

 

Διάγραμμα 5 - Ποσοστά Πλοίων ανά Κατηγορία  (σε σύνολο 370 πλοίων) 

Πηγή : ΥΕΝ, Μάρτιος 1995 

Ηλικία Ακτοπλοϊκών Πλοίων 

Ο αριθμός των πλοίων που δραστηριοποιούνταν στην εγχώρια αγορά ήταν αρκετά 

μεγάλος και με μέσο όρο ηλικίας κοντά στα 30 χρόνια. [3] Κι ενώ ο μέσος όρος του 

ακτοπλοϊκού στόλου των εισηγμένων εταιρειών ανέρχεται στα 12,8 χρόνια, θα πρέπει 

να λάβουμε υπ’ όψιν ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του στόλου δραστηριοποιείται στο 
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εξωτερικό (κρουαζιέρες). Κατά συνέπεια, τα περισσότερα πλοία της ακτοπλοΐας ήταν 

συμβατικά πλοία μεγάλης ηλικίας και μικρών ταχυτήτων που στερούνταν τεχνολογικών 

εξελίξεων. [46]  
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 -  ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΆΡΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ  

Από την έκδοση του Κανονισμού 3577/92 της ΕΕ έως την έκδοση του Ν. 2932/01 

μεσολάβησαν 9 έτη. Δίκαια λοιπόν μπορεί να αναρωτηθεί κανείς τι μεσολάβησε και 

ποια είναι τα μέτρα που πάρθηκαν ή οι αντιδράσεις που υπήρξαν στον ελληνικό χώρο 

της ακτοπλοΐας στο μεσοδιάστημα. Με μία γρήγορη ματιά κάποιος θα μπορούσε 

εύκολα να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τίποτε ή σχεδόν τίποτε δεν έγινε. Ωστόσο, η 

ανάλυση των πραγματικών γεγονότων έρχεται να διαψεύσει αυτό το επιφανειακό 

συμπέρασμα. Στην πραγματικότητα έλαβαν χώρα δύο κύριες εξελίξεις ως προς αυτή 

την κατεύθυνση [6]:  

Η πρώτη είναι η μεταβολή της δομής των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων και  

Η δεύτερη είναι η μεταβολή της δομής του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου.  

Το νέο επιχειρησιακό περιβάλλον που άρχισε να διαμορφώνεται πρώτα στην 

ευρωπαϊκή και ύστερα στην ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά με την έκδοση του Κανονισμού 

3577/92 και την επικείμενη άρση του καμποτάζ αντίστοιχα επηρέασε τις αποφάσεις και 

τις κινήσεις των μεγάλων ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών. Η άρση του καμποτάζ 

έκρυβε υψηλό κίνδυνο εισόδου ξένων επιχειρηματιών στον χώρο που 

δραστηριοποιούνταν μέχρι πρότινος πλοία μόνο ελληνικής προέλευσης. Ένας πολύ 

σημαντικός παράγοντας από τον οποίο εξαρτιόταν ο βαθμός εισχώρησης των ξένων 

επιχειρηματιών στο χώρο ήταν το κατά πόσο οι έλληνες εφοπλιστές και ο στόλος τους 

θα ήταν έτοιμοι ώστε να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό από άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες. Ο βαθμός «προετοιμασίας» των ελλήνων εφοπλιστών εξαρτιόταν τόσο από 

τους ίδιους τους εφοπλιστές όσο και από την Κυβέρνηση και την πολιτική του ΥΕΝ. 
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4.1. Μεταβολή της Δομής των Ακτοπλοϊκών Επιχειρήσεων 

Ενόψει λοιπόν των εξελίξεων, πολλές εταιρείες άρχισαν να αναζητούν τρόπους για 

εδραίωσή τους στο χώρο και περαιτέρω επέκτασή τους τόσο μέσω εποικοδομητικών 

συνεργασιών με άλλες εταιρείες όσο και μέσω απόκτησης νέων πλοίων ή 

εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος γερασμένου στόλου τους [34]. 

4.1.1. Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο 

H αναμενόμενη άρση του cabotage έφερε νέα δεδομένα τα οποία ανέτρεψαν την 

υπάρχουσα εικόνα. Tον εφησυxασμό αντικατέστησε η αγωνία για το αύριο, 

αναγκάζοντας τις εταιρείες να καταστρώσουν και να υλοποιήσουν μεγάλα επενδυτικά 

προγράμματα και να πάρουν πρωτοβουλίες μεγάλης σημασίας [82]. Στην προσπάθειά 

τους να συγκεντρώσουν το απαραίτητο κεφάλαιο για τις κινήσεις τους, οι πέντε 

μεγαλύτερες εταιρείες: Επιχειρήσεις Αττικής, Minoan Lines, η Στρίντζης, η ΑΝΕΚ και η 

ΝΕΛ, σε αντίθεση με τις συνήθεις πρακτικές των οικογενειακών ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων, εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Έτσι, τον Μάρτιο 

του 1994, μόλις δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του Κανονισμού της ΕΕ, εισήχθη στην 

κύρια αγορά του ΧΧΑ η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία, η Στρίντζης Ναυτιλιακή ΑΕ. [35] Το 

παράδειγμα της Στρίντζη ακολούθησε αμέσως η ΔΑΝΕ Sea Line τον Νοέμβριο του 

1994 και μετά η ΝΕΛ το 1995. Οι επιχειρήσεις Αττικής ήταν εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο από το 1924 στον κλάδο εμπορία διαφόρων τύπων αλεύρων και μετά το 

1993 αγοράστηκε από εφοπλιστή και μπήκε στον χώρο της ακτοπλοΐας. Η ΑΝΕΚ 

αποφάσισε να αυξήσει το κεφάλαιό της εισάγοντας τις μετοχές της εταιρείας της στο 

ΧΑΑ το 1998. [36] 
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4.1.2. Αλλαγή Εταιρικών Σχημάτων Ελληνικών Ακτοπλοϊκών Επιχειρήσεων 

Έγινε σχετικά νωρίς κατανοητό και στην ελληνική αγορά ότι οι συγxωνεύσεις είναι ένα 

από τα λίγα όπλα που διαθέτουν οι επιxειρήσεις για να μπουν επιθετικά στον ελεύθερο 

ανταγωνισμό. Δεν είναι τυxαίο το γεγονός ότι αγορές, όπως των ποτών - τροφίμων και 

των ασφαλιστικών και τραπεζικών υπηρεσιών, παρουσιάζουν μια έντονη κινητικότητα 

στον τομέα των συγxωνεύσεων, καθώς ο ελεύθερος ανταγωνισμός τους επέβαλλε να 

γίνουν ανταγωνιστικές. Στη διαδικασία αυτή των συγχωνεύσεων τα τελευταία χρόνια 

έχουν μπει και νέοι τομείς όπως η ακτοπλοΐα, η οποία -εξαιτίας του προστατευτισμού- 

δεν είxε προxωρήσει όλα αυτά τα xρόνια σε καμία συγxώνευση.  

Η λύση της συγχώνευσης για την Ελλάδα, αποτέλεσε μια επιχειρηματική 

αναδιάρθρωση των φορέων με στόχο την επιδίωξη αύξησης της οικονομικής ισχύος, 

εξυγίανσής τους, καλύτερης αντιμετώπισης του ανταγωνισμού, αλλά κυρίως την 

δραστηριοποίησή τους στην απελευθερωμένη πλέον αγορά με καλύτερους 

διαπραγματευτικούς όρους. [30] 

Μέσα στα πλαίσια της επιφαινόμενης απελευθέρωσης της αγοράς και προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τα οικονομικά τους προβλήματα από τον υπερδανεισμό τους στα 

διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι ελληνικές εταιρείες, άμεσα ή έμμεσα, 

κατέληξαν σε συμπράξεις. [37]. Η χαμηλή οικονομική ρευστότητα και η χαμηλή καλή 

πίστη14 που χαρακτήριζε πολλές επιχειρήσεις της εποχής ευνόησαν τις εταιρείες που 

βρίσκονταν σε καλύτερη θέση να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.  

Οι ελληνικές εταιρείες αφενός έπρεπε να βρουν τρόπο να βγουν από την οικονομική 

δυσμένεια στην οποία βρίσκονταν και αφετέρου να βρουν λύση για την απειλή να 

κλείσουν ή να πέσουν σε «ξένα χέρια» και να αγοραστούν από ξένες εταιρείες. [30] Η 

υπό διαμόρφωση νέα πραγματικότητα έκανε αναγκαία τη συσπείρωση των Ελλήνων 

                                                
14 goodwill 
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ακτοπλόων, προκειμένου να χαράξουν κοινή ρότα αφού τα προβλήματα που καλούνται 

να αντιμετωπίσουν σε μία ελεύθερη αγορά μετά την πρόωρη άρση του καμποτάζ ήταν 

κοινά. Γι’ αυτό το λόγο αποφάσισαν να εφαρμόσουν στην πράξη το ρητό ‘η ισχύς εν τη 

ενώσει’. [38] 

Η χρονιά ορόσημο για την απαρχή των συγχωνεύσεων και συνενώσεων στην ελληνική 

ακτοπλοϊκή αγορά ήταν το 1999. Το 1999 έδωσε σε όλους την έντονη αίσθηση της 

αλλαγής της ελληνικής ναυτιλίας και την αρχή μιας μεταβατικής φάσης [80]. Ήταν η 

πρώτη xρονιά που η ναυτιλία μπήκε στο xώρο των συγxωνεύσεων, με πρωτοπόρο τη 

Minoan Lines, η οποία συγxωνεύθηκε με τη Ceres, μία ισχυρή συνεργασία, η οποία 

είxε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας εταιρείας που συνδέει μεταξύ τους 62 λιμάνια, 

μεταφέρει 2.350.000 επιβάτες και διαθέτει το τελειότερο on-line σύστημα κρατήσεων 

[39]. Η ΑΝΕΚ συγχωνεύτηκε, δια απορροφήσεως, με τη “Ρεθυμνιακή”, και συμμετείχε 

στο 50% της “ΛΑΝΕ” και στο 16,5% της “ΝΕΛ”. Οι επιχειρήσεις Αττικής ΑΕ αφού 

επέτυχαν στην αγορά της Αδριατικής και αύξησαν το κεφάλαιό τους στο ΧΧΑ 

κατάφεραν να αποκτήσουν το 38,8% των μετοχών μιας από τις σημαντικότερες 

εταιρείες της εγχώριας αγοράς, τις Γραμμές Στρίντζη Ναυτιλιακή ΑΕ. [21] Επίσης, 

δημιουργήθηκε μία νέα μεγάλη εταιρεία η Hellas Flying Dolphins, η οποία προέκυψε 

από την κοινοπραξία της Ceres Hydrofoils, της Minoan Lines Highspeed Ferries και 

των Μινωικών γραμμών. [85]  

Το παράδοξο είναι ότι οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που προχώρησαν σε 

στρατηγικές συμμαχίες ήταν οι μεγάλες και οι εύρωστες, αυτές δηλαδή που δεν είχαν 

ανάγκη να το κάνουν διότι στην ουσία δεν αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα προβλήματα 

επιβίωσης όπως οι μικρές και οι μεσαίες, αλλά, αλλά στόχευαν στην κυριαρχία τους 

στην εσωτερική και διεθνή αγορά. Η σημερινή μορφή των μεγαλύτερων και 

συγχωνευμένων πλέον ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων -και η οποία είναι πολύ πιθανό να 

ξαναλλάξει μέσω διαφορετικών συμμαχιών- όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια 
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φανερώνει το γεγονός ότι το διαφοροποιημένο ρυθμιζόμενο ολιγοπώλιο που 

επικρατούσε στην ελληνική ακτοπλοΐα γιγαντώθηκε ακόμη περισσότερο αγγίζοντας τη 

μορφή μονοπωλίου: 

• Όμιλος Επιχειρήσεων Αττικής (Suprefast Ferries & Blue Star Ferries - πρώην 

Στρίντζης) 

• Όμιλος Μινωικών Γραμμών (Μινωικές γραμμές, Hellas Flying Dolphins – 

πρώην Ceres, Hellas Ferries – (αφοί Βεντούρη, Agoudimos lines, Νομικός lines 

και Goutos lines) και Saronikos ferries 

• Όμιλος ΑΝΕΚ (ANEK, ΔΑΝΕ,PANE, LANE, ΝΕΛ, MLL και ΑΝΕΝ) [40] 

Οι ακτοπλόοι που επιμένουν να διατηρούν οικογενειακές επιχειρήσεις είναι πολύ 

πιθανό να μην αντέξουν τον ανταγωνισμό καθώς οι γρήγορες και ευέλικτες εταιρείες θα 

τις αναγκάσουν είτε να υποχωρήσουν και να συγχωνευτούν είτε να αποχωρήσουν από 

το χώρο της ακτοπλοΐας.   

4.2. Αλλαγή Δομής Ελληνικού Ακτοπλοϊκού Στόλου 

4.2.1. Ανανέωση Ελληνικού Ακτοπλοϊκού Στόλου 

Τα προαναφερόμενα γεγονότα σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση του 

ανταγωνισμού δημιούργησαν την ανάγκη για ανανέωση του στόλου. Έτσι οι έλληνες 

ακτοπλόοι από το 1998 μέχρι και το 2001, έξι χρόνια μετά την έκδοση του Κανονισμού, 

επιδόθηκαν σε ένα αγώνα εκσυγχρονισμού των ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων 

εισάγοντας μονάδες νέας τεχνολογίας που κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το 

μεγαλύτερο μέγεθος και οι υψηλές ταχύτητες. Κύρια επιδίωξη των επιχειρηματιών ήταν 

αρχικά ο εμπλουτισμός και στη συνέχεια ανανέωση του στόλου μέσω αντικατάστασης 

των υπαρχόντων πλοίων. [41] Η πρωτοβουλία αυτή των ελλήνων ακτοπλόων είχε ως 
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στόχο τη διατήρηση του ελέγχου των θαλάσσιων συγκοινωνιών της χώρας από 

Έλληνες και μετά την άρση του προνομίου κι ενώ άρχισε δειλά το 1998, τα επόμενα 

χρόνια απέκτησε εντυπωσιακούς ρυθμούς. [42] Αποτέλεσε μία πολύ σημαντική αλλαγή 

για την παραδοσιακή πολιτική που ακολουθούσαν οι έλληνες ακτοπλόοι, οι οποίοι 

μέχρι πρότινος αγόραζαν φθηνά, μεταχειρισμένα και όχι απαραίτητα επιβατηγά πλοία 

και πάνω σε αυτά έκαναν μετατροπές προκειμένου να τα προσαρμόσουν σύμφωνα με 

τα ελληνικά δεδομένα. Πρωτοπόρα πλοία ήταν τα SUPERFAST I και II, με ταχύτητες 

26 ναυτικούς κόμβους. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα πλοία αυτά χρησιμοποιήθηκαν στην 

αγορά της Αδριατικής, η οποία από πολλούς θεωρείται ο πρόδρομος της αγοράς του 

Αιγαίου [43].   

Τα υπερσύγχρονα, τελευταίας γενιάς, ακτοπλοϊκά πλοία χτίστηκαν με μεγάλη 

αισιοδοξία και με την βεβαιότητα ότι πλέον η Ελλάδα θα συμβαδίσει με τα διεθνή 

δεδομένα απελευθερώνοντας την επιβατηγό ναυτιλία από το τροχοπέδη του 

κρατικισμού, εφαρμόζοντας επιτέλους και στην Ελλάδα, τον Κανονισμό 3577/92 της 

ΕΕ. Έχοντας οι ακτοπλόοι στο νου τους αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, επένδυσαν 

κολοσσιαία ποσά πιστεύοντας ότι τα πλοία αυτά θα μπορούσαν να αποπληρώσουν τα 

υπέρογκα δάνεια και τους τόκους και επιπλέον θα τους επέτρεπαν να προβούν σε 

περαιτέρω κολοσσιαίες επενδύσεις κτίζοντας πλοία που κάποια στιγμή θα 

αντικαταστούσαν τα υπάρχοντα εναπομείναντα 70-80 παλαιά επιβατηγά, τα οποία θα 

αποσυρθούν ούτως ή άλλως στα επόμενα χρόνια [83].   

Με τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν στην ακτοπλοΐα τα μεγάλα πλοία 

χρησιμοποιήθηκαν στις κύριες γραμμές ελεύθερης εισόδου που έχουν να καλύψουν 

μεγάλο όγκο επιβατών και εμπορευμάτων. Έτσι, άφησαν τα συμβατικά πλοία για τις 

άλλες γραμμές που έχουν να ικανοποιήσουν μικρότερο όγκο επιβατών και 

εμπορευμάτων με τη δυνατότητα εκτέλεσης περισσότερων δρομολογίων ημερησίως 

αφού έχουν να καλύψουν μικρότερες αποστάσεις. Το Yπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, 
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προκειμένου να ενθαρρύνει τη σταδιακή αντικατάσταση του γερασμένου ακτοπλοϊκού 

στόλου με πλοία νέας τεχνολογίας, έθεσε ως άτυπη αλλά βασική προϋπόθεση για την 

χορήγηση νέων αδειών σκοπιμότητας την δρομολόγηση νέων ταχύπλοων σκαφών. 

[44] 

Τον Μάιο του 2000 έγινε η παραλαβή από τις Επιχειρήσεις Αττικής ΑΕ του πρώτου 

νεότευκτου υπερσύγχρονου συμβατικού ελληνικού επιβατηγού / οχηματαγωγού 

πλοίου, Blue Star Ithaki, που δρομολογήθηκε στις ελληνικές ακτοπλοϊκές γραμμές [21]. 

Το 2001, έγιναν το εγκαίνια του «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ», του νέου αποκτήματος των 

Μινωικών γραμμών [39].  

Χαρακτηριστικά νέων πλοίων  

Οι κύριοι τύποι νεότευκτων πλοίων που έκαναν την εμφάνισή τους στα νερά του 

Αιγαίου τα τελευταία χρόνια διαχωρίζονται σε δύο τύπους: τα καταμαράν και τα 

monohull. Τα πλοία αυτά είναι ολοκαίνουρια και έκαναν τα παρθενικά τους ταξίδια στις 

«δύσκολες» θάλασσες του Αιγαίου. Έχουν λιτή διακόσμηση η οποία περιορίζεται σε 

καθίσματα αεροπορικού τύπου, ορισμένες τηλεοράσεις, ένα μπαρ και λίγους χώρους 

για αποσκευές. Τα μεγαλύτερα του είδους –αυτά που παίρνουν και αυτοκίνητα- έχουν 

γκαράζ, δύο μεγάλα σαλόνια σε δύο καταστρώματα (πάνω και κάτω) και τρία μπαρ. Θα 

μπορούσε κανείς να παρομοιάσει τα πλοία της νέας τεχνολογίας με αεροπλάνα σε 

σχήμα πλοίου τα οποία «πλέουν» στο Αιγαίο [18].  

Ακόμα όμως και τα καινούργια πλοία παρουσιάζουν κάποια μειονεκτήματα τα οποία 

αφορούν περισσότερο στην άνεση των επιβατών. Για παράδειγμα τα νέα τύπου πλοία 

monohull διαθέτουν καθίσματα αεροπορικού τύπου, τα οποία είναι τοποθετημένα πολύ 

κοντά μεταξύ τους. Επιπλέον, απαγορεύεται η παραμονή των επιβατών στους 

εξωτερικούς χώρους, δια λόγους ασφαλείας, εξαιτίας των μεγάλων ταχυτήτων που 

αναπτύσσουν. Αυτή η διαρρύθμιση υποχρεώνει τον επιβάτη να παραμένει, κατά τη 
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διάρκεια του ταξιδιού, στη θέση του. Όταν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρή δεν 

υπάρχει πρόβλημα, όταν όμως η διάρκεια του ταξιδιού πλησιάζει ή/και ξεπερνά τις 5 

ώρες τότε τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι εμφανή.  

Επίσης έντονα προβλήματα για τους επιβάτες δημιουργούνται όταν οι καιρικές 

συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. Από τα 6 κι όλας μποφόρ τα νέα αυτά σκάφη αρχίζουν να 

έχουν κλυδωνισμούς, που αναπόφευκτα ταλαιπωρούν τους επιβάτες, οι οποίοι 

βρίσκονται “καθηλωμένοι” στα καθίσματά τους. Δυστυχώς, οι μηχανισμοί ευστάθειας 

που υπάρχουν δεν προσδίδουν στη μείωση των προβλημάτων που προκύπτουν από 

τους κυματισμούς.15  

4.2.2. Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Ακτοπλοϊκού Στόλου 

Με την εφαρμογή του Ν. 2932/01 προστέθηκαν νέα δεδομένα στα οποία οι έλληνες 

ακτοπλόοι έπρεπε να προσαρμοστούν προκειμένου να επιβιώσουν. Ο νόμος 

αναφέρεται στο όριο ηλικίας των πλοίων που απασχολούνται στις ελληνικές θάλασσες 

και προβλέπει την απόσυρση των πλοίων αυτών στο 30ο έτος της ηλικίας τους. Ο νέος 

νόμος έρχεται σε αντίθεση με τον Κανονισμό 3577/92 της ΕΕ, ο οποίος προβλέπει την 

υποχρεωτική επισκευή και μετασκευή των πλοίων που ξεπερνούν τα 27 έτη 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Η Ελλάδα αυτή της στιγμή είναι το μοναδικό κράτος-μέλος που επιβάλλει 

όριο ηλικίας στα πλοία του και επιπλέον μειώνει το ηλικιακό όριο απόσυρσης από τα 35 

που ήταν πριν στα 30 έτη. Καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής αυτής της 

τροποποίησης έχει οριστεί το 2008.  

Η προσαρμογή στο σταδιακό χρονοδιάγραμμα μείωσης του ορίου ηλικίας συνοδεύτηκε 

από την εντατικοποίηση των ελέγχων στο πλαίσιο των τακτικών και έκτακτων 

επιθεωρήσεων των πλοίων που έχουν συμπληρώσει τα 30 έτη. Σύμφωνα και με τα ΠΑ
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δεδομένα προηγούμενης παραγράφου, ο αριθμός των πλοίων που 

δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά, και πρέπει να συμμορφωθούν στην 

σταδιακή μείωση του ανώτατου ορίου ηλικίας, είναι αρκετά μεγάλος. Κι ενώ ο 

σημερινός μέσος όρος του συνόλου του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου των 

εισηγμένων εταιρειών ανέρχεται στα 12,8 χρόνια, θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν ότι το 

μεγαλύτερο μέρος του στόλου που αποτελείται από νεότευκτα πλοία μικρής ηλικίας 

δραστηριοποιείται στο εξωτερικό (γραμμή Αδριατικής) [78]. 

 Σύμφωνα με τα δεδομένα του ν. 2932/01, το όριο απομάκρυνσης του ακτοπλοϊκού 

στόλου διαμορφώνεται ως εξής: 

ΑΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΌΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ  

1. 31/12 του 2002 35 ετών  

2. 31/12 του 2006 34 ετών  

3. 31/12 του 2007 32 ετών  

4. 31/12 του 2008 30 ετών  

Πίνακας 6 – Όριο απομάκρυνσης ακτοπλοϊκού στόλου  

Πηγή: Γουλιέλμος ΑΜ., Ε. Σαμπράκος 16  

Στη συνέχεια ακολουθεί ο πίνακας 7, ο οποίος παρουσιάζει ενδεικτικά την ηλικία 

ορισμένων πλοίων που απασχολούνται στην αγορά της ελληνικής ακτοπλοΐας, 

προκειμένου να γίνει κατανοητή με παράδειγμα η ηλικία του ελληνικού ακτοπλοϊκού 

στόλου και η άμεση ανάγκη για εφαρμογή του Ν. 2932/01.  

                                                                                                                                          
15 Εξπρές, σ.6-7. 
16 Γουλιέλμος AM, E. Σαμπράκος, «Ακτοπλοΐα & Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων», σ. 395 
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Πλοίο Τύπος Ηλικία σε 

έτη 

Βιτσέντζος Κορνάρος Επιβατηγό – οχηματαγωγό 28 

Εξπρές Απόλλων Επιβατηγό – οχηματαγωγό 31 

Εξπρές Ολυμπία Επιβατηγό – οχηματαγωγό 31 

Εξπρές Σαντορίνη Επιβατηγό – οχηματαγωγό 30 

Παναγία Εκατονταπυλιανή Επιβατηγό – οχηματαγωγό 32 

Σούπερ Ναϊας Επιβατηγό – οχηματαγωγό 33 

Ποσειδών Εξπρές ΙΙ Επιβατηγό – οχηματαγωγό 31 

Αριάδνη Επιβατηγό – οχηματαγωγό 36 

Χάϊσπιντ Ι Καταμαράν – υδροπτέρυγα 9 

Μέγα Ντάλριν XXXII Καταμαράν – υδροπτέρυγα 27 

Μήλος Εξπρές Επιβατηγό – οχηματαγωγό 35 

Μήλος Φλάϊνγκ Καταμαράν – υδροπτέρυγα 29 

Πάτμος Επιβατηγό – οχηματαγωγό 32 

Μαρίνα Επιβατηγό – οχηματαγωγό 33 

Ροδάνθη Επιβατηγό – οχηματαγωγό 31 

Ιαλισσός Επιβατηγό – οχηματαγωγό 38 

Ρόδος Επιβατηγό – οχηματαγωγό 31 

Άπτερα Επιβατηγό – οχηματαγωγό 32 

Ρέθυμνο Επιβατηγό – οχηματαγωγό 33 

Κίνγκ Μίνως Επιβατηγό – οχηματαγωγό 32 

Ν. Καζαντζάκης Επιβατηγό – οχηματαγωγό 33 

Αγ. Γαλήνη Φορτηγά - οχηματαγωγά 31 

Γκόλντεν Βεργίνα Επιβατηγό – οχηματαγωγό 38 

Μιλένα Επιβατηγό – οχηματαγωγό 35 

Άνεμος Επιβατηγό – οχηματαγωγό 29 

Νταλιάνα Επιβατηγό – οχηματαγωγό 35 

Εξπρές Αφροδίτη Επιβατηγό – οχηματαγωγό 27 

Ρομίλντα Επιβατηγό – οχηματαγωγό 30 

Αρκάδι Επιβατηγό – οχηματαγωγό 21 

Πρέβελη  Επιβατηγό – οχηματαγωγό 24 

Ναϊάς Εξπρές Επιβατηγό – οχηματαγωγό 33 ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



Διπλωματική Εργασία Μοσχοβάκη Π.       Υπ. Καθ. Θεοδωρόπουλος Σ. 

Επιπτώσεις στην Ελληνική Ακτοπλοΐα από την άρση του Cabotage     59 

Ναϊάς ΙΙ Επιβατηγό – οχηματαγωγό 38 

Λατώ Επιβατηγό – οχηματαγωγό 29 

Λισσός Επιβατηγό – οχηματαγωγό 32 

Αγ. Ραφαήλ Επιβατηγό – οχηματαγωγό 36 

Θεόφιλος Επιβατηγό – οχηματαγωγό 30 

Μυτιλήνη Επιβατηγό – οχηματαγωγό 31 

Σαπφώ Επιβατηγό – οχηματαγωγό 38 

Πίνακας 7 – Η ηλικία πλοίων που ταξιδεύουν στο Αιγαίο (2005) 

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ, 09/06/1999   

4.3. Αύξηση Δανεισμού από Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

Οι μεγάλες επενδύσεις των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων στηρίχτηκαν στις εξίσου 

μεγάλες δανειοδοτήσεις των τραπεζών, οι οποίες με τη σειρά τους βασίστηκαν στην 

εξαιρετικά καλή πορεία του χρηματιστηρίου, πρακτική την οποία πλήρωσαν πολύ 

ακριβά και οι δύο πλευρές. Ο υπέρογκος δανεισμός συμπίεσε αισθητά τα περιθώρια 

λειτουργικού κέρδους για τις εταιρείες ενώ η τραπεζική πίστη προς την Ελληνική 

ακτοπλοϊκή αγορά κλονίστηκε κατά την περασμένη τριετία. Αναφέρεται χαρακτηριστικά 

ότι μόνο το 2000, οι ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρείες δανείστηκαν 16 δισ. δολάρια από 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από τα οποία τα 2,75 προέρχονταν από ελληνικές 

τράπεζες. [45] 

Ήταν πολλές οι τράπεζες που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους προς τις εταιρείες ενώ 

άλλες ήταν απόλυτα αρνητικές προς οποιαδήποτε μορφή νέας χρηματοδότησης του 

κλάδου. Επιπρόσθετα, μερικές τράπεζες προέβησαν σε κάθετες κινήσεις αναζητώντας 

από άλλους οργανισμούς την αναχρηματοδότησή τους έστω και με κόστος. Ευτυχώς 

όμως υπήρξαν και τράπεζες ή οργανισμοί που ουσιαστικά ανέλυσαν το πρόβλημα με 

μεγαλύτερη ψυχραιμία βρίσκοντας λύσεις για την έξοδο από την κρίση γεγονός που ΠΑ
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βοήθησε τον τραπεζικό κλάδο να ανακτήσει τη ψυχραιμία του και την πίστη του στην 

Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά. [46] 

Παράλληλα οι εταιρείες αναγκάστηκαν να εκσυγχρονίσουν τη διαχείρισή τους και να 

θέσουν νέα μέτρα με στόχο τη διαφάνεια που απαιτείται από τη χρηματοδοτική αγορά. 

Οι αναδιαρθρώσεις των δανείων των εταιρειών αποτέλεσαν μακρόχρονη και επίπονη 

διαδικασία η οποία φτάνει στην ολοκλήρωσή της. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας, οι εταιρείες υποχρεώθηκαν να επιβαρυνθούν με τόκους υπερημερίας και 

άλλα έξοδα τα οποία βάρυναν περαιτέρω την ταμειακή θέση τους. Το κοινό στοιχείο 

των αναδιαρθρώσεων ήταν η μείωση των δυσβάσταχτων ετησίων αποπληρωμών και η 

σημαντική αύξηση του προφίλ της αποπληρωμής των δανείων. Οι νέες 

αναδιαρθρώσεις των δανείων έδωσαν την ευκαιρία αφενός στις εταιρείες να μπουν σε 

μία νέα αναπτυξιακή τροχιά και αφετέρου στις τράπεζες να παίξουν το ρόλο του 

ρυθμιστή αφού από αυτές θα εξαρτάται πλέον η έγκριση των νέων επιχειρηματικών 

σχεδίων τους. Επιπλέον, μειώθηκε για πρώτη φορά ο τραπεζικός δανεισμός της 

Ελληνικής ακτοπλοΐας κατά την τελευταία πενταετία 5,22 % καθώς από 2,048 δισ. 

πήγε στα 1,941 δισ. ευρώ. [46] 

Η έξοδος από την κρίση και η αναμφισβήτητη βελτιστοποίηση κερδοφορίας του κλάδου 

θα συντείνουν στην ανάκαμψη νέων επενδύσεων στο χώρο της ακτοπλοΐας. Η 

αποδεδειγμένη αύξηση των λειτουργικών εσόδων αλλά και των κερδών που 

δημοσιοποιήθηκαν στα αποτελέσματα χρήσεως του 2003 ενισχύει το ενδιαφέρον των 

επενδυτών προς τον κλάδο. Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως για τη δυνατότητα 

άντλησης νέων κεφαλαίων από το ΧΑΑ είναι η ανάκαμψη της Ελληνικής 

χρηματαγοράς. Θεωρείται πλέον πολύ πιθανό να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον των 

τραπεζών για τη χρηματοδότηση του κλάδου από τη στιγμή που έχει διαμορφωθεί η 

παραπάνω αναγκαιότητα νέων επενδύσεων. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΑ
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μελέτης της XRTC, το μέγεθος της χρηματοδότησης της Ελληνικής Ακτοπλοΐας δεν έχει 

μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία 3 χρόνια και κυμαίνεται γύρω στα 2 δις ευρώ. [46] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -   Ο Ν. 2932/01 ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

Στο τέλος του εικοστού αιώνα, η ελληνική ακτοπλοΐα ακολουθώντας την παγκόσμια 

τάση άλλαξε προφίλ. Στόχος του νέου συστήματος είναι η εξυπηρέτηση των 

μεταφορικών αναγκών με βασικές παραμέτρους το νησί - το λιμάνι - το πλοίο - τις 

υπηρεσίες υποστήριξης. [7]  

5.1. Το ακτοπλοϊκό Δίκτυο 

Το νέο σύστημα δημιουργεί ένα πολυκομβικό δίκτυο σε αντικατάσταση του 

προηγούμενου διπολικού συστήματος. Με το ν. 2932/01, η Ελλάδα αποκτά 

οργανωμένο Δίκτυο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών αφού τα προηγούμενα έτη η Ελλάδα, 

αν και κατεξοχήν νησιωτική χώρα, δεν είχε συστήσει ένα οργανωμένο δίκτυο 

ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Το δίκτυο δεν έχει χαρακτήρα υποχρεωτικής εφαρμογής 

αλλά προτύπου για τη χάραξη των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.  

Μέσα στο νέο πλαίσιο, το δίκτυο καθορίζεται μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους με 

Απόφαση του κ. ΥΕΝ ύστερα από γνώμη του ΣΑΣ [13] και ουσιαστικά : 

• καθορίζει  

o τα τακτικής δρομολόγησης νησιά και τα άγονα   

o τον ελάχιστο αριθμό δρομολογίων κάθε σύνδεσης ανάλογα με την 

εποχικότητα της ζήτησης και τη μορφή των μεταφορικών αναγκών και  

o τα πρότυπα πλοίου για κάθε γραμμή  

• οργανώνει  

o ένα χάρτη ακτοπλοϊκών συνδέσεων της ηπειρωτικής με τη νησιωτική 

Ελλάδα και 
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o ένα χάρτη ακτοπλοϊκών συνδέσεων των νησιών μεταξύ τους. 

5.1.1. Γραμμές Νέου Δικτύου 

Οι δρομολογιακές γραμμές διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη σημασία τους 

στις εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές της χώρας, στη διοικητική της διάταξη, στη 

διάταξη των λιμένων, τις ειδικές συνθήκες σε αυτούς και την ανάγκη εξασφάλισης 

τακτικής εξυπηρέτησής τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα πλοία δεν θα 

ανήκουν στις γραμμές μίας κατηγορίας αποκλειστικά αλλά θα μπορούν να εξυπηρετούν 

και λιμένες που περιλαμβάνονται σε γραμμή άλλης κατηγορίας. Με αυτό τον τρόπο, 

αλλάζει το καθεστώς που ίσχυε ως τώρα, δηλαδή το φαινόμενο του «αρραβώνα» μιας 

γραμμής με αυξημένη ζήτηση με μία ή περισσότερες συγκεκριμένες ακτοπλοϊκές 

εταιρείες για πολλά έτη.   

Το νέο δίκτυο αντιδιαστέλλει τις δρομολογήσεις που επιθυμούν οι πλοιοκτήτες με 

εκείνες που επιβάλλονται από την Πολιτεία για λόγους δημοσίου συμφέροντος 

προκειμένου να εξυπηρετηθεί όλο το δίκτυο των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και να 

διασφαλιστεί η συνοχή του νησιωτικού χώρου. Με Απόφαση του Υπουργού ύστερα 

πάλι από γνώμη του ΣΑΣ μπορεί να επιβάλλονται στους πλοιοκτήτες που 

ενδιαφέρονται να δρομολογήσουν πλοίο σε κάποια γραμμή, υποχρεώσεις δημόσιας 

υπηρεσίας.  

Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργούνται οι παρακάτω γραμμές:  

Γραμμές Τακτικής Δρομολόγησης. Η διαδικασία τακτικής δρομολόγησης 

προδιαγράφει, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένο ακτοπλοϊκό δίκτυο καθοριζόμενο με 

Απόφαση του κ. ΥΕΝ, συγκεκριμένες ετήσιες δρομολογιακές περιόδους, εγγυητικές 

επιστολές και παράβολα, δυνατότητα επιβολής υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας 

ακόμη και στις τακτικές γραμμές και εκδίκαση ενστάσεων μέσω ΡΑΘΕ. 
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Γραμμές Δημόσιας Υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις που δεν εκδηλώνεται 

επιχειρηματικό ενδιαφέρον, για κάποιες γραμμές (άγονες γραμμές) ή οι προτάσεις που 

έχουν υποβληθεί για ελεύθερη δρομολόγηση απορρίπτονται, το ΥΕΝ επιβάλλει στους 

ακτοπλόους να συμπεριλάβουν στα δρομολόγιά τους, τους λιμένες αυτών των 

γραμμών και υπογράφεται σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατόπιν 

ευρωπαϊκού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση λόγων δημοσίου συμφέροντος 

(διασφάλιση εδαφικής συνέχειας της χώρας, οικονομική ανάπτυξη και συνοχή κλπ). Η 

διάρκεια των συμβάσεων είναι από τρία έως και τα πέντε έτη. Ως αντιστάθμισμα 

προβλέπεται, είτε η αποκλειστική εκμετάλλευση της γραμμής, είτε η καταβολή 

επιδότησης από το κράτος.  

5.2. Δρομολόγια 

5.2.1. Τακτικά Δρομολόγια 

Κάθε αίτηση για δρομολόγηση πλοίου που ζητείται από κοινοτικό πλοιοκτήτη και 

πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 2932/01 γίνεται αποδεκτή με Απόφαση του κ. 

ΥΕΝ εφόσον διαθέτει όλα τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις ναυτιλιακά 

έγγραφα, πιστοποιητικά ασφαλείας και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, 

πιστοποιητικό κλάσης από αναγνωρισμένο νηογνώμονα κλπ. Στόχος του ΥΕΝ είναι η 

δραστηριοποίηση όλων των πλοίων που είναι σε διαθεσιμότητα, ώστε οι ακτοπλοϊκές 

συγκοινωνίες να έχουν το μέγιστο δυνατό αριθμό δρομολογίων.  

Επίσης, ο ν. 2932/01 ορίζει ετήσια δρομολογιακή περίοδο, η οποία αρχίζει από την 

01/11 και λήγει στις 31/10 του επόμενου ημερολογιακού έτους. Έτσι, κάθε έτος οι 

ενδιαφερόμενες εταιρείες υποβάλλουν αίτηση δρομολόγησης στο ΥΕΝ για την 

εκμετάλλευση μίας ή περισσότερων γραμμών και εάν πληρούν τις νόμιμες 

προϋποθέσεις γίνεται δεκτή η αίτησή τους. Με τη μέθοδο αυτή, κάθε πλοιοκτήτης που 
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πληροί τις προϋποθέσεις (δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε κάθειρξη ή φυλάκιση, 

έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις κλπ) και έχει πλοίο (ή πλοία) που 

μπορεί (ή μπορούν) να ικανοποιήσει (ή ικανοποιήσουν) τις ανάγκες της γραμμής, είναι 

κάτω των 30 ετών και είναι συμβατό (ή συμβατά) με τους λιμένες της γραμμής, δύναται 

να το δρομολογήσει (ή να τα δρομολογήσει) σε οποιαδήποτε γραμμή του Αιγαίου και 

του Ιονίου Πελάγους [Ν. 2932/01].  

Υπό αυτές τις συνθήκες, δημιουργούνται δύο κατηγορίες εταιρειών: αυτές που 

εισέρχονται σε μία γραμμή για πρώτη φορά και αυτές που δραστηριοποιούνται επί 

χρόνια στην ίδια γραμμή. Οι εταιρείες της πρώτης κατηγορίας, είναι οι λεγόμενες «μη 

καθεστωτικές» εταιρείες, οι οποίες προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της νέας γραμμής 

και κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εναρμονίσουν τις υπηρεσίες που 

παρέχουν με τις ανάγκες του νέου επιβατικού κοινού. Από την άλλη πλευρά, είναι οι 

ακτοπλοϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται επί χρόνια στην ίδια γραμμή και οι 

οποίες πλέον αναγκάζονται να ανταγωνιστούν αφενός για την άδεια ετήσιας 

δρομολόγησης και αφετέρου για την αποδοτική εκμετάλλευση της σύνδεσης. 

Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι η αναθεώρηση των μεθόδων που ακολούθησαν 

στη διαδικασία κάλυψης των αναγκών των συγκεκριμένων ακτοπλοϊκών γραμμών, η 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ανανέωση ή ο εκσυγχρονισμός του 

στόλου καθώς. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία στις εταιρείες να επανεξετάσουν και / ή να 

αναθεωρήσουν, όπου κρίνουν απαραίτητο τον προσανατολισμό τους όσον αφορά την 

επιλογή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, κάτι που δεν γινόταν προηγουμένως εφόσον η 

σιγουριά μιας γραμμής τους απέφερε σίγουρη κερδοφορία η οποία μπορεί τελικά να 

μην ήταν και η μέγιστη.   
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5.2.2. Δρομολόγια Δημόσιας Υπηρεσίας 

Λόγω του ότι η θαλάσσια μετακίνηση επιβατών και αγαθών είναι ζωτικής σημασίας για 

τους κατοίκους των νησιών της Ευρώπης, ο Κανονισμός 3577/92 προέβλεψε μία ειδική 

δεσμίδα νόμων προκειμένου να προστατέψει τις θαλάσσιες γραμμές που δεν 

εξυπηρετούνται επαρκώς από την αγορά. Για τη διασφάλιση λοιπόν των μη οικονομικά 

βιώσιμων συνδέσεων, ο Κανονισμός δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 

οργανώσουν με τέτοιο τρόπο την επέμβαση της αγοράς, ώστε να καλύπτονται πλήρως 

οι συγκοινωνιακές ανάγκες όλων ακόμα και των άγονων γραμμών των νησιών. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την άποψη ότι η επιλογή του κατάλληλου αναδόχου που θα 

αναλάβει να εξυπηρετεί ένα μικρό νησί μπορεί να γίνει ύστερα από πρόσκληση για 

εκδήλωση ενδιαφέροντος, χωρίς δηλαδή επίσημη προσφορά, με την προϋπόθεση ότι 

εξασφαλίζεται η ανακοίνωση της υπηρεσίας σε όλη την Ένωση.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κανονισμός αφήνει δύο επιλογές στους αρμόδιους φορείς 

σχετικά με αυτό το θέμα. Η μία επιλογή είναι να υπογράφουν συμβόλαια δημόσιας 

υπηρεσίας με τους ακτοπλόους που παρέχουν κανονικές υπηρεσίες μεταφοράς από 

και προς τα νησιά. Συμβόλαιο δημόσιας υπηρεσίας ορίζεται ως ένα συμβόλαιο που 

υπογράφεται μεταξύ της αρχής ενός Κράτους-μέλους και του ευρωπαίου πλοιοκτήτη 

προκείμενου ο δεύτερος να παράσχει ικανοποιητικές μεταφορικές υπηρεσίες. Μπορεί 

να αναφέρονται όροι όπως είναι η συνέχεια της υπηρεσίας, η κανονικότητα, η 

ποιότητα, η παροχή υποχρεωτικών υπηρεσιών, όπως και θέματα ναυλολογίου με 

συγκεκριμένους όρους για συγκεκριμένες διαδρομές ή συγκεκριμένους τύπους 

ταξιδιωτών.  

Η δεύτερη επιλογή είναι να επιβάλλεται η υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας σε όλους 

τους ακτοπλόους ως προϋπόθεση προκειμένου να παρέχουν ανάλογες μεταφορικές 

υπηρεσίες στα νησιά. Ως υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας θα μπορούσε να οριστεί η 

υποχρέωση του πλοιοκτήτη να παρέχει υπηρεσίες που αλλιώς δεν θα τις παρείχε εάν 
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ήταν ελάμβανε υπόψη του μόνο τα εμπορικά του συμφέροντα. [47]. Ο μοναδικός όρος 

που θέτει η ΕΕ είναι να μη γίνεται διάκριση ανάμεσα στους στόλους των διαφόρων 

κρατών μελών. Επιπλέον, όποια οικονομική αποζημίωση δίνεται στους ακτοπλόους 

από την αρχή του Κράτους μέλους για την ανάληψη δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπει να 

δίνεται χωρίς διάκριση της εθνικότητας.   

Στην Ελλάδα στις περιπτώσεις που δεν υποβάλλονται δηλώσεις για τη δρομολόγηση 

πλοίων εντός της προθεσμίας όπως επίσης και στις περιπτώσεις που οι υποβληθείσες 

αιτήσεις δεν ικανοποιούν τα κριτήρια που έχει θέσει ο νόμος, ο κ. ΥΕΝ δημοσιεύει 

πρόσκληση ενδιαφέροντος προκειμένου να συνάψει σύμβαση ή συμβάσεις ανάθεσης 

δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας τριών έως πέντε ετών για την εξυπηρέτηση 

συγκεκριμένης γραμμής. Οι όροι της σύμβασης βρίσκονται στην πρόσκληση 

ενδιαφέροντος και αφορά τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του πλοίου ή των πλοίων, 

τυχόν υποχρεώσεις για παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών μεταφοράς, το χρόνο 

διάρκειας της σύμβασης, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τους όρους που διενέργεια 

τακτικών δρομολογίων, τις περιπτώσεις μεταβολής των όρων της σύμβασης, την 

εγγυητική επιστολή, τους λόσους μερικής ή ολικής κατάπτωσης αυτής κλπ. [13] 

Σε περίπτωση που πάλι δεν υποβληθούν προτάσεις ή οι προτάσεις που θα 

υποβληθούν δεν ικανοποιούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης γραμμής προκηρύσσεται 

μειοδοτικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων έργου διάρκειας ενός 

έτους αυτή τη φορά. Αν και πάλι δεν καλυφθούν οι απαιτήσεις των προτάσεων, τότε το 

ΣΑΣ θα πρέπει να συνέλθει και να προxωρήσει "σε επιβολή υποxρεώσεως δημόσιας 

υπηρεσίας".  

Ουσιαστικά λοιπόν στην Ελλάδα, έχει επιλεγεί η δεύτερη μέθοδος της επιβολής της 

δημόσιας υπηρεσίας. Για αυτές τις γραμμές, με Απόφαση του κ. ΥΕΝ, ύστερα από 

γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), επιβάλλονται στους 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



Διπλωματική Εργασία Μοσχοβάκη Π.       Υπ. Καθ. Θεοδωρόπουλος Σ. 

Επιπτώσεις στην Ελληνική Ακτοπλοΐα από την άρση του Cabotage     68 

πλοιοκτήτες (μειοδοτικός διαγωνισμός), υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας για την 

εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, ώστε να διασφαλιστεί η εδαφική συνέχεια 

της χώρας, η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή της νησιωτικής Ελλάδας, 

καθώς και η ανάπτυξη του τουρισμού και του εμπορίου. [48] Το πρόβλημα 

εξυπηρέτησης δημόσιων άγονων γραμμών (όπως συνηθίζονται ακόμα και τώρα να 

αποκαλούνται) είναι οξύ καθώς και οι οικονομικοί λόγοι κυρίως αλλά και η λιμενική 

υποδομή των λιμένων αυτών αναγκάζουν τους πλοιοκτήτες να δρομολογούν τα 

υπάρχοντα παλαιά πλοία τους σε βάρος πάντα των επιβατών που λαμβάνουν 

χαμηλότερο επίπεδο υπηρεσίας. Όποια από τις δύο περιπτώσεις δημόσιας υπηρεσίας 

ισχύσει το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: περιορισμός της ποιότητας της παρεχόμενης 

υπηρεσίας προκειμένου να περιοριστεί το κόστος του επιχειρηματία αφού η επιδότηση 

είναι μικρή. 

Οι πλοιοκτήτες έχουν εναντιωθεί σε αυτή την πρακτική και έχουν μάλιστα ζητήσει 

επανειλημμένα από το ΥΕΝ ακόμα και να απαλλάξει τα επιβατηγά πλοία από την 

υποχρέωση να προσεγγίζουν σε λιμάνια που δεν ανήκουν στην επιλογή των 

πλοιοκτητών και να επαναφέρει ακόμα και τη μίσθωση των άγονων γραμμών. [Φ. 

17.5/1024/17-12-98 έγγραφο ΕΕΑ] οι ακτοπλόοι δεν είναι οι μόνοι που εναντιώνονται 

σε αυτή την πρακτική. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων σε δήλωσή του είχε 

αναφέρει ότι οι κάτοικοι κάποιων μικρών νησιών των Δ. Κυκλάδων αισθάνονται πολίτες 

β’ κατηγορίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα και τους θυμούνται όλοι μόνο όταν τα 

νησιά τους γίνονται προορισμός διακοπών για τους κατοίκους των Αθηνών. [47]  

Το 2005, οι αντιδράσεις των ακτοπλόων ήταν τόσο έντονες που ανάγκασαν το ΥΕΝ και 

το Υπουργείο Αιγαίου στο πλαίσιο των αποφάσεών τους για την αναμόρφωση του 

ακτοπλοϊκού συστήματος και τη συνεχή βελτίωσή του, να προχωρήσουν σε 

πρόσκληση ενδιαφέροντος (μέχρι 31 Ιανουαρίου 2005) για σύναψη συμβάσεων 

δημόσιας υπηρεσίας 5ετούς αντί 3ετούς διάρκειας. Στόχος τον δυο Υπουργείων είναι η 
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αναβάθμιση της ποιότητας της ναυτιλίας των άγονων γραμμών παρέχοντας 

ταυτόχρονα τη δυνατότητα σε όσους δραστηριοποιούνται σε αυτές τις γραμμές να 

μπορούν να κάνουν επενδύσεις προγραμματίζοντας τις αποσβέσεις τους. [50] 

5.2.3. Έκτακτη Δρομολόγηση 

Εφόσον συντρέχουν ανάγκες έκτακτου και επείγοντος χαρακτήρα, επιτρέπεται σε 

επιβατηγά ή οχηματαγωγά, επιβατηγά ή φορτηγά δρομολογημένα πλοία να εκτελέσουν 

έκτακτες προσεγγίσεις με Απόφαση του κ. ΥΕΝ. [13] Αυτή η επιλογή δίνει στο ΥΕΝ τη 

δυνατότητα να επιβάλει αναγκαστική δρομολόγηση σε περίπτωση που δεν υπάρξει 

κανένα ενδιαφέρον για μια γραμμή και εξαντληθούν όλα τα περιθώρια.   

5.2.4. Παράβολο - Εγγύηση 

Όταν ένας πλοιοκτήτης υποβάλλει αίτηση για δρομολόγηση πλοίου του πρέπει να 

καταθέσει και παράβολο υπέρ του Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών», το 

οποίο ορίζεται με βάση τη μεταφορική ικανότητα των επιβατηγών πλοίων και την ολική 

χωρητικότητα για τα φορτηγά-οχηματαγωγά.  

Ο πλοιοκτήτης επίσης καταβάλλει και μία εγγυητική επιστολή το ποσό της οποίας 

υπολογίζεται βάσει της μεταφορικής ικανότητας του πλοίου, της συχνότητας των 

υπηρεσιών, της μεταφορικής κίνησης και του ναύλου και η οποία εξασφαλίζει το ΥΕΝ 

για την καλή και ακριβή εκτέλεση των όρων της δρομολόγησης. 

5.2.5. Διάρκεια Ακινησίας Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων 

Το ΥΕΝ διατηρεί ακόμα την αρμοδιότητα για την προγραμματισμένη διακοπή 

δρομολογίων για έγκριση της περιόδου ακινησίας των πλοίων για εκτέλεση εργασιών 

συντήρησης, αποκατάσταση ζημιών και βλαβών καθώς και την προσωρινή ή οριστική 

αποδρομολόγησή τους. Σε αυτό το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του, το ΥΕΝ επιβάλλει 
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δεκάμηνη υποχρεωτική λειτουργία στα πλοία ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι 

μεταφορικού έργου. Το πλοίο έχει δικαίωμα να διακόψει τα προγραμματισμένα 

δρομολόγιά του μόνο για να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη ετήσια 

επιθεώρηση έως 60 ημέρες το έτος. Σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να κάνει αίτηση κι 

εφόσον πάρει έγκριση και γνώμη από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων μπορεί 

να μην παρέχει μεταφορικό έργο για κάποιες επιπλέον ημέρες. Ακόμα και τότε όμως 

απαιτείται Απόφαση του ΥΕΝ.  

Η απαίτηση της 10μηνης απασχόλησης των ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων 

υποχρεώνει τα πλοία να εκτελούν ανελλιπώς και τους περισσότερους μήνες του έτους 

δρομολόγια ακόμα και αν παρουσιάζουν μηδαμινό ή σχεδόν μηδαμινό μεταφορικό 

έργο. Οι ακτοπλόοι υποστηρίζουν ότι αυτό το μεταφορικό έργο θα μπορούσε να 

καλυφθεί χωρίς κανένα πρόβλημα ακόμα και με λιγότερα δρομολόγια και πλοία. Η 

άποψή τους είναι ότι η υποχρεωτική δεκάμηνη κίνηση των Ε/Γ πλοίων ενώ δεν 

εξυπηρετεί κανέναν απολύτως σκοπό επιβαρύνει σοβαρά την εκμετάλλευση των 

πλοίων από τους εφοπλιστές και τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεών τους. 

Επιπλέον, εάν  δεν ήταν υποχρεωμένοι να απασχολήσουν τα πλοία τους επί 10 μήνες 

στο Αιγαίο θα μπορούσαν να τα απασχολήσουν σε μία άλλη αγορά, στην οποία θα 

είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να αυξήσουν τα κέρδη τους. [30] Κατ’ επανάληψη στη 

διάρκεια της τελευταίας τετραετίας έχουν ζητήσει οι ακτοπλόοι από το ΥΕΝ να δείξει 

κατανόηση στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να εισηγηθεί τον 

περιορισμό των δρομολογίων κατά την περίοδο Οκτωβρίου - Μαρτίου στα απολύτως 

αναγκαία για τον περιορισμό των δαπανών κίνησης των Ε/Γ πλοίων. Προς 

εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού μάλιστα, έχουν υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις 

για την εκτέλεση των απαραίτητων κατά γραμμή δρομολογίων, ώστε να μην υπάρξει 

πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των νησιών. [32] ΠΑ
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5.3. Εθνικό Λιμενικό Σύστημα  

Ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρείες κάνουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων με σκοπό να 

ελέγξουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της «πίτας», την ίδια ώρα, υπάρχουν 

λιμάνια χωρίς έργα λιμενικής υποδομής και τα οποία φαίνεται να μένουν εκτός τακτικών 

δρομολογίων διότι δεν μπορούν να δέσουν σε αυτά τα πλοία νέας κυρίως τεχνολογίας. 

Σε πολλά νησιωτικά λιμάνια απουσιάζει εντελώς υποδομή και εξοπλισμός στη χερσαία 

ζώνη με εμφανή τα προβλήματα καλής λειτουργίας και περιβαλλοντολογικών 

προβλημάτων.  

Η είσοδος σκαφών νέας τεχνολογίας απαιτεί λιμενικές υποδομές, που τις περισσότερες 

φορές πρέπει να είναι διαφορετικές και προσαρμοσμένες σε κάθε τύπο σκάφους. Το 

σενάριο αυτό έχει αποκλεισθεί εκ των πραγμάτων γιατί στην ακτοπλοΐα αυτή τη στιγμή 

είναι ενταγμένα σκάφη διαφορετικών φιλοσοφιών, ταχυτήτων και μεταφορικών 

δυνατοτήτων, κάτι δηλαδή που θα απαιτούσε όχι μόνο εξειδικευμένες κατασκευές αλλά 

και παρεμβάσεις που στα σημερινά λιμάνια είναι αδύνατον να εφαρμοσθούν. 

Η αγορά, έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται σήμερα, δεν εμφανίζει σταθερότητα, 

δεδομένου ότι διαφορετικές κατασκευαστικά μονάδες δρομολογούνται, με αποτέλεσμα 

να είναι αδύνατη η πρόβλεψη και κατ’ επέκταση ο σχεδιασμός έργων, το κόστος των 

οποίων δεν είναι ευκαταφρόνητο. 

Βέβαια το γεγονός ότι δεν υπάρχουν η αντίστοιχη υποδομή και οι χώροι αναμονής στα 

νησιωτικά λιμάνια δεν αφορά μόνο το κράτος. Είναι θέμα που απασχολεί και άλλους 

φορείς (π.χ. επιχειρηματίες) αλλά κυρίως το Κράτος.  

5.3.1. Βελτίωση Ελληνικών Λιμένων  

Η υλοποίηση των στόχων της ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού του ελληνικού 

ακτοπλοϊκού στόλου δημιούργησε νέες ανάγκες για σύγχρονα και λειτουργικά λιμάνια 
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με προτεραιότητα την επαναξιολόγηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου εθνικού 

λιμενικού συστήματος και την αντίστοιχη βελτίωση των λιμενικών υποδομών και της 

διαχείρισής τους για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το 2001, με τον ν. 

2932/01 οι δέκα σημαντικότεροι λιμένες της χώρας (Αλεξανδρούπολη, Βόλος, 

Ελευσίνα, Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο, Καβάλα, Κέρκυρα, Λαύριο, Πάτρα και Ραφήνα) 

ακολουθώντας το παράδειγμα των δύο πρώτων λιμένων της χώρας του Πειραιά και της 

Θεσσαλονίκης, μετατράπηκαν σε Ανώνυμες Εταιρείες με σκοπό την εκμετάλλευση των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η νέα μορφή οργάνωσης και λειτουργίας καθώς και την 

ανταπόκριση των Οργανισμών στις σύγχρονες εξελίξεις και απαιτήσεις της αγοράς και 

του περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται. Η μετατροπή των 10 σημαντικότερων 

ελληνικών λιμένων σε ΑΕ αποτελεί θεσμική εξέλιξη που ευνοεί τη μελλοντική 

προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις και την ένταξή τους στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. Στις άμεσες προτεραιότητες του ΥΕΝ είναι η εκτέλεση έργων 

υποδομής, όπως η κατασκευή επιβατικών σταθμών ανάλογων εκείνων των 

αερολιμένων με αυτοχρηματοδότηση σε όποια λιμάνια χρειάζονται για να γίνει δυνατή η 

ασφαλής και ταχεία εξυπηρέτηση των πλοίων [51].  

Για παράδειγμα στον Πειραιά, ο κύριος λιμένας έχει διατεθεί εξ’ όλοκλήρου στα Ε/Γ 

πλοία αλλά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποδομής. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

απρόσκοπτη ροή των οχημάτων στους χώρους ελλιμενισμού των Ε/Γ πλοίων, η 

πολιτεία σε συνεργασία με τον ΟΛΠ ΑΕ θα πρέπει να προχωρήσει στην επέκταση του 

λιμανιού σε νέο θαλάσσιο χώρο, ο οποίος θα έχει την κατάλληλη υποδομή καθώς το 

πρόβλημα συνεχώς θα οξύνεται με την εμφάνιση νέων μεγαλύτερων σε μήκος πλοίων 

και ταχύπλοων νέας τεχνολογίας. [52]  
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Παρά τις βελτιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε πολλά λιμάνια της χώρας, η 

κατάσταση σε κάποια από αυτά παραμένει η ίδια με αποτέλεσμα τα Ε/Γ πλοία και 

ιδιαίτερα τα νέα που έχουν στο μεταξύ προστεθεί στις διάφορες γραμμές να 

αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα ασφαλείας κατά τις προσεγγίσεις τους σε νησιά των 

Κυκλάδων με εξαίρεση τη Μύκονο, όπου τα τελευταία χρόνια έγιναν κάποια βελτιωτικά 

έργα.  

5.4. Τιμή Εισιτηρίων - Ναύλοι 

5.4.1. Σύνθεση Ναύλου 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις στα εισιτήρια των Ε/Γ πλοίων συνεχίζουν να υφίστανται και 

κυμαίνονται γύρω στα 33%. Λόγω του ότι οι επιβαρύνσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα 

την αύξηση της τιμής του εισιτηρίου που πληρώνει ο τελικός καταναλωτής, επιβάτης, οι 

ακτοπλόοι ζητούν την κατάργηση όλων αυτών των επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων, που 

τώρα καταβάλλονται από τούς επιβάτες καθώς υποστηρίζουν ότι τα ακτοπλοϊκά 

εισιτήρια θα μπορούσαν να είναι φθηνότερα από 23% έως 32%, ανάλογα τη γραμμή 

εάν μπορούσαν να καταργηθούν οι επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. Ειδικότερα, ζητούν να 

μειωθεί ο ΦΠΑ από 18% για τα I.X. αυτοκίνητα σε 8% που είναι και η επιβάρυνση για 

τον επιβάτη. Σήμερα, αν κάποιος σκοπεύει να ταξιδέψει για ένα τριήμερο στις 

Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, είναι προτιμότερο να νοικιάσει αυτοκίνητο 

παρά να το πάρει μαζί του. Το πιο φθηνό εισιτήριο για το αυτοκίνητο, για τη Σαντορίνη 

είναι, λόγου χάρη, 166,3 ευρώ (με επιστροφή) τη στιγμή που στο νησί μπορεί κάποιος 

να νοικιάσει αυτοκίνητο με 30 ευρώ την ημέρα [53].  

Οι ακτοπλόοι προσέφυγαν ακόμα και στη Ρυθμιστική Αρχή Θαλασσίων 

Ενδομεταφορών (ΡΑΘΕ) ζητώντας, εκτός από τις προαναφερόμενες επιβαρύνσεις, να 

καταργηθεί η επιβάρυνση υπέρ του NAT ύψους 6,5% (για την υποχρεωτική ασφάλιση 
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των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος). Το σκεπτικό τους είναι ότι η ασφάλιση από 

το NAT είναι υπέρμετρα περιοριστική, αφού καλύπτει μόνο συγκεκριμένους κινδύνους 

και επιπλέον όλα τα πλοία είναι ασφαλισμένα. Επίσης ζητούν να καταργηθεί η αμοιβή 

των ναυτικών πρακτόρων, αφού, όπως υποστηρίζουν, οι πράκτορες παίρνουν 

προμήθεια από κάθε εισιτήριο που εκδίδουν. [53] 

5.4.2. Διαδικασία έγκρισης ναύλων 

Το νέο σύστημα ναυλολογίου που άρχισε να εφαρμόζεται από τον Μάιο του 2002 δεν 

έλυσε τα προβλήματα. Το Κράτος παραμένει κρυφός ρυθμιστής στην ακτοπλοΐα με το 

πρόσχημα του δημόσιου χαρακτήρα της και δεν αφήνει στις ακτοπλοϊκές εταιρείες τη 

δυνατότητα να ασκήσουν ελεύθερα τιμολογιακή πολιτική καθώς, μέσω του ν. 2932/01, 

ο ναύλος απελευθερώνεται εν μέρει από τον κρατικό έλεγχο. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία 

μπορεί να καθορίζει ελεύθερα το ύψος του ναύλου της σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες 

και γνωστοποιεί την τιμολογιακή της πολιτική κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, η 

οποία δημοσιεύεται και τηρείται δεσμευτικά για κάθε ετήσια δρομολογιακή περίοδο. 

Ωστόσο, υπάρχει περιορισμός στην ανώτερη κλίμακα της οικονομικής και της ενιαίας 

θέσης επιβατών και οχημάτων. Έτσι, το ΥΕΝ ελέγχει τους ανώτατους επιτρεπόμενους 

ναύλους της οικονομικής θέσης των επιβατών και των οχημάτων, που αποτελεί πάνω-

κάτω το 70% του αριθμού των επιβατών που μπορεί να μεταφέρει ένα πλοίο. Οι 

αυξήσεις αυτές όμως δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν [54]:  

♦ Στα νεότευκτα πλοία ηλικίας κάτω των 10 ετών το 20% για τους επιβάτες και το 

10% για τα αυτοκίνητα.  

♦ Στα ταχύπλοα επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία το 20% μόνο για τα αυτοκίνητα, 

γιατί για τα εισιτήρια των επιβατών στην κατηγορία αυτή δεν προβλέπεται καμία 

αύξηση πέραν της τιμής που ήδη ισχύει.  ΠΑ
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♦ Επίσης με την εφαρμογή του νέου νόμου καθιερώνεται ενιαίος ετήσιος ναύλος για 

την οικονομική θέση (τουριστική).  

Επιπλέον, συνεχίζεται το σύστημα των εκπτώσεων επί των ναύλων των πλοίων με 

πλήρη προσαρμογή προς τις υποδείξεις της ΡΑΘΕ και τη σύμφωνη γνώμη του ΣΑΣ. 

Σύμφωνα με ετήσια Υπουργική Απόφαση καθορίζονται ως υποχρέωση παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας, κατηγορίες προσώπων και οχημάτων που δικαιούνται έκπτωση 

επί του εκάστοτε ισχύοντος ναυλολογίου κατά τη διακίνησή τους με όλα τα ακτοπλοϊκά 

πλοία, ανεξαρτήτως τρόπου δρομολογήσεως.   

 Επίσης, το ΥΕΝ έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στις περιπτώσεις που κρίνει ότι ο 

ναύλος αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον, ελέγχοντας ναυλολόγιο στις επιδοτούμενες 

γραμμές και τις συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας. Το ΥΕΝ με την αρμοδιότητά του αυτή, 

έχει καταφέρει τη διατήρηση του επιπέδου των ναύλων τα τελευταία χρόνια σχεδόν στα 

ίδια ύψη οδηγώντας στην κατακόρυφη αύξηση του κόστους εκμετάλλευσης των πλοίων 

και καταστώντας ζημιογόνο την εκμετάλλευση αυτών.  

Το 2002, λίγο πριν την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, με τις αριθ. 

3321.1.1/02/02/25-04-02 (845 Β’) και 3321.1.2/02/02/25-04-02 (ΦΕΚ 846 Β’) 

Αποφάσεις του ΥΕΝ, καθορίστηκαν οι μέθοδοι υπολογισμού των ναύλων των 

επιβατών και των οχημάτων αντίστοιχα και κυρώθηκαν τα νέα αναμορφωμένα 

ναυλολόγια επιβατών και οχημάτων. [48] 

Την ίδια χρονιά, το ΥΕΝ επενέβη για μία ακόμη φορά στους όρους «ελεύθερου 

ανταγωνισμού» μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών εκδίδοντας κανονιστικές πράξεις 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2932/01, με τις οποίες ρυθμίζει την παροχή 

εκπτώσεων στους ναύλους (ως επιβολή υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος) για ορισμένες κατηγορίες προσώπων όταν ταξιδεύουν με τα 

ακτοπλοϊκά πλοία. [48] Με ΚΥΑ λοιπόν των Υπουργών ΕΝ και Αιγαίου, αφού 
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ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές διατάξεις και η γνώμη του ΣΑΣ, καθορίστηκαν οι 

κατηγορίες εκείνων των ομάδων ατόμων, οι οποίες θα δικαιούνται, για λόγους 

εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος, να ταξιδεύουν με έκπτωση στα εισιτήρια όλων 

των κατηγοριών των δρομολογημένων πλοίων που εκτελούν ενδομεταφορές και χωρίς 

διακρίσεις ως προς τους πλοιοκτήτες στο πνεύμα του δεύτερου άρθρου του ν. 2932/01 

με την πρόβλεψη ότι από 01-01-03 να καταβάλλεται αποζημίωση στις ακτοπλοϊκές 

εταιρείες από τους οικείους φορείς μετά από νομοθετική ρύθμιση. Σύμφωνοι με αυτή 

την Απόφαση ήταν οι ακτοπλόοι που υποστήριζαν ότι οι εκπτώσεις πρέπει βαρύνουν 

το Δημόσιο και τους διάφορους φορείς του, τα μέλη των οποίων απολαμβάνουν το 

προνόμιο αυτό κι όχι οι εταιρείες. Το ΥΕΝ όμως ποτέ δεν πραγματοποίησε αυτή την 

υπόσχεση. Σε αυτό το σημείο είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι με παλαιότερη 

απόφασή της η ΡΑΘΕ είχε κρίνει ότι με τη επιβολή εκπτώσεων στα εισιτήρια της 

ακτοπλοΐας θίγεται ο υγιής ανταγωνισμός αναφέροντας με σαφήνεια τις περιπτώσεις 

που ο θεσμός των εκπτώσεων καταστρατηγεί τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού.  

Το 2003 με την αριθ. 3321.1/01/03/27-06-03 (ΦΕΚ 890 Β’) ΚΥΑ των Υπουργών 

Ναυτιλίας και Αιγαίου επαναπροσδιορίσθηκε η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή των ναύλων 

των επιβατών της οικονομικής θέσης μόνο. Οι ναύλοι οχημάτων παρέμειναν 

αμετάβλητοι. [48]  

Οι Αποφάσεις αυτές δεν έχουν μεταβληθεί και σε περίπτωση που κάποιος πλοιοκτήτης 

αυθαίρετα δεν τις εφαρμόσει θα υποστεί τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις 

από τις κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, οι οποίες διενεργούν ελέγχους για την 

τήρηση των ισχυόντων ναυλολογίων και την προστασία του επιβατικού κοινού.   

Η σταθερότητα της τιμής των ναύλων σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση του 

κόστους εκμετάλλευσης αυτών, έχει καταστήσει ζημιογόνο την εκμετάλλευση των 

πλοίων τα τελευταία χρόνια. Μετά την πρόσφατη απότομη αύξηση της τιμής των 
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καυσίμων-λιπαντικών κατά 25% περίπου, προέκυψε επιβάρυνση του κόστους 

εκμετάλλευσης των επιβατηγών-ακτοπλοϊκών πλοίων κατά ποσοστό 4,866% και 

συνακόλουθα η αναπροσαρμογή των ναύλων ανήλθε σε ποσοστό 14,86%. [55] 

Αυτά σε συνδυασμό με την αθέτηση της υπόσχεσης της πολιτείας να καλύψει τις 

εκπτώσεις (όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλα μέσα μεταφοράς) που είχε επιβάλλει 

το ΥΕΝ στις ακτοπλοϊκές εταιρείες οδήγησαν τις δεύτερες στην κατάργηση αυτών αφού 

σύμφωνα με τηρούμενα στοιχεία τους το έλλειμμά τους άγγιζε τα 20 εκατ. Ευρώ. [56]. 

Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των ακτοπλόων, η νέα απόφασή τους, η οποία ελήφθηκε 

ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Εφοπλιστών της Ακτοπλοΐας, υποστηρίζει το 

δικαίωμα της κάθε μίας ακτοπλοϊκής εταιρείας να κάνει πλέον μόνη της την εκπτωτική 

πολιτική που επιθυμεί η οποία θα συμβαδίζει με την οικονομική της κατάσταση χωρίς 

να δεσμεύεται από αποφάσεις του ΥΕΝ. Τα πρώτα δείγματα δεν άργησαν να φανούν 

καθώς από το Πάσχα του 2005 παρουσιάστηκαν ειδικές εκπτώσεις στις τιμές των 

ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που φτάνουν μέχρι και 50% για επιβάτες και μεταφορά 

αυτοκινήτων. Ο υψηλός ανταγωνισμός για ορισμένους προορισμούς υποχρέωσαν τις 

ακτοπλοϊκές εταιρείες να προσφέρουν ελκυστικά πακέτα διακοπών που δεν 

περιορίζονται μόνο στη μεταφορά με τα υπερπολυτελή σκάφη τους αλλά 

περιλαμβάνουν και τη διαμονή σε ξενοδοχεία με χαμηλότερες τιμές.[57]  

5.4.3. Μελλοντική πορεία τιμής εισιτηρίων 

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 3577/92, από τις 01/01/04 την ημερομηνία 

λήξεως του καμποτάζ, κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία μπορεί να ρυθμίζει τους ναύλους της 

σύμφωνα με το κόστος εκμετάλλευσης των πλοίων της και τις ιδιαιτερότητες των 

εξυπηρετούμενων από αυτή δρομολογιακών γραμμών. Σε αυτή τη λογική, και υπό το 

πρίσμα της αύξησης των λειτουργικών εξόδων των πλοίων (αύξηση αμοιβών 

προσωπικού, αύξηση καυσίμων και λιπαντικών, αύξηση ασφαλίστρων κλπ.), οι 
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ακτοπλοϊκές εταιρείες επικαλούνται οικονομικά προβλήματα και σχεδόν εκβιαστικά 

διεκδικούν αυξήσεις στα ναύλα. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΕΑ αποφάσισε ότι 

από τις 15/05/05 οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις θα είναι αυτές που θα καθορίζουν το 

ναύλο της οικονομικής θέσης επιβατών και μεταφοράς οχημάτων τους σύμφωνα με την 

εμπορική πολιτική της κάθε εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιαίτερους 

συντελεστές κόστους και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αγνοώντας τις αποφάσεις του 

ΥΕΝ17.  

Ωστόσο, μία πιθανή κατάργηση της νομοθετικής ρύθμισης που επιτρέπει στην ελληνική 

πολιτεία να ορίζει το ναύλο της οικονομικής θέσης των ακτοπλοϊκών πλοίων δεν 

σημαίνει απαραίτητα και σε μία ανεξέλεγκτη αύξηση των εισιτηρίων όπως διαφαίνεται.  

Οι τάσεις που επικρατούν στην αγορά αλλά και η εμπειρία δείχνουν ότι θα υπάρξει 

σημαντική αύξηση των τιμών, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στις 

δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης που είναι εκείνες που διαμορφώνουν τελικά 

τις τιμές. Ο ανταγωνισμός και οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι τα σημεία που θα 

καθορίσουν το ύψος των αυξήσεων που θα επιβληθούν στα εισιτήρια των επιβατηγών 

- οχηματαγωγών πλοίων. Παρόλο που η μορφή της ακτοπλοϊκής αγοράς διαφέρει από 

αυτή του πλήρους ανταγωνισμού, ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές 

ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ τους όσο και από άλλα μέσα μεταφοράς είναι 

τόσο έντονος που μπορεί να περιορίσει την αύξηση των τιμών σε σχετικά λογικά 

επίπεδα. Εκτός από τα αεροπλάνα που αποτελούν τα τελευταία χρόνια σοβαρό 

ανταγωνιστικό μέσο μεταφοράς για τα νησιά του Αιγαίου αρχίζουν και κάνουν την 

εμφάνισή τους και τα υδροπλάνα. Με βάση το σκεπτικό αυτό, που σημειωτέον 

περιγράφει μια ιδανική κατάσταση, θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου οι τιμές των 

εισιτηρίων θα αυξηθούν σημαντικά. Θα υπάρξουν όμως και περιπτώσεις κατά τις 

οποίες ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες, πιεζόμενες από τον ανταγωνισμό, ενδέχεται 

                                                
17 Η από 21/04/05 Ανακοίνωση της ΕΕΑ 
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να υποχρεωθούν σε επιδότηση των εισιτηρίων με μειώσεις των τιμών των ναύλων σε 

επίπεδα χαμηλότερα από τα σημερινά. 

Kάθε άλλη πρόβλεψη για νέες αυξήσεις θα πρέπει να θεωρείται παρακινδυνευμένη 

γιατί οι αυξήσεις στο άμεσο μέλλον θα είναι μια καθαρά εμπορική απόφαση που θα 

πρέπει να λάβουν τα επιτελεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών αναλύοντας μια σειρά από 

σημαντικές παραμέτρους. Η πρώτη σημαντική παράμετρος έχει να κάνει με τη γραμμή 

αυτή καθαυτή και συγκεκριμένα με τη δυναμικότητά της, τον ανταγωνισμό που 

εμφανίζει, τον αριθμό των πλοίων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν και με το ποιας 

κατηγορίας πλοία την εξυπηρετούν. Σε αυτό το σημείο, δεν πρέπει να αγνοηθεί το 

γεγονός ότι τα νέα σύγχρονης τεχνολογίας και ταχύτερα πλοία, όπου εμφανισθούν, εκ 

των πραγμάτων θα είναι αυτά που θα οδηγούν την κούρσα του ανταγωνισμού.  

Ήδη οι αυξήσεις στα ημιταχύπλοα πλοία σε σχέση με την οικονομική θέση σε αυτά τα 

πλοία φτάνει το 20%, ενώ οι αυξήσεις στα ταχύπλοα - σε σχέση με την οικονομική τους 

θέση - φθάνουν το 100%. Αυτά που οι ναύλοι τους παραμένουν αμετάβλητοι είναι τα 

συμβατικά πλοία παλιάς τεχνολογίας που μόνο οι μη εύποροι και οι φαντάροι τα 

προτιμούν πλέον [58]. 

5.5. Πλήρωμα 
Παρόλο που οι επιπτώσεις της νέας αυτής φάσης στην οποία υπεισέρχεται η ελληνική 

ακτοπλοΐα δεν εστιάζεται άμεσα στο έμψυχο δυναμικό της ακτοπλοΐας, επηρεάζει 

έμμεσα τους έλληνες ναυτικούς. Ο Κανονισμός 3577/92 επιβάλλει στα κράτη-μέλη μετά 

την άρση του ακτοπλοϊκού προνομίου να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του μέρους Α-VIII 

/ 1 της διεθνούς Συμβάσεως STCW 7875 σύμφωνα με το οποίο διασφαλίζονται οι 

διαδικασίες αναβάθμισης της ναυτικής εργασίας.  

Λόγω της ακτοπλοϊκής απελευθέρωσης, ο ανταγωνισμός των ακτοπλοϊκών εταιρειών 

θα επεκταθεί σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας τους. Το πλήρωμα και οι αξιωματικοί 
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που στελεχώνουν ένα πλοίο θα πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικοί με εξειδικευμένες 

γνώσεις γύρω από το αντικείμενο της εργασίας του, τη λειτουργία του πλοίου, την 

ασφάλεια και τις ανάγκες του επιβατικού κοινού. Άλλωστε, τα νέα πλοία θέτουν 

υψηλότερα πρότυπα υπηρεσιών και απαιτούν πληρώματα με επαρκή εκπαίδευση 

αλλιώς θα καταλήξουν να αποτελούν πηγές προβλημάτων.   

Με γνώμονα αυτό, το ΥΕΝ τα τελευταία έτη προσπαθεί να ενισχύσει και να ανανεώσει 

τα προγράμματα σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. [59] Η ανάγκη για 

πληρέστερους και καταρτισμένους ναυτικούς γιγαντώνεται με την απελευθέρωση και 

έχει γίνει αντιληπτό από τους εμπλεκόμενους φορείς ότι η στροφή στην εκπαίδευση 

αλλά και την επιμόρφωση των Ελλήνων ναυτικών αποτελεί τη μοναδική οδό για την 

ικανοποίηση αυτής της ανάγκης. Ο Έλληνας ναυτικός έχει το πλεονέκτημα της 

ναυτοσύνης του, για την οποία άλλωστε φημίζεται παγκοσμίως, και την οποία αν την 

καλλιεργήσει μπορεί να δημιουργήσει το σύγχρονο ναυτικό έμψυχο στόλο ανάλογο των 

υπερσύγχρονων νεότευκτων πλοίων που στελεχώνουν.  

Η πλήρης απελευθέρωση του προνομίου της ακτοπλοΐας αναμένεται να δημιουργήσει 

νέες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες αξιωματικούς, οι οποίοι αναμένεται να γίνουν  

περιζήτητοι καθώς γνωρίζουν πολύ καλά το Αιγαίο και τις ιδιομορφίες του και έχουν 

πείρα στη διακίνηση των Ελλήνων επιβατών.   

Το αντίθετο θα συμβεί με τα άτομα για βοηθητικές εργασίες όπως το ξενοδοχειακό 

προσωπικό, οι μάγειροι, οι καμαρότοι κλπ., οι οποίοι μετά την πλήρη απελευθέρωση 

του προνομίου της ακτοπλοΐας αναμένεται να αντιμετωπίσουν έντονο ανταγωνισμό 

τόσο από τους Ευρωπαίους των ανατολικών ευρωπαϊκών χωρών όσο και από τους 

αντίστοιχους του ανατολικού κόσμου (Κίνα κλπ). Οι πολυεθνικές ναυτιλιακές εταιρείες 

των χωρών της ΕΕ, όπως και τα πλοία με σημαίες ευκαιρίας, έχουν τα δικά τους 

πληρώματα που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι χαμηλόμισθοι αλλοδαποί 

ναυτεργάτες. Ο Έλληνας εφοπλιστής δεν έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί τα ξένα 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



Διπλωματική Εργασία Μοσχοβάκη Π.       Υπ. Καθ. Θεοδωρόπουλος Σ. 

Επιπτώσεις στην Ελληνική Ακτοπλοΐα από την άρση του Cabotage     81 

πλοία που έχουν χαμηλόμισθα τριτοκοσμικά πληρώματα και χαμηλά κόστη. Σε ένα 

περιβάλλον ελεύθερου ανταγωνισμού θα προσπαθήσει να μειώσει το κόστος 

λειτουργίας του περιορίζοντας τις θέσεις εργασίας των Ελλήνων ναυτικών και 

αντικαθιστώντας τον από τριτοκοσμικά χαμηλόμισθα πληρώματα.   

Ήδη, με το πρόσχημα της ανταγωνιστικότητας και της προετοιμασίας του ελεύθερου 

ανταγωνισμού, οι Έλληνες εφοπλιστές παραβιάζουν τη νομοθεσία και ναυτολογούν 

χαμηλόμισθους αλλοδαπούς ναυτεργάτες, θέτοντας σε κάθε περίπτωση τον όρο της 

εφαρμογής του ελαστικού πλαισίου για την απασχόληση των Ελλήνων ναυτεργατών, 

με αιχμή πρώτα απ’ όλα την απομάκρυνση των Ελλήνων που εργάζονται στις θέσεις 

του ξενοδοχειακού και βοηθητικού προσωπικού, που αριθμεί αρκετές χιλιάδες 

ναυτεργάτες. [60]  

5.5.1. Επάνδρωση Ε/Γ Πλοίων  

Αναφορικά με την επάνδρωση των πλοίων που εκτελούν ενδομεταφορές εφαρμόζεται 

η νομοθεσία του Κράτους υποδοχής, μεταξύ των λιμανιών του οποίου εκτελείται η 

ενδομεταφορά [24]. Στο Αιγαίο, το Κράτος υποδοχής είναι η Ελλάδα, κατά συνέπεια 

συνεχίζει να εφαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία. Στην Ελλάδα, η σύνθεση του 

πληρώματος καθορίζεται σύμφωνα με το ΠΔ 177/74 από το ΥΕΝ, το οποίο ορίζει το 

μικρότερο αριθμό πληρώματος που επιτρέπεται να έχει το πλοίο προκειμένου να 

αποπλεύσει. Στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, ο κρατικός παρεμβατισμός περιορίζεται στη 

σύνθεση μόνο του προσωπικού ασφαλείας ενώ το υπόλοιπο πλήρωμα καθορίζεται 

από τον πλοιοκτήτη ανάλογα με τις υπηρεσίες που θέλει να προσφέρει. Επίσης, η ΕΕ 

δεν υποχρεώνει τους πλοιοκτήτες να απασχολούν πληρώματα ελληνικής εθνικότητας 

στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες παρά μόνο ένα μικρό ποσοστό του πληρώματος θα 

πρέπει να μιλά την ελληνική γλώσσα χωρίς να είναι αναγκαστικά ελληνικής 

εθνικότητας.  
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Η πρακτική που ακολουθείται στην Ελλάδα αυξάνει το λειτουργικό κόστος του 

ελληνικού πλοίου. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΑ το κόστος εκμετάλλευσης των ξένων 

ακτοπλοϊκών πλοίων φτάνει το 1/3 του κόστους των πλοίων των μελών της ΕΕΑ. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχουν παρατηρηθεί περιστατικά όπου το πλοίο διαθέτει 

εντελώς αυτοματοποιημένο μηχανοστάσιο, ωστόσο υποχρεούται να διατηρεί στο χώρο 

20 μέλη του πληρώματος. [32] 

Το άρθρο 3 του Κανονισμού 3577/92 στην παράγραφο 2 αναφέρει ότι πλοίο άλλης 

σημαίας, πρώτου ή δεύτερου νηολογίου, που θα εκτελεί πλόες σε ελληνικά λιμάνια δεν 

θα υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις περί σύνθεσης που ισχύουν για τα υπό 

ελληνική σημαία πλοία δεδομένου ότι θα έχουν εν προκειμένω εφαρμογή οι σχετικοί 

κανόνες του κράτους σημαίας. Αυτή η πρακτική θα δώσει τη δυνατότητα στα κοινοτικά 

πλοία να χρησιμοποιήσουν φθηνά τριτοκοσμικά πληρώματα κατά την απασχόλησή 

τους στη χώρα μας γεγονός που θα οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ 

ελληνικών και κοινοτικών πλοίων σε βάρος των ελληνικών.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 -  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ  

6.1. Όξυνση των σχέσεων ανάμεσα στους ακτοπλόους και το ΥΕΝ 

Όπως έχω ήδη αναφέρει σε προηγούμενες παραγράφους, η έκδοση του Κανονισμού 

3577/92 της ΕΕ έκανε την αρχή για την προετοιμασία του ανοίγματος της αγοράς το 

2004. Επιπλέον, σε όλη αυτή την περίοδο κυκλοφορούσαν φήμες από την Κυβέρνηση 

για την πολυπόθητη απελευθέρωση18. Παρόλο που τα γεγονότα δεν πρόδιδαν καμία 

πρόθεση της ηγεσίας του ΥΕΝ για τέτοιου είδους απελευθέρωση, οι εφοπλιστικοί 

κύκλοι που απασχολούν τα πλοία τους στην ελληνική ακτοπλοΐα γέμισαν πολλές 

ελπίδες και κινήθηκαν ανάλογα με τις επιταγές της εποχής. Τελικά, η δημοσίευση του 

                                                
18 Αποκρατικοποίηση (deregulation) 
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Ν. 2932/01 από την πλευρά του ΥΕΝ δεν ήταν αυτό που οι επιχειρηματικοί κύκλοι 

περίμεναν, οπότε άνοιξε νέος κύκλος αντιπαραθέσεων και διαπραγματεύσεων 

αναφορικά με τους όρους και το βαθμό της απελευθέρωσης [84]. Οι ακτοπλόοι μέσω 

της ΕΕΑ κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ασκήσουν πιέσεις για 

εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και την απελευθέρωση της ακτοπλοϊκής αγοράς. Τα 

αιτήματα των ακτοπλόων που δηλώνονται μέσω ανακοινώσεων της ΕΕΑ συνοψίζονται 

στα εξής: 

♦ Απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ  

♦ Κατάργηση των υποχρεωτικών ειδικών και εκπτωτικών ναύλων σύμφωνα πάντα με 

τις απαιτήσεις της ΕΕ 

♦ Εφαρμογή των Οδηγιών19 2003/23 και 2003/24 για την περίπτωση απόσυρσης των 

υπερήλικων πλοίων και την επανεξέταση της υποστήριξης των ακτοπλόων από το 

Κράτος σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ.  

Από την άλλη πλευρά, οι ναυτεργατικές ενώσεις και οι κοινότητες των νησιών 

κράτησαν αρνητική στάση και εναντιώθηκαν σε αυτά μέτρα.  

Κι ενώ οι ακτοπλόοι συμμαχούσαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κυβέρνηση 

προσπαθούσε να διατηρήσει με όποιο τίμημα τον κυρίαρχο ρόλο του ΥΕΝ στην αγορά. 

Οι πιέσεις άρχισαν να γίνονται εντονότερες με το πέρασμα του χρόνου. Έτσι, την 

άνοιξη του 2005, η ΕΕΑ σε ανακοινώσεις της, επέμεινε στην άμεση εφαρμογή του 

Κανονισμού της ΕΕ και την κατάργηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και 

δήλωσε ότι εάν το Κράτος δεν αλλάξει στάση, τα μέλη της θα προχωρήσουν μόνα τους 

σε απελευθέρωση20 της αγοράς.   

                                                
19 Community Directives 
20 self liberisation 
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6.2. Ακτοπλοϊκές Επιχειρήσεις 

6.2.1. Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς Συνεργασίες 

H σημερινή κατάσταση της ακτοπλοΐας και οι επικείμενες αλλαγές μετά την άρση του 

cabotage ανέτρεψαν τα μέxρι σήμερα δεδομένα για την πορεία του ανταγωνισμού. 

Στην προκειμένη περίπτωση, η ελληνική ακτοπλοΐα έπρεπε να θέσει νέους στόxους 

σχετικά με την κατάκτηση ενός μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. Για την επίτευξη όμως 

των μεγάλων στόxων είναι απαραίτητη πρώτα η υλοποίηση κάποιων μικρότερων που 

έxουν να κάνουν με τους τρόπους, βάσει των οποίων θα επιτύxει η επιxείρηση τη 

διεύρυνση του μεριδίου της. Οι Έλληνες ακτοπλόοι συνειδητοποιώντας από νωρίς ότι 

το πρόβλημα δεν είναι οι ξένοι αλλά οι Έλληνες και οι μεταξύ τους σχέσεις 

προχώρησαν σε μεταξύ τους συγχωνεύσεις, καθώς ήταν ο μόνος τρόπος για να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ξένες εταιρείες.  

Βέβαια, οι έλληνες εφοπλιστές ήταν και τυχεροί, καθώς οι ξένοι ακτοπλόοι δεν 

εμφανίστηκαν άμεσα. Από τη μια η εποχικότητα της ελληνικής αγοράς, οι χαμηλοί 

ναύλοι, οι οποίοι βρίσκονται, κατά μέσον όρο, στο μισό των ευρωπαϊκών για 

αντίστοιχες αποστάσεις και από την άλλη η απαρχαιωμένη νομοθεσία που διέπει το 

ελληνικό πλοίο κράτησαν μακριά τους ξένους εφοπλιστές.  

Ωστόσο, η αυτόνομη κάθοδος των Ευρωπαίων εφοπλιστών, μέσω εξαγοράς ελληνικών 

εταιρειών, δεν μπορεί να αποκλειστεί αν και είναι δύσκολο να επιτευχθεί, ενώ η είσοδός 

τους μέσω επενδύσεων, είτε με εξαγορά μετοχών από το ελληνικό χρηματιστήριο, 

γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση της τιμής των μετοχών, είτε κυρίως μέσω 

στρατηγικών συνεργασιών με ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρείες, θα συνέβαλε στην 

επίλυση των οικονομικών προβλημάτων των ελληνικών εταιρειών και στη μείωση του 

υψηλού δανεισμού τους, ενώ θα βοηθούσε σημαντικά και στην ανανέωση του στόλου. 

Άλλωστε, εταιρείες με συναφή επιχειρηματική κουλτούρα σε στενά ελληνικό ή και σε 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



Διπλωματική Εργασία Μοσχοβάκη Π.       Υπ. Καθ. Θεοδωρόπουλος Σ. 

Επιπτώσεις στην Ελληνική Ακτοπλοΐα από την άρση του Cabotage     85 

πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι σκόπιμο να συνενωθούν ή να συνεργαστούν σε 

συγκεκριμένους τομείς διότι με αυτό τον τρόπο θα δημιουργήσουν συνέργιες που θα 

συμβάλουν σημαντικά στη μείωση των λειτουργικών τους δαπανών. [61] 

Οι πρώτες κινήσεις εισβολής ευρωπαϊκών ομίλων στα ενδότερα των ελληνικών 

ακτοπλοϊκών εταιρειών έχουν ήδη εκδηλωθεί: Ο ιταλικών συμφερόντων όμιλος 

Maritime Way, συνεχίζει να αυξάνει τον έλεγχό του στις Μινωικές Γραμμές με στόχο να 

αποκτήσει ποσοστό 10% των μετοχών της κρητικής εταιρείας, ώστε εξασφαλίσει 

πρόσβαση στα διοικητικά της δρώμενα.  

Πέρα από τον ιταλικό όμιλο, ο βρετανικός όμιλος Sea Containers δεν κρύβει το 

ενδιαφέρον του για τη συγκεκριμένη αγορά, ο οποίος είναι προσανατολισμένος προς 

την Hellas Flying Dolphins, η οποία κατέχει κυρίαρχη θέση στην ακτοπλοϊκή αγορά των 

Κυκλάδων, του Αργοσαρωνικού και των Βόρειων Σποράδων. [62] 

Αυτή η μορφή συνεργασίας με ξένους ομίλους δεν είναι η μοναδική που μπορεί να 

εμφανιστεί στα επόμενα έτη. Είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να υπάρξουν κάποιες 

συνεργασίες μεταξύ εταιρειών ελληνικών συμφερόντων, οι οποίες θα μπορούσαν για 

παράδειγμα να ενώσουν τους στόλους τους προκειμένου να εξυπηρετήσουν 

συγκεκριμένα δρομολόγια-γραμμές, ώστε να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα 

κλίμακας. [63] 

6.3. Δρομολόγια 

6.3.1. Μείωση Δρομολογίων 

Η απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών γραμμών αναμένεται να αυξήσει ακόμα 

περισσότερο τις άγονες γραμμές του Αιγαίου. Ήδη η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί 

πλέον στην ακτοπλοΐα θεωρείται από όλους τραγική. Από τη μία πλευρά, οι ακτοπλόοι ΠΑ
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αρνούνται να απασχολήσουν τα νεότευκτα υπερσύγχρονα πλοία που έχουν αποκτήσει 

τα τελευταία χρόνια στις άγονες γραμμές. Από την άλλη, δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να 

προχωρήσουν σε ναυπηγήσεις νέων πλοίων επικαλούμενοι τα τεράστια οικονομικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να 

δρομολογήσουν τα πλοία τους και σε γραμμές του εξωτερικού. Για πρώτη φορά φέτος 

οι ακτοπλόοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις για τη νέα περίοδο (από 31/10/05 έως 1/11/06), 

γεγονός που τυπικά σημαίνει ότι από την 1η Νοεμβρίου δεν θα υπάρχουν πλοία. Όσο 

περνάει ο καιρός και η κατάσταση στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις επιδεινώνεται, κανείς 

δεν ξέρει τίποτε, και δεν μπορεί να γίνει κανένας προγραμματισμός για τους 

επιχειρηματίες των νησιών. Έτσι, δεν είναι λίγες οι φορές, που ακόμη και για ένα απλό 

αυτόφωρο, στο οποίο πρέπει κάποιος να παραστεί, να χρειαστεί να λείψει από το σπίτι 

του ακόμη και μια εβδομάδα ή να αναβληθούν και νομαρχιακά συμβούλια επειδή οι 

νομαρχιακοί σύμβουλοι δεν μπορούν να μετακινηθούν για την εν λόγω συνεδρίαση 

στην πρωτεύουσα του νομού. [64] 

Και υπάρχει και συνέχεια, αφού μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα αποσυρθούν ακόμη 

14 μεγάλα επιβατηγά πλοία από τις κύριες γραμμές του Αιγαίου. Σοβαρά προβλήματα 

όμως αναμένονται και από την απόσυρση ιπτάμενων δελφινιών λόγω παλαιότητας, 

αλλά και μικρότερων επιβατηγών, τα οποία είναι δρομολογημένα σε συνδέσεις μεταξύ 

των νησιών.  

Μείωση των δρομολογίων δεν αναμένεται μόνο από τη μείωση του στόλου αλλά και 

από την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Οι έλληνες επιχειρηματίες υποστηρίζουν ότι 

κατά τη χειμερινή περίοδο, όπου οι πληρότητες των πλοίων δεν θα καλύπτουν τα 

αυξημένα έξοδά τους από την αύξηση των καυσίμων, δεν θα μπορούν να λειτουργούν 

τα πλοία τους. [65] ΠΑ
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6.3.2. Αύξηση Οικονομικών Υποχρεώσεων Δημοσίου 

Μετά την 1η Νοεμβρίου 2002, με την ένταξη των άγονων γραμμών στα δρομολόγια 

των τακτικών δρομολογήσεων οι οικονομικές απαιτήσεις του Δημοσίου για τις άγονες 

γραμμές αυξήθηκαν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυξήθηκαν τα απαιτούμενα ποσά για 

την αποζημίωση με μορφή κρατικής επιδότησης, των ακτοπλοϊκών εταιρειών.  

Το Υπουργείο Αιγαίου, ως υπεύθυνο για την ενδο-επικοινωνία των νησιών του Αιγαίου, 

μέσα από ένα πρόγραμμα επιδοτούμενων άγονων γραμμών κατέβαλε σημαντικές 

προσπάθειες για την απρόσκοπτη σύνδεση των μικρών νησιών της άγονης γραμμής 

με τα μεγαλύτερα νησιά και με την πρωτεύουσα, διαθέτοντας σημαντικά ποσά κάθε 

χρόνο για την ενίσχυση τους. Το 1999, οι άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές ήταν 22 με 

2.354 δρομολόγια και το ποσό που δαπανήθηκε από το Υπουργείο Αιγαίου ήταν 5,8 

εκ. ευρώ. Το 2000, οι κύριες άγονες επιδοτούμενες γραμμές αυξήθηκαν σε 28 με 2.846 

δρομολόγια και το επιδοτούμενο ποσό που κατέβαλε το Υπουργείο Αιγαίου επίσης 

αυξήθηκε σε 7,5 εκ. ευρώ. Το 2001, οι άγονες γραμμές ανέρχονταν σε 41 για τις οποίες 

διατέθηκαν 8,5 εκ. ευρώ και το 2002 45 άγονες γραμμές και δαπανήθηκαν 12 εκ. ευρώ. 

[66]  

Έτος Αριθ. Άγονων Γραμμών Επιδότηση (σε εκ. €) 

1999 22 5,8  

2000 28 7,5 

2001 41 8,5 

2002 45 12 

Πίνακας 8 – Επιδοτήσεις άγονων γραμμών (1999 – 2002) 

Το πρόβλημα είναι ότι παρά το γεγονός ότι οι επιδοτήσεις από πλευράς Υπουργείου 

Αιγαίου αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, επιβαρύνοντας σημαντικά τον κρατικό ΠΑ
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προϋπολογισμό, δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα καθώς οι περισσότερες 

δρομολογιακές γραμμές συνεχίζουν να εμφανίζονται ζημιογόνες. [67] 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του ν. 2932/02, συστάθηκε Λογαριασμός 

Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών στον οποίο αποδίδονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες 

ποσά για τη χρηματοδότηση, κατά προτεραιότητα, των γραμμών με σύμβαση δημόσιας 

υπηρεσίας και των έργων βελτίωσης των λιμένων. Όμως ο λογαριασμός αυτός δεν 

μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των άγονων γραμμών και το Κράτος ζημιώνεται 

οικονομικά από την άρση του ακτοπλοϊκού προνομίου καθώς το ΥΕΝ πληρώνει από 

την 01/11/02 τριπλάσιο ποσό από τα προηγούμενα έτη για να καλύψει τις ανάγκες των 

«άγονων γραμμών». [68]  

Το ΥΕΝ φέτος υποκύπτοντας στις πιέσεις των ακτοπλόων, οι οποίοι για πρώτη φορά 

φέτος δεν υπέβαλαν αιτήσεις για τη νέα περίοδο (από 31/10/05 έως 1/11/06), 

«βαφτίζει» τις κεντρικές και κερδοφόρες γραμμές του Αιγαίου ως άγονες, ώστε να 

μπορεί να επιδοτεί τους εφοπλιστές να κρατούν τα πλοία τους δρομολογημένα. Αυτό 

σημαίνει ότι οι «άγονες» γραμμές που επιδοτούνται από το YEN αυξήθηκαν κατά 125% 

(για την περίοδο από 1/11/04 έως 31/10/05 σε σχέση με την προηγούμενη), ενώ οι 

γραμμές που επιδοτούνται από το υπουργείο Αιγαίου αυξήθηκαν κατά 300%. Οι 

επιδοτήσεις έφθασαν φέτος τα 43 εκατομμύρια από τα 38 που ήταν πέρυσι και 34 

πρόπερσι. Πριν από τρία χρόνια, όμως, οι επιδοτήσεις δεν ξεπερνούσαν τα 11,7 

εκατομμύρια ευρώ! [69] 

6.4. Ακτοπλοϊκός Στόλος 

6.4.1. Μείωση του Ελληνικού Ακτοπλοϊκού Στόλου 

Από το 1998 άρχισε και συνεχίζεται σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, η 

προσαρμογή των υπαρχόντων πλοίων στην Κοινοτική Οδηγία 98/18/ΕΚ/21-3-98 
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(EUROSOLAS) για την οποία έχουν δαπανηθεί και δαπανώνται σημαντικά ποσά. 

Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις εν όψει της άρσης του προνομίου της ακτοπλοΐας είχαν 

προχωρήσει σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού και ανανέωσης του στόλου τους με 

χρονικό ορίζοντα εκμετάλλευσης την 35ετία -κι όχι την 30ετία- με βάση την οποία 

υπολογίστηκαν τόσο οι οικονομικές τους υποχρεώσεις όσο και οι αποσβέσεις. Επίσης, 

υπήρχαν εταιρείες που προέβησαν στις απαιτούμενες προσαρμογές στα πλοία τους 

άνω των 27 ετών και η μείωση του ορίου ηλικίας για την απόσυρση αυτή ήταν 

καταστροφική. [32]  

Όλα τα ανωτέρω συνηγορούν στο ότι σε αντίθεση με τις πεποιθήσεις των 

επιχειρηματιών, ο νέος νόμος Παπουτσή προκάλεσε νέους παρεμβατισμούς του ΥΕΝ 

και ελέγχους που επεκτάθηκαν σε αγνώστους μέχρι τότε τομείς δημιουργώντας 

ασφυκτικό βρόγχο στη λειτουργία των ακτοπλοϊκών πλοίων και ανάτρεψε τους 

οικονομικούς προγραμματισμούς των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων. Με τα νέα πλέον 

δεδομένα και μετά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής νέων πλοίων μετά 

το 2001, δεν υπήρξαν περαιτέρω νέες παραγγελίες και οι αγορές μεταχειρισμένων 

πλοίων εκμηδενίστηκαν. Αντιθέτως, παρατηρήθηκε αύξηση των πωλήσεων νεότευκτων 

ή παλαιότερων πλοίων προς ξένους ή μικρότερους Έλληνες εφοπλιστές. [46]  

Τα τελευταία δύο χρόνια μάλιστα είναι εμφανής η μείωση του Ελληνικού ακτοπλοϊκού 

στόλου καθώς το διάστημα αυτό καταγράφηκαν πωλήσεις νεότευκτων αλλά και 

παλαιών πλοίων από τις εισηγμένες εταιρείες καθώς και από αρκετές από τις 

θυγατρικές τους. Τα αρνητικά αποτελέσματα όμως δεν σταμάτησαν εκεί, από τη μια 

πλευρά η μείωση του ανώτατου ορίου ηλικίας από 35 χρόνια σε 30 μέχρι το 2008 και 

από την άλλη η υπερχρέωση των εταιρειών και η αδυναμία εξεύρεσης εναλλακτικών 

πηγών χρηματοδότησης οδήγησαν τις επιχειρήσεις σε πωλήσεις των πλοίων τους που 

ήταν ζημιογόνα επί σειρά ετών ακόμα και σε τιμές χαμηλότερες τόσο από την εμπορική ΠΑ
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όσο και την πραγματική. Στόχος των εταιρειών η εστίαση της δραστηριότητάς τους σε 

γραμμές που τους εξασφάλιζαν κερδοφορία.  

Λύση στο πρόβλημα των εταιρειών αποτελούσε η αγορά μεταχειρισμένων πλοίων με 

μικρή ηλικία, η οποία όμως αποκλείστηκε από τις εταιρείες καθώς τα πλοία αυτά είναι 

ελάχιστα στην παγκόσμια αγορά και η τιμή τους είναι σχετικά υψηλή όταν έχει γίνει 

σωστή χρήση τους. 

Το 1999, η εταιρεία Στρίντζη πώλησε το Ε/Γ-ΟΓ πλοίο της ”Ionian Star” έναντι του 

ποσού των 38 εκατ. δολαρίων προκειμένου να αυξήσει τη ρευστότητά της από τη 

διαφορά τιμής αγοράς-πώλησης σε μια περίοδο που ήταν σημαντική η οικονομική 

ευελιξία [ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, «Επιχειρηματικοί ελιγμοί της Στρίντζης», Μ. Τσαμόπουλος, 

31/12/1998].  

Τον Οκτώβριο του 2001 ο Όμιλος Επιχειρήσεις Αττικής ΑΕ έχοντας ως στόχο την 

ανανέωση του στόλου, προέβη στην πώληση του παλαιότερου πλοίου του στόλου, 

Ionian Sun. 

Το 2004 δεν υπήρξαν περαιτέρω παραγγελίες νεότευκτων πλοίων και επιπλέον οι 

εταιρείες προειδοποιούν την κυβέρνηση ότι αν η απελευθέρωση δεν προχωρήσει δεν 

θα μπορέσουν να κινηθούν για την ανανέωση του στόλου τους. [55] 

Στη θέση των πλοίων που αποσύρονται λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, 

εφόσον αντικατασταθούν, δρομολογούνται μεταχειρισμένα επιβατηγά. Τα οικονομικά 

αποτελέσματα των εταιρειών σε συνδυασμό με υψηλό κόστος κατασκευής νεότευκτων 

πλοίων καθιστούν απαγορευτική την αντικατάσταση του γερασμένου στόλου με νέα. 

Φέτος 21 επιβατηγά πλοία βγήκαν από τις κύριες γραμμές του Αιγαίου και του 

Αργοσαρωνικού είτε επειδή συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας είτε επειδή τα δρομολόγιά 

τους θεωρούνται ασύμφορα από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες και επρόκειτο να 

αντικατασταθούν μόλις με τέσσερα: τα τρία πλοία είναι ηλικίας από 9 έως 15 ετών και 
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μόλις ένα νεότευκτο. Συνολικά φέτος σε σχέση με πέρυσι, ο ακτοπλοϊκός στόλος είναι 

μικρότερος κατά 29 πλοία στις κύριες και περιφερειακές γραμμές του Αιγαίου, ενώ 

μέσα στα επόμενα τρία χρόνια υπολογίζεται ότι θα αποσυρθούν από τις γραμμές άλλα 

139 πλοία. [69]  

Ήδη από 01/01/05 «βγήκαν» από τα δρομολόγια τρία πλοία, τα «Νήσος», «Μιλένα» 

και «Νταλιάνα» λόγω ορίου ηλικίας. [70] Την κατάσταση επιδείνωσε η χρεοκοπία της 

ΔΑΝΕ, η οποία οδήγησε στον παροπλισμό των τριών επιβατηγών της πλοίων 

("Ρόδος", "Πάτμος", "Διαγόρας") αφήνοντας τα νησιά των Δωδεκανήσων να 

εξυπηρετούνται με ένα σύγχρονο πλοίο το "Blue Star" της Blue Star Ferries και τρία 

υπερήλικα επιβατηγά της G. Α Ferries. H εταιρεία επρόκειτο να δρομολογήσει και το 

εικοσάχρονο "Αλκμήνη A", αλλά τελικά προτίμησε να το μισθώσει στη Νορβηγία. Την 

ίδια τακτική απειλούν να ακολουθήσουν και άλλοι ακτοπλόοι, εφόσον δεν ικανοποιηθεί 

το αίτημά τους για πλήρη απελευθέρωση των εισιτηρίων και στην οικονομική θέση. [69] 

Για το φετινό καλοκαίρι λύση στο πρόβλημα της μείωσης του ακτοπλοϊκού στόλου 

αποτελούν τα ταχύπλοα. Στις κύριες γραμμές των Κυκλάδων το 26,9% των 

δρομολογίων καλύπτεται από τα ταχύπλοα (υπάρχουν επτά ταχύπλοα και 19 

συμβατικά πλοία).  

6.4.2. Εκτιμήσεις για μελλοντική μείωση του Ελληνικού Ακτοπλοϊκού Στόλου  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις οδηγίες του νέου θεσμικού πλαισίου  και την ηλικία των 

πλοίων που βρίσκονται σε λειτουργία σήμερα (και με την προϋπόθεση ότι οι 

πλοιοκτήτριες εταιρείες δεν θα πουλήσουν τα εν λόγω πλοία) τα επόμενα έτη 

υπολογίζεται ότι θα απομακρυνθεί ένας πολύ σημαντικός αριθμός πλοίων (αυτά που 

έχουν ξεπεράσει το όριο). Υπολογίζεται ότι μόνο το 2007 και 2008 σχεδόν 28% και 

27% αντιστοίχως του συνόλου των πλοίων θα αποσυρθούν σαν υπερήλικα. [46] ΠΑ
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Μόνο τα επόμενα τρία χρόνια θα αποσυρθούν άλλα 14 πλοία από τις κύριες γραμμές 

του Αιγαίου, ενώ δεκάδες είναι τα ιπτάμενα δελφίνια που βγαίνουν εκτός δρομολογίων 

λόγω παλαιότητας, όπως και μικρά επιβατηγά που μέχρι σήμερα κάλυπταν τις 

συνδέσεις μεταξύ των νησιών. [71] 

Συνολικά, το 2006 αναμένεται να απομακρυνθούν 36 πλοία, το 2007 48, το 2008 49, το 

2009 50 και άλλα 50 το 2010. Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΕΝ, μέχρι το 2010 

υπολογίζεται ότι θα αποσυρθεί, λόγω ορίου ηλικίας, το 55,5% των πλοίων, συνολικά 

182 επιβατηγά οχηματαγωγά. [72] 

Οι αποσύρσεις των πλοίων αναμένεται να έχουν τα εξής αποτελέσματα μέσα στην 

επόμενη πενταετία, εφόσον η ανανέωση του στόλου δεν συνεχιστεί [73]: 

• 68% μείωση του αριθμού των πλοίων που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική 

αγορά 

• 88% μείωση της χωρητικότητας σε επιβάτες 

• 58% μείωση της χωρητικότητας σε αυτοκίνητα 

• 62% μείωση της χωρητικότητας σε φορτηγά 

λόγω ιδιομορφίας της γεωγραφίας της αγοράς η οποία επιβάλλει μεγάλο αριθμό 

λιμένων η μείωση του αριθμού των πλοίων αποτελεί υψηλό κίνδυνο για την 

εξυπηρέτηση πολλών λιμένων. 

Αύξηση Επιβατικής Κίνησης 

Τα επόμενα έτη αναμένεται να υπάρχει αύξηση της ζήτησης ακτοπλοϊκών 

συγκοινωνιών. Το ακόλουθο γράφημα παρουσιάζει όλη την εικόνα της αναμενόμενης ΠΑ
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αύξησης της κίνησης των επιβατών εσωτερικού (μπλε γραμμή) και εξωτερικού (ροζ 

γραμμή)21.  
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8 .0 0 0 .0 0 0

1 0 .0 0 0 .0 0 0
1 2 .0 0 0 .0 0 0

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

Έ τ η

Α
ρι
θ.

 Ε
π
ιβ
ατ
ώ
ν

 

Πίνακας 9 – Μελλοντική Επιβατική Κίνηση (2005 – 2013) 

Είναι εμφανές από τα στοιχεία του πίνακα ότι ο αριθμός των επιβατών εσωτερικού που 

θα μετακινηθούν με πλοία της ακτοπλοΐας αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά τα επόμενα 

έτη. Μέσα σε μία 6ετία φαίνεται πως οι μετακινούμενοι επιβάτες σχεδόν θα 

διπλασιαστούν γεγονός που αναπόφευκτα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα πλοία που 

θα απομείνουν δεν θα είναι επαρκή πλέον για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών 

στο Αιγαίο [46].  

6.5. Ποιότητα Μεταφορικής Υπηρεσίας  

6.5.1. Βελτίωση Ποιότητας Μεταφορικής Υπηρεσίας για τις Κύριες Γραμμές 

Μετά από την πενταετία των μεγάλων επενδύσεων στον κλάδο της ακτοπλοϊκής 

αγοράς σχεδόν όλοι οι χρήστες έχουν αισθανθεί την ουσιαστική ανάπτυξη του κλάδου. 

Οι συνολικές επενδύσεις της περιόδου 1997-2001 έδωσαν στον επιβάτη και μεταφορέα 

τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή των μη κρατικών ακτοπλοϊκών 

επιχειρήσεων στην ανάπτυξη των εθνικών μεταφορών της χώρας.   

                                                
21 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της μελλοντικής κίνησης των επιβατών είναι ο 

κινούμενος μέσος όρος (moving average) 
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Ο χρήστης απολαμβάνει την κατακόρυφη αύξηση του δείκτη αξιοπιστίας των 

ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών με τα νεότευκτα πλοία να ακολουθούν πιστά τα 

δρομολόγια τους, παρέχοντάς του, αναπτυγμένες υπηρεσίες μεταφορών ανάλογες με 

αυτές άλλων προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών. [46] Τα νέα πλοία που προσεγγίζουν 

πλέον τους ελληνικούς λιμένες παρέχουν στους επιβάτες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας καθώς μεταβάλλονται πλέον τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

της παρεχόμενης υπηρεσίας [19]:  

Όπως εύκολα συμπεραίνεται από τα προηγούμενα, τα ακτοπλοϊκά σκάφη νέας 

τεχνολογίας έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υψηλή ποιότητα υπηρεσίας με 

άμεση συνέπεια την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών-επιβατών. Άλλωστε τα νέα 

πλοία της ελληνικής ακτοπλοΐας προσφέρουν όλα τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται: 

Οι συνθήκες μεταφοράς: Άνεση, άριστη εξυπηρέτηση, ευχάριστο περιβάλλον. Οι 

επιβάτες έχουν την ευκαιρία να ταξιδεύουν σε ένα άνετο πλοίο, καινούριας κατασκευής, 

όπου δέχονται καλύτερη εξυπηρέτηση από το ξενοδοχειακό προσωπικό του πλοίου.  

Ο χρόνος της διαδρομής: Μείωση του χρόνου μεταφοράς. O χρόνος μεταφοράς σε 

κάποιες διαδρομές μειώνεται σχεδόν στο μισό από αυτό που χρειάζονται τα συμβατικά 

πλοία για να πραγματοποιήσουν το ίδιο ταξίδι.  

Η Αξιοπιστία του μέσου ως προς τις ώρες άφιξης-αναχώρησης. Ο χρόνος 

φορτο/εκφόρτωσης περιορίζεται σε μερικά λεπτά, και ο χρόνος ταξιδιού είναι ακριβής. 

Κατά συνέπεια, τα δρομολόγια εκτελούνται στην ώρα που είναι προγραμματισμένα για 

να γίνουν και δεν εμφανίζονται σημαντικές καθυστερήσεις.   

Η Ασφάλεια της μεταφοράς. Ένα καινούριο πλοίο, το οποίο έχει κατασκευαστεί με τις 

καλύτερες προδιαγραφές προσδίδει μεγαλύτερη σιγουριά όσον αφορά την ασφάλεια 

και τον περιορισμό πιθανών ατυχημάτων. Επιπλέον, δεν υπάρχει περίπτωση να ΠΑ
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ταξιδέψουν πλοία υπερφορτωμένα, γεγονός που οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα με την 

προηγούμενη υπόθεση. 

Η ευκαμψία στην επιλογή της ώρας αναχώρησης. Από τη στιγμή που υπάρχουν 

τουλάχιστον 2 δρομολόγια την ημέρα ο υποψήφιος επιβάτης έχει την ευχέρεια να 

αποφασίσει ποιο από τα δύο δρομολόγια τον εξυπηρετεί.  22  

Η αύξηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών όποια μορφή κι αν πάρει 

ωφελεί άμεσα τους πελάτες-ταξιδιώτες, οι οποίοι πολύ πιθανό είναι να αναζητήσουν τη 

μεταφορά τους από την ίδια εταιρεία ή καλύτερα από το ίδιο πλοίο και στο μέλλον. 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των νεότευκτων πλοίων είναι η ταχύτητα. Τα νέου 

τύπου πλοία, όπως τα ταχύπλοα και τα καταμαράν, αλλά ακόμα και τα συμβατικά που 

εκτελούν δρομολόγια στο Αιγαίο και στο Ιόνιο πέλαγος έχουν μειώσει σημαντικά τη 

διάρκεια των ταξιδιών. Τα νέα πλοία παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας 

μετακίνησης σε λιγότερο χρόνο από ότι τα παλαιότερου τύπου πλοία. Από τη μία είναι 

τα ημιταχύπλοα πλοία που ταξιδεύουν με 22 κόμβους την ώρα και η ηλικία τους δεν 

υπερβαίνει τα 10 χρόνια, ενώ από την άλλη είναι τα ταχύπλοα που αναπτύσσουν 

ταχύτητα πάνω από 25 κόμβους την ώρα. Είναι απίστευτο το όφελος που μπορεί να 

έχει ο ταξιδιώτης των ελληνικών θαλασσών, ο οποίος τόσο έχει ταλαιπωρηθεί από τα 

πολύωρα ταξίδια προς τα ελληνικά νησιά, από τη μείωση του μέσου χρόνου του 

ταξιδιού. 

Επίσης, η παραμονή στα σύγχρονα ακτοπλοϊκά πλοία κάνει το ταξίδι πιο ευχάριστο 

αφού υπάρχει περισσότερη άνεση χώρου, φιλική εξυπηρέτηση, ποικιλία εναλλακτικών 

λύσεων ψυχαγωγίας, καλή και πλούσια σίτιση, εύκολη πρόσβαση σε πηγές 

ενημέρωσης και δυνατότητα για αγορές.  

                                                
22 Ε. Σαμπράκος, «Εισαγωγή στην Οικονομική των Μεταφορών», σ. 59-67. 
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Τέλος, ο περιορισμός απόσυρσης των πλοίων στα 30 έτη σε συνδυασμό με την 

εντατικοποίηση των ακτοπλοϊκών ελέγχων οδηγούν στη δημιουργία ενός αξιόπλοου, 

ασφαλούς και φερέγγυου ακτοπλοϊκού δυναμικού στις ελληνικές θαλάσσιες 

ενδομεταφορές. 

6.5.2. Στασιμότητα Ποιότητας Μεταφορικής Υπηρεσίας για τις Άγονες Γραμμές 

Εκτός όμως από τα νέα ταχύπλοα πλοία του ελληνικού ακτοπλοϊκού συστήματος, 

λειτουργούν ακόμα τα συμβατικά πλοία τα οποία καλούνται να καλύψουν τα κενά που 

αφήνουν τα καινούρια πλοία. Αυτά εξυπηρετούν τις άγονες γραμμές και η ποιότητα της 

μεταφορικής υπηρεσίας τους είναι όπως παλαιότερα ή και ακόμα χειρότερη μετά από 

μία σύγκριση αυτής με τα νέα πλοία. Τα συμβατικά πλοία παλιάς τεχνολογίας τα 

προτιμούν οι λιγότερο εύποροι και οι φαντάροι, αλλά και αυτοί που δεν τους ενδιαφέρει 

η διάρκεια τού ταξιδιού και τους αρέσει να ταξιδεύουν με τις λουξ καμπίνες της πρώτης 

θέσης. H εξυπηρέτηση δεν συγκρίνεται με αυτή των ταχυπλόων, οι χώροι δεν 

φροντίζονται το ίδιο και το πλήρωμα πολλές φορές δείχνει πιο «απόμακρο» προς τον 

επιβάτη. Τα περισσότερα από τα υπάρχοντα συμβατικά πλοία είναι παλιά και 

παραμελημένα, με φθαρμένες και βρώμικες μοκέτες, με παλιά και φθαρμένα καθίσματα 

στους χώρους του σαλονιού. Διάδρομοι που μπερδεύουν τον επιβάτη και δεν σε 

οδηγούν πουθενά, πόρτες που οδηγούν στο κατάστρωμα, χωρίς όμως να υπάρχει η 

σχετική σήμανση, ανύπαρκτα καταστήματα με εφημερίδες και περιοδικά.  

Επιπλέον, προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επιβάτης όταν έχει να ταξιδέψει με τα 

συμβατικά πλοία κυρίως των άγονων γραμμών είναι τα συχνά απαγορευτικά του 

απόπλου, λόγω αδυναμίας των πλοίων του υφιστάμενου στόλου να ταξιδεύουν σε 

άσχημες καιρικές συνθήκες, αλλά και βλάβες λόγω παλαιότητας των πλοίων.   ΠΑ
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6.5.3. Αύξηση Τιμολογίων στα Μπαρ των Πλοίων 

Οι ακτοπλόοι εγκλωβισμένοι στα δάνεια που πήραν για τη ναυπήγηση νέων πλοίων 

στα μέσα τις δεκαετίας τού '90, αναζητούν τρόπους να μειώσουν τα έξοδά τους. Ένας 

από αυτούς είναι η παραχώρησης της εκμετάλλευσης των μπαρ από ιδιώτες, οι οποίοι 

αναλαμβάνουν και την πληρωμή των ναυτικών που απασχολούνται εκεί γεγονός που 

οδήγησε στην αύξηση των τιμολογίων στα μπαρ των πλοίων σε πολύ υψηλές τιμές.   

6.5.4. Μείωση της εξυπηρέτησης των άγονων γραμμών 

Οι επιχειρηματίες που προέβησαν σε αγορές και ναυπηγήσεις νέων πλοίων 

προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας προτίμησαν τα μεγάλα πλοία, 

τα οποία παρέχουν περισσότερες ανέσεις, μεγαλύτερη ασφάλεια. Τα μεγάλα όμως 

αυτά πλοία δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα περισσότερα λιμάνια των ελληνικών 

νησιών αφού δεν υπάρχουν οι κατάλληλες λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι οι άγονες γραμμές εξυπηρετούνται από τα συμβατικά 

επιβατηγά πλοία τα οποία είναι μεγάλης πλέον ηλικίας και ότι το όριο απόσυρσης 

ηλικίας των πλοίων έχει μειωθεί στα 30, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα –στην περίπτωση 

που το σύστημα δεν αλλάξει- σε λίγα χρόνια να μην υπάρχουν πλοία που θα 

εξυπηρετούν άγονες γραμμές. Βέβαια, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του ευρύτερου 

κοινωνικού συμφέροντος δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουν να εξυπηρετούνται οι 

άγονες γραμμές και να κοπεί η επικοινωνία των κατοίκων των απομακρυσμένων 

νησιών με την υπόλοιπη Ελλάδα, ωστόσο ο κίνδυνος να μην υπάρχουν πλοία που θα 

μπορούν να εξυπηρετούν τα απομακρυσμένα λιμάνια των ελληνικών νησιών είναι 

μεγάλος.  
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6.6. Εθνικό Λιμενικό Σύστημα 

6.6.1. Μελλοντικές Εξελίξεις για τους Ελληνικούς Λιμένες 

Οι εξελίξεις που έχουν συντελεσθεί και συνεχίζουν να συντελούνται επηρεάζουν και τη 

λιμενική βιομηχανία στο σύνολό της και καθορίζουν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης των 

ελληνικών λιμένων. Η νέα λιμενική πολιτική του ΥΕΝ στοχεύει στην αξιοποίηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων των λιμένων, την αύξηση της εξειδίκευσής τους και τη 

δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την προσέλκυση φορτίων και επιβατών, την 

ανάλυση κόστους-ωφελειών για κάθε λιμένα κλπ. Στα πλαίσια των παραπάνω 

προωθείται ένας συνολικός και συνεκτικός σχεδιασμός του ελληνικού λιμενικού 

συστήματος σε συνάρτηση με τους γενικότερους στόχους της εθνικής πολιτικής 

μεταφορών. Σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του λιμενικού συστήματος της χώρας 

αναμένεται επίσης από την προγραμματισμένη βελτίωση βελτίωση του συνόλου των 

λιμενικών υποδομών και της διαχείρισής τους για την αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. [51]  

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας Ναυτεμπορική το ελληνικό 

δημόσιο –ύστερα από επισημάνσεις πλοιάρχων της ακτοπλοΐας για ελλείψεις σε 45 

λιμάνια του Αιγαίου - πήρε δάνειο ύψους 3 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων με επιτόκιο 22% προκειμένου να προχωρήσει στην κατασκευή έργων 

εκσυγχρονισμού στα εν λόγω λιμάνια [48]. Τα μέτρα που θα ληφθούν αλλά και τα 

αναγκαία έργα που θα πραγματοποιηθούν θα έχουν ως κύριο στόχο να καταστούν 

αυτοί οι λιμένες ασφαλής για τη μελλοντική προσέγγισή τους από πλοία νέας 

τεχνολογίας. [74]  
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6.6.2. Λαύριο, η Νέα Ανατολική Λιμενική Πύλη  

Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο λιμάνι του Πειραιά σε συνδυασμό με τη 

μεταφορά του αεροδρομίου στα Σπάτα έχουν οδηγήσει στην ανάγκη εξέτασης της 

μεταφοράς κάποιων δρομολογίων στο λιμένα του Λαυρίου. Προς αυτή την κατεύθυνση, 

επισπεύδονται τα έργα για την ανάπτυξη και τον εκσυγxρονισμό του λιμανιού του 

Λαυρίου με στόxο να αποτελέσει και τη δίοδο των εκατομμυρίων τουριστών προς το 

Αιγαίο και να ανακτήσει τον ιστορικό και νευραλγικό του ρόλο ως "η Ανατολική Λιμενική 

Πύλη" της Αττικής. Η θέση του λιμένος είναι πολύ σημαντική καθώς βρίσκεται σε πολύ 

μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και πολύ κοντά σε αρκετά νησιά 

του Αιγαίου μειώνοντας τον xρόνο του ταξιδιού. 

Όσον αφορά το επιβατικό λιμάνι, στόxος του Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου ΑΕ (ΟΛΛ 

ΑΕ) είναι να δημιουργηθεί ένας πρότυπος επιβατικός σταθμός. Παράλληλα, τα ναύλα 

από το Λαύριο προς Αιγαίο και Κρήτη είναι φθηνότερα από αυτά του Πειραιά λόγω του 

τρόπου που βγαίνουν οι τιμές. Το οδικό δίκτυο είναι πλήρες και ο xρόνος από το 

αεροδρόμιο προς το Λαύριο είναι κάτω από 20 λεπτά κάτι που δεν υπάρxει σε άλλη 

xώρα της Ευρώπης. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

7.1. Συμπεράσματα 

Στην Ελλάδα, η ακτοπλοΐα δεν θεωρείται απλώς μια ακόμα επιχειρηματική 

δραστηριότητα αλλά βασική υποδομή και ζωτικής σημασίας συγκοινωνιακό δίκτυο για 

την ανάπτυξη της παράκτιας χώρας. Το περιβάλλον των μεταφορών στην Ελλάδα 

λειτούργησε μέσα σε έντονο προστατευτισμό και μέσα σε πνεύμα κρατικισμού. [3] Το 

ΥΕΝ, ως αρμόδιος φορέας, προέβη στις αναγκαίες ρυθμίσεις και δημιούργησε το 

αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των θαλάσσιων συγκοινωνιών, το οποίο 

λειτούργησε μέχρι και το τέλος του 20ου αιώνα.  

Οι παραδοσιακές πρακτικές που κατά καιρούς ακολουθήθηκαν δεν απέδωσαν. Υπήρχε 

μία καθυστέρηση στην ανάπτυξη των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθυστέρηση στον 

εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της υποδομής [3] με αποτέλεσμα οι χρήστες ήταν 

πάντα δυσαρεστημένοι, οι δημόσιες αρχές δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις 

μεταφορικές ανάγκες και οι ακτοπλόοι αντιμετώπιζαν πολύ σημαντικά λειτουργικά και 

οικονομικά προβλήματα. [7] Η πράξη ήρθε να επιβεβαιώσει την άποψη που 

υποστηρίζει ότι σε αγορά που απουσιάζει ο ανταγωνισμός απουσιάζει και η ανάπτυξη. 

[3]  

Η νέα οικονομική πραγματικότητα, οι αυξημένες πιέσεις από την ΕΕ, οι δυνάμεις του 

ανταγωνισμού, η θέση της Ελλάδος ως το μοναδικό μέλος της ΕΕ στην περιοχή 

οδήγησαν τη χώρα στο συμπέρασμα ότι ο μοναδικός τρόπος να παραμείνει 

ανταγωνιστική είναι αλλάξει το νομοθετικό της πλαίσιο. Η Αδριατική και οι αλλαγές που 

εμφανίστηκαν στο διάδρομο που ενώνει την Αδριατική με το Ιόνιο έγινε ο πρόδρομος 

των αλλαγών που θα ακολουθούσαν στην εσωτερική αγορά. 
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Έτσι, ο κλάδος της ελληνικής ακτοπλοΐας, ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες 

λειτουργίας υπό τον άμεσο έλεγχο και την εποπτεία του κράτους, πέρασε σε μια νέα 

κατάσταση, η οποία επίσης δεν απέδωσε.  

Το νέο θεσμικό πλαίσιο εφαρμόστηκε στην πράξη με τρόπο που όχι μόνο θύμιζε αλλά 

και έμοιαζε στο προηγούμενο με συνέχιση της πρακτικής παρέμβασης του κράτους σε 

όλα τα θέματα της ακτοπλοΐας. Η ουσιαστική διαφορά ήταν ότι στο νέο πλαίσιο το ΥΕΝ 

είχε το ρόλο του ρυθμιστή [75], αφού το Κράτος συνέχισε να ρυθμίζει θέματα που 

αφορούν από τον καθορισμό των δρομολογίων και των ναύλων έως και την παροχή 

της άδειας σκοπιμότητας (ρύθμιση εισόδου στην αγορά).  

Οι μεν ακτοπλόοι αρέσκονται να την εκλαμβάνουν ως μια κατ' επίφαση απελευθέρωση, 

η δε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ως ένα ουσιαστικό βήμα 

προς την κατεύθυνση της Κοινοτικής Οδηγίας 3755/92.  

Οι ακτοπλόοι περίμεναν ότι η απελευθέρωση θα παρέμβαινε στη φύση της αγοράς και 

θα τη μετέβαλλε σε αγορά τέλειου ανταγωνισμού κάτι το οποίο δεν συνέβη. Ο Ν. 

2932/01 είχε ως στόχο την εισαγωγή πρακτικών ανταγωνισμού και την παύση του 

κρατικού παρεμβατισμού και του προστατευτισμού.  

Η πράξη απέδειξε ότι ο ν. 2932/01 είναι ατελής, ανεπαρκής και σύνθετος. Αυξήθηκαν οι 

κρατικοί πόροι που διατίθενται για επιδοτήσεις. Παρατηρήθηκαν σημαντικές ζημιογόνες 

συγκυρίες στα εταιρικά σχήματα με πρώτη την πτώχευση της ΔΑΝΕ, 

αναδιαπραγματεύσεις χρεών σε τράπεζες, αναγκαστικές πωλήσεις νέων ηλικιακά 

πλοίων κλπ. Στελέχη ακτοπλοϊκών εταιρειών αποδίδουν την κακή οικονομική 

κατάσταση που υπάρχει στον κλάδο στην ανυπαρξία πολιτικής τιμών. Σε πολλές 

χώρες της Ευρώπης, οι εταιρείες προσφέρουν ελκυστικά πακέτα προκειμένου να 

προσελκύσουν επιβάτες. Στην Ελλάδα, όπως λένε τα ίδια στελέχη, τα Διοικητικά 

Συμβούλια «πελαγωμένα» στα χρέη ήταν δυσκίνητα και φοβούνταν να δοκιμάσουν 
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διαφορετική συνταγή, πέρα από την απαίτηση για νέες αυξήσεις και βοήθεια από το 

κράτος. Σε όλη αυτή την κατάσταση, οι λιμένες παρέμειναν αμέτοχοι στις νέες εξελίξεις.  

Η κατάργηση του προνομίου της ακτοπλοΐας χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία στη 

μεταβατική περίοδο όχι μόνο δεν έλυσε τα υπάρχοντα προβλήματα του κλάδου αλλά 

δημιούργησε και νέα προβλήματα όχι μόνο για τον κλάδο αλλά και για το νησιωτικό 

χώρο στο σύνολό του. Η μη εύρωστη ανάπτυξη του τομέα των τακτικών δρομολογίων 

προκάλεσε την αδυναμία του όλου κλάδου της ακτοπλοΐας να προσφέρει σωστές 

υπηρεσίες και στον άλλο τομέα, εκείνο των γραμμών δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και 

την αδυναμία του Κράτους να τις χρηματοδοτήσει. Οι νησιώτες, οι συχνότεροι χρήστες 

του ακτοπλοϊκού συστήματος, βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν τη συνεχή μείωση 

της ποιότητας της μεταφορικής υπηρεσίας και αναλογικά σημαντική άνοδο των τιμών. 

Η απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών γραμμών αύξησε τις άγονες γραμμές του Αιγαίου, 

αφού οι εταιρείες επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους σε ‘δρομολόγια-φιλέτο’, 

προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδά τους, μειώνοντας παράλληλα το κόστος που 

δημιουργείται από την προσέγγιση των πλοίων σε μικρά νησιά, όπου ο αριθμός των 

εισιτηρίων είναι περιορισμένος. Η γενικότερη οικονομική και επιχειρηματική συγκυρία 

οδήγησε τους κατοίκους και επιχειρηματίες των νησιών σε απόγνωση εξαντλώντας 

κάθε όριο υπομονής και ανοχής. 

Πέρα από τα αρνητικά γεγονότα, υπάρχουν και παραδείγματα επιτυχημένων ιστοριών, 

όπως αυτές των συγχωνεύσεων των ελληνικών εταιρειών. Η υλοποίηση των στόχων 

της ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού, έγινε στο πλαίσιο των προσπαθειών της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας να προλάβει τα γεγονότα που θα προκύψουν από την άρση 

του καμποτάζ, προκειμένου να παραμείνει ο έλεγχος της επιβατηγού ναυτιλίας της 

χώρας σε ελληνικά χέρια. [76]. Οι έλληνες ακτοπλόοι κατάλαβαν ότι συμφέρον δικό 

τους ήταν η θωράκιση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας ώστε να ισχυροποιηθούν απέναντι 

σε πιθανούς ενδιαφερόμενους να εισέλθουν στην ακτοπλοΐα της χώρας μας από το 
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εξωτερικό. Η συγκέντρωση των εταιρειών ήταν η απαραίτητη κίνηση για την επιβίωση 

σ’ ένα ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ωστόσο, οι μικρές μονάδες, 

που ως επί το πλείστον έμειναν αμέτοχες καλούνται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. 

Επίσης, πολλές εταιρείες κατέφυγαν σε πωλήσεις όχι μόνο παλαιών αλλά και νέων 

πλοίων που ήρθαν ως αποτέλεσμα του συνδυασμού: 

Των οικονομικών πιέσεων εταιρειών. Διαπιστώθηκε ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες 

κατέφυγαν στη πώληση πλοίων τους λόγω των αυξημένων χρηματοοικονομικών 

πιέσεων που δέχονταν από τις ετήσιες αποπληρωμές των δανείων τους, 

Της υπερ-προσφοράς θέσεων (επιβάτες, οχήματα) σε συγκεκριμένες αγορές από 

επιμέρους εταιρείες. Σε πολλές περιπτώσεις (τουλάχιστον για πλοία που 

δραστηριοποιούνταν στην αγορά της Αδριατικής) η πίεση αυτή συνοδευόταν και από 

χαμηλούς συντελεστές πληρότητας λόγω υπερ-προσφοράς χωρητικότητας στις εν 

λόγω αγορές. 

Το τελικό συμπέρασμα από τα ανωτέρω είναι ότι το κράτος προσπάθησε να 

συγκρατήσει υπό τον έλεγχό της μία κατάσταση η οποία ουσιαστικά έχει ξεφύγει από 

την ημέρα που εκδόθηκε ο 3577/92 και παρόλο που η ΕΕ έδωσε 12 χρόνια προθεσμία 

στην Ελλάδα προκειμένου να προσαρμοστεί, έχουν περάσει ήδη 13 έτη αλλά η Ελλάδα 

δεν είναι ακόμα έτοιμη!  

7.2. Προτάσεις 

Η λύση θα έρθει από τη μελέτη και ανάλυση του προβλήματος. Το πρόβλημα μπορεί 

εύκολα να εντοπιστεί με μία καταγραφή του υφιστάμενου ακτοπλοϊκού συστήματος 

προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος και οι 
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♦ εμπλεκόμενοι φορείς και αρμοδιότητες καθενός,  

♦ φορείς που παίρνουν αποφάσεις για κάθε σχετικό θέμα και βαθμός παρεμβατισμού 

στη λήψη αποφάσεων 

♦ εταιρείες που προσφέρουν ακτοπλοϊκές υπηρεσίες και τα μέσα που διαθέτουν γι’ 

αυτό το σκοπό (τεχνολογία, πλοία κλπ),  

♦ πελάτες ακτοπλοϊκών υπηρεσιών (λιμένες, νησιά, επιβάτες κλπ)  

♦ Το θεσμικό πλαίσιο ο τρόπος εφαρμογής του και οι δυσλειτουργίες του, 

περιλαμβανομένου και του τμήματος του παλαιού θεσμικού πλαισίου που ισχύει 

ακόμη.  

♦ Στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει μελέτη σεναρίων για το πως μπορεί να 

επηρεαστεί το σύστημα εάν γίνουν κάποιες αλλαγές σε κάποιες από τις ανωτέρω 

παραμέτρους. 

♦ Μία πρώτη προσπάθεια καταγραφής του υφιστάμενου ακτοπλοϊκού συστήματος 

έγινε σε αυτή την εργασία και οι προτάσεις που διαφαίνονται για τη λύση του 

προβλήματος είναι οι εξής:  

♦ Είναι απαραίτητο να σταματήσει η μυωπική αντιμετώπιση του ακτοπλοϊκού 

ζητήματος και η πρακτική αναζήτησης των λύσεων των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει η ελληνική ακτοπλοΐα σε παλαιές πρακτικές. [75] Τα δεδομένα έχουν 

αλλάξει και ακόμα και αν αυτές οι πρακτικές κάποτε απέδωσαν τώρα δεν πρόκειται 

να γίνει το ίδιο.  

♦ Απαιτείται μία ολοκληρωμένη πολιτική αντιμετώπισης των προβλημάτων του 

ελληνικού ακτοπλοϊκού νησιωτικού μεταφορών με ιδιαίτερη έμφαση στη ζήτηση και ΠΑ
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στις ανάγκες του χρήστη. Οι αποφάσεις για την ακτοπλοΐα να αρχίσουν να 

λαμβάνονται με γνώμονα το ευρύτερο Δημόσιο Συμφέρον. 

♦ Εποικοδομητική συνεργασία και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών: 

Κράτους, Ακτοπλόων, επιβατών, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια δρουν και 

λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα μόνο τα δικά τους συμφέροντα και επιδιώξεις. 

Για παράδειγμα, οι εταιρείες εισήγαγαν νέα πλοία στην αγορά αλλά η υποδομή των 

λιμένων που θα υποδέχονταν αυτά τα πλοία παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Στο νέο 

πλαίσιο, η πολιτεία και οι ακτοπλόοι θα πρέπει να συνεργάζονται, ώστε να 

παίρνουν αποφάσεις και να δρουν από κοινού.  

♦ Το νέο μοντέλο θα πρέπει να βασίζεται:  

o στην παράλληλη ικανοποίηση των εξής τριών στόχων: 

Ø Βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας 

Ø Βελτίωση της διοίκησης του συστήματος των ελληνικών 

ακτοπλοϊκών μεταφορών και 

Ø Ικανοποίηση των αναγκών των επιβατών.  

o και να επιδιώκει στη διατήρηση των αναγκαίων ισορροπιών προκειμένου να 

εξασφαλιστεί: 

♦ Η εξυπηρέτηση όλων ανεξαιρέτως των ελληνικών νησιών  

♦ Η εξίσου καλή και ποιοτική εξυπηρέτηση σε όλα ελληνικά νησιά  

και ταυτόχρονα να διασφαλιστούν τα συμφέροντα 

♦ του δημοσίου καλού και 

♦ του πλοιοκτήτη (το κέρδος του). 

♦ Για μία τέτοια προσέγγιση απαιτείται πλήρης γνώση της αγοράς προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί το θέμα αποτελεσματικά. [7]  

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



Διπλωματική Εργασία Μοσχοβάκη Π.       Υπ. Καθ. Θεοδωρόπουλος Σ. 

Επιπτώσεις στην Ελληνική Ακτοπλοΐα από την άρση του Cabotage     106 

♦ Παρόλο που ο σχεδιασμός αυτός έπρεπε να προηγηθεί της απελευθέρωσης ώστε 

η μετάβαση να γινόταν όσο το δυνατό πιο ανώδυνα, μπορούν έστω και τώρα να 

γίνουν διαρθρωτικές παρεμβάσεις. 

♦ Ένα παράδειγμα αποτελεί ο σχεδιασμός δρομολογίων. Το νέο σύστημα θα πρέπει 

να λειτουργήσει εξισορροπιστικά και να δώσει λύσεις στα πολλά και πολύπλοκα 

προβλήματα που προκύπτουν από την πολυμορφικότητα του νησιωτικού 

συμπλέγματος της Ελλάδας. Στο σχεδιασμό δρομολογίων υπάρχουν δύο κέντρα 

σχεδιασμού δρομολογίων, το ΥΕΝ και το Υπουργείο Αιγαίου. Επιτακτική η ανάγκη 

λειτουργίας ενός και μόνου ενιαίου φορέα σχεδιασμού των ακτοπλοϊκών 

δρομολογίων, ώστε να είναι δυνατή η συνολική αντιμετώπιση των αναγκών των 

νησιών. Απαιτείται κεντρικός σχεδιασμός και ανάλυση του δικτύου εξυπηρέτησης 

με θαλάσσια συγκοινωνία των άγονων γραμμών του Αιγαίου, με στόχο τόσο την 

οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης όσο και την κοινωνική συνοχή του 

νησιωτικού χώρου. Σημαντικά κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται είναι η 

προσβασιμότητα, η οικονομία, η ασφάλεια, η ικανοποίηση ποιοτικών 

χαρακτηριστικών όπως συχνότητα, καθαριότητα και άνεση. Η νέα πολιτική θα 

πρέπει να διατηρεί ακέραια τη συνοχή της νησιωτικής Ελλάδας, να προστατεύει τον 

πληθυσμό των νησιών, να είναι συμβατός με τον Κανονισμό της ΕΕ και συγχρόνως 

να επιτρέπει στους πλοιοκτήτες να έχουν κέρδη. Για καλύτερα αποτελέσματα είναι 

απαραίτητη η παρακολούθηση λειτουργίας του δικτύου από φορείς της πολιτείας, 

της τοπικής αυτοδιοίκησης και από ιδιώτες. 

♦ Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο θέμα ανάθεσης δρομολογίων- 

γραμμών: Θέσπιση κριτηρίων χορήγησης αδειών σκοπιμότητας με βάση ένα 

σύστημα προσόντων που να βασίζεται σε στοιχεία ανταγωνισμού κυρίως πάνω σε 

θέματα ποιότητας και επιπέδου εξυπηρέτησης. [77] ΠΑ
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Τακτικά Δρομολόγια: Να θεσμοθετηθεί διαδικασία πραγματικά ελεύθερης 

δρομολόγησης με περιορισμό της παρέμβασης της Πολιτείας στις γραμμές αυτές στον 

έλεγχο τήρησης προδιαγραφών ασφαλείας και υγιεινής, συστήματος κράτησης 

εισιτηρίων και συμβατότητας πλοίου-λιμανιού. Ναύλοι, διάρκεια δρομολόγησης, 

δρομολόγια και δίκτυο να καθορίζονται ελεύθερα από τον πλοιοκτήτη.  

Δρομολόγια δημόσιας υπηρεσίας: Να καθοριστούν από το Κράτος συγκεκριμένα 

ποσοτικά κριτήρια εξυπηρέτησης (συχνότητα, ταχύτητα, συνδεσιμότητα, διάρκεια, 

αξιοπιστία στον καιρό, άλλες παράμετροι) και με βάση τα κριτήρια αυτά να σχεδιασθεί 

το δίκτυο γραμμών δημόσιας υπηρεσίας. Εδώ είναι δεδομένο ότι η Πολιτεία θέλει να 

εφαρμόσει κοινωνική πολιτική, δηλαδή θέλει ένα επαρκές σύστημα ακτοπλοϊκών 

γραμμών σε όλη τη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει 

πρώτα να αποφασίσει το επίπεδο εξυπηρέτησης που επιθυμεί, και κατόπιν να 

χρηματοδοτήσει απ’ ευθείας το κομμάτι στο οποίο το επίπεδο αυτό δεν καλύπτεται από 

την ελεύθερη αγορά.  

♦ Όσο για τα ναύλα, το παράδειγμα της Αδριατικής αλλά και των ακτοπλοϊκών 

εταιρειών όπως πχ της εταιρείας Hellenic Seaways που έχει διαθέσει στους 

πελάτες της ειδικές κάρτες συστήματος πιστότητας πελατών με έκπτωση 10% 

δείχνει ότι στις γραμμές που υπάρχει ανταγωνισμός θα υπάρξουν οπωσδήποτε και 

χαμηλότεροι ναύλοι και εκπτώσεις. Το ίδιο θα συμβεί και τη μέθοδο των 

εκπτώσεων όπως ήδη φαίνεται από το παράδειγμα της ΑΝΕΚ που χορήγησε 

εκπτώσεις σε όσους προτίθενται να ταξιδέψουν για να μαζέψουν ελιές στην Κρήτη. 

Αν αφεθούν οι ακτοπλοϊκές εταιρίες να διαμορφώσουν ελεύθερα τους ναύλους, και 

ληφθεί μέριμνα ώστε να μην υπάρξουν μονοπωλιακές καταστάσεις, ο ταξιδιώτης –

και μάλιστα ο τακτικός (νησιώτης) και προγραμματισμένος πελάτης- θα είναι ο 

τελικός κερδισμένος, όπως συμβαίνει και στην ελεύθερη αγορά των 

αερομεταφορών. Αν η Πολιτεία θέλει να εφαρμόσει κοινωνική πολιτική για διάφορες 
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κοινωνικές ομάδες που θέλει να ενισχύσει (τους κατοίκους απομεμακρυσμένων 

νησιών, τους απόρους, κλπ), είναι πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό να επιδοτήσει 

απ’ ευθείας τις  ομάδες αυτές, παρά να το κάνει έμμεσα επιβάλλοντας εκπτώσεις 

και δωρεάν μετακινήσεις στους ακτοπλόους. 

♦ Παράλληλα είναι αναγκαίο να γίνουν ενέργειες με στόχο την κοινωνικοοικονομική 

ανάπτυξη του τόπου που θα ενισχύεται και από την ενδοεπικοινωνία των νησιών 

και τη διασύνδεσή τους με τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. 

♦ Ένας άλλος τομέας που θα πρέπει να εξεταστεί στη νέα πολιτική είναι η 

υποχρεωτική απόσυρση στα 30 έτη ζωής του πλοίου. Το ΥΕΝ πρέπει να δώσει 

γραμμές για τη νέα του πολιτική προκειμένου οι πλοιοκτήτες να παίρνουν 

αποφάσεις βασισμένες στη λογική σχετικά με την αντικατάσταση του στόλου τους 

και να μην βασίζονται οι αποφάσεις τους στην καλύτερη προσφορά που τους 

παρουσιάζεται. [30] Όπως εξηγεί ο κ. Γιώργος Ξηραδάκης, ναυτιλιακός σύμβουλος 

τραπεζών σε θέματα ακτοπλοΐας «Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η 

κάλυψη της έλλειψης των πλοίων και κατ' επέκταση η υπολειτουργία του εθνικού 

συστήματος θαλάσσιων μεταφορών. Το κράτος έπεσε στο κενό που δημιούργησε. 

H συνεχιζόμενη έλλειψη της αυτοματοποιημένης καταγραφής της ακτοπλοϊκής 

κίνησης παραμένει τροχοπέδη στον οποιοδήποτε σχεδιασμό». Είναι λογικό και 

επιθυμητό το πλοία που απασχολούνται στην ακτοπλοΐα να είναι ασφαλή και 

αξιόπλοα, ωστόσο ένα πλοίο το οποίο έχει καλή κατασκευή και έχει συντηρηθεί 

σωστά είναι πολύ πιθανό να είναι ικανό να προσφέρει τις υπηρεσίες του και πάνω 

από 30 έτη. Εφόσον οι έλεγχοι είναι επαρκής και ειλικρινής θα αναφέρεται στις 

εκθέσεις τους με λεπτομέρειες και αιτιολόγηση αν το πλοίο είναι αξιόπλοο ή όχι. 

Στην περίπτωση που το πλοίο άνω των 30 ετών δεν είναι σε καλή κατάσταση και οι 

συντηρήσεις που χρειάζεται είναι πάρα πολλές, τότε ο πλοιοκτήτης από μόνος του 

θα το αποσύρει γιατί η χρήση του θα είναι πλέον οικονομικά ασύμφορη. [30] 
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♦ Θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί το λιμενικό σύστημα της χώρας ξεκινώντας από 

μικρές βελτιωτικές εργασίες όπως εργασίες εκβάθυνσης, φωτισμού, δημιουργίας 

κρηπιδωμάτων, προστατευτικών κατασκευών και προχωρώντας σε γενικές 

εργασίες που θα διευκολύνουν την εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας.  

♦ Η διεθνής τάση που επικρατεί σήμερα γενικά αλλά και ειδικά στον τομέα των 

μεταφορών είναι υπέρ της κατάργησης κάθε μορφής προστατευτισμού και υπέρ της 

ελεύθερης οικονομικής δραστηριότητας. Τα επιτυχή παραδείγματα των 

αερομεταφορών του Αιγαίου αλλά και των ακτοπλοϊκών μεταφορών στην Αδριατική 

μπορούν να αποτελέσουν μοντέλα και για την ακτοπλοΐα του Αιγαίου. Με γνώμονα 

τα ανωτέρω, η ελληνική ακτοπλοΐα θα πρέπει να προχωρήσει στην αναθεώρηση 

του αναχρονιστικού θεσμικού πλαισίου της, το οποίο όπως είδαμε ισχύει από το 

1976 και να απαλλαγεί επιτέλους από τα δεσμά του προστατευτισμού και του 

μονοπωλίου και να λειτουργήσει μέσα σε ένα καθαρά ανταγωνιστικό περιβάλλον.  
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