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ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
 
 

Η διδακτορική διατριβή που παρουσιάζεται παρακάτω µε τίτλο :  
 

«Το Ελληνικό Σύστηµα Θαλασσίων Μεταφορών-Ποιότητα και Τεχνοοικονοµικές 
Εξελίξεις σε Πλοία - Κανονισµοί - Υπηρεσίες - Λιµάνια - Προτάσεις Αναβάθµισης» 
 
αναφέρεται στις θαλάσσιες µεταφορές στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην 
παρουσίαση του συστήµατος λίγα µόλις χρόνια µετά την άρση του cabotage, την 
καταγραφή των προβληµάτων και την ανάπτυξη προτάσεων για τη µεσοπρόθεσµη 
επίλυση αυτών. Επιπλέον παρουσιάζεται ο όρος «ποιότητα» όχι µόνο στην κατασκευή 
των πλοίων αλλά και στην παροχή των υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα της ακτοπλοϊκής 
αγοράς. 
 

Στο σηµείο αυτό θα επιθυµούσα να ευχαριστήσω όλους εκείνους, οι οποίοι 
βοήθησαν στην έρευνα και τελική συγγραφή της εν λόγω µελέτης, και ιδιαίτερα : 
 

 τον κο Χαρίλαο Ψαραύτη, επιβλέποντα καθηγητή της όλης έρευνας, για την 
επιστηµονική καθοδήγηση και την ελευθερία επιλογών που µου παρείχε καθ’ 
όλη τη διάρκεια της µελέτης, 

 τους κους Απόστολο Παπανικολάου (καθηγητή) και ∆ηµήτρη Λυρίδη                     
(επ. Καθηγητή) που ως µέλη της τριµελούς επιτροπής, µε τις παρατηρήσεις και 
συµβουλές των, συνετέλεσαν δραστικά στην τελική διαµόρφωση της µορφής 
της µελέτης, 

 την υπηρεσία που εργάζοµαι (Υπουργείο Εθνικής Άµυνας/ Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού) για την διετή άδεια που µου παραχώρησε για την απερίσπαστη 
µελέτη και ολοκλήρωση του διδακτορικού µου, 

 την οικογένειά µου και τον κο Χρήστο Κουτρούµπα (ξάδελφό µου) για όλη την 
ηθική συµπαράσταση κατά τη διάρκεια της µελέτης, 

 τον κο Χρήστο Γεωργουσόπουλο, Τεχνικό Αξιωµατικό Λιµενικού Σώµατος 
(Υ.Ε.Ν./ Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων/ ∆ιεύθυνση Επιθεωρήσεων 
Πλοίων), για την σηµαντικότατη βοήθειά του στην εύρεση στοιχείων ηλικιών 
πλοίων και νοµοθεσίας για Ποιότητα και Συµφωνία της Στοκχόλµης, 

 την κα Αδαµαντία Τραϊφόρου, Υπάλληλο της Ε.Σ.Υ.Ε (Τοµέας Ναυτιλίας) για 
την χορήγηση όλων των απαιτούµενων στοιχείων κίνησης επιβατών, οχηµάτων 
και εµπορευµάτων για τα έτη 2000-2006,  

 την κα Αναστασία Κουτσαύτη, δικηγόρο, για την βοήθειά της στην εύρεση 
νόµων και νοµοθετηµάτων που αφορούν την ελληνική ακτοπλοΐα, 

 και τέλος, όλους εκείνους, οι οποίοι συµπληρώνοντας ερωτηµατολόγια 
βοήθησαν στην ολοκλήρωση της στατιστικής έρευνας στη γραµµή Αττικής-
Νάξου. 

 
Ψαρρός Απόστολος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο  : ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Α.   Συχνότητες Εξυπηρέτησης Νησιών σε Εβδοµαδιαία 

Κλίµακα  από το λιµάνι του Πειραιά (έτους 2005). 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Β.  Νόµος-Πλαίσιο Ακτοπλοΐας 2932/01. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Γ.    Λίστα Αεροδροµίων Ελλάδας . 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2∆.   Εκφορτωθέντα Εµπορεύµατα Ακτοπλοΐας κατά 

Κατηγόριες και Οµάδες της Αναθεωρηµένης 
Τυποποιηµένης Ταξινοµήσεως του ∆ιεθνούς Εµπορίου 
(ΤΤ∆Ε) (έτη 2000-2006). 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Ε. Πλάνο Έργων Συνδυασµένων Μεταφορών της Ε.Ε. στην 
Ελλάδα (σε σχέση µε σιδηρόδροµο και λιµένες). 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο  : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΤΟΛΟΣ  
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α.    Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 98/18/ΕΚ/17-3-98: Περί 

Κανόνων και Προτύπων Ασφαλείας στα Ε/Γ Πλοία. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Β.  Κατηγορίες Πλόων Β,Γ και ∆. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Γ.    Κατηγορίες Πλόων που δεν είναι Α,Β,Γ ή ∆. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3∆.  Πίνακας Ηλικιών Πλοίων Ακτοπλοΐας (αρχές 2007). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Ε.   Π.∆.124/2006 (ΦΕΚ 136Α 6-7-2006): Άρση Ορίου 
Ηλικίας στα Πλοία που εκτελούν Θαλάσσιες 
Ενδοµεταφορές.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΛΙΜΑΝΙΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4Α. Πρωτόκολλο Χρηµατοδότησης Ύψους 3 δις € (Protocol 

for the Financing of Seaports in the Territory of the 
Hellenic Republic), από Ευρ.Τράπεζα για Ανάπτυξη των 
Λιµένων της Χώρας (2005).   

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4Β.  Εθνική Λιµενική Πολιτική (2006).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4Γ.    Πίνακας Έργων σε Ελληνικούς Λιµένες (αρχές 2007). 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο  : ΖΗΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΚΙΝΗΣΗ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5Α. Προκήρυξη ΥΕΝ (28/3/2007) : Κάλυψη «Άγονων»   
Γραµµών.  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5Β. Προκήρυξη ΥΕΝ (24/8/2006) : ∆ωδεκαετείς Συµβάσεις  

στις   «Άγονες» Γραµµές. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5Γ.    Νόµος 3260/04 : Κατάργηση της ΡΑΘΕ. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5∆.    ∆ελτίο Τύπου ΥΕΝ για «Άγονες»  Γραµµές.  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5Ε.  Π.∆. 205 (19/9/2007): Περί Συγχώνευσης ΥΕΝ και  

ΥΠ.ΑΙ. στο Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π . 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο  : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΆΡΣΗ CABOTAGE 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6Α. Κανονισµός (Ε.Ο.Κ) 3577/92 : Εφαρµογή Ελεύθερης 

Κυκλοφορίας Υπηρεσιών στις Θαλάσσιες Μεταφορές στο 
Εσωτερικό των Κρατών Μελών 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6Β. Π∆ 177 της 4/13 Μαρτ. 1974 (ΦΕΚ Α' 64) (∆ιορθ. 

Σφαλµ. στο ΦΕΚ Α' 175/26   Ιουν. 1974) : Περί 
Οργανικής Συνθέσεως των Πληρωµάτων των Επιβατηγών 
(ακτοπλοϊκών-µεσογειακών-τουριστικών). 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6Γ. Μελέτη XTRC: «Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή 

Ακτοπλοϊκή Αγορά - ∆ιαφέρει η Ελλάδα από την 
Υπόλοιπη Ευρώπη;». 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6∆.   Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 187/1973: Περί Κώδικος ∆ηµοσίου 

Ναυτικού ∆ικαίου.  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6Ε. Υ.Α.(ΦΕΚ 657Β 25-5-2006): Απελευθέρωση Ναύλων 

από Πειραιά. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6ΣΤ. Πεπραγµένα ΥΕΝ για Τριετία 2004-2007.  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6Ζ.   Υ.Α.(ΦΕΚ 718Β 27-5-2005): Πρώτη Απελευθέρωση 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Το σηµερινό σύστηµα της Ελληνικής Ακτοπλοΐας, τρία χρόνια µετά την 
απελευθέρωση των θαλασσίων ενδοµεταφορών (άρση του cabotage) χαρακτηρίζεται 
από αρκετά µεγάλα προβλήµατα που σχετίζονται τόσο µε τη λειτουργία του κράτους 
και τις παρεµβάσεις του - όπως προβλήµατα λιµενικής υποδοµής, θεσµικά ζητήµατα, 
δοµή δικτύου άγονων γραµµών - όσο και µε την προσφορά υπηρεσιών από τις 
ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις - όπως προβλήµατα στόλου, αυξηµένοι ναύλοι, και µη 
εξυπηρέτηση άγονων γραµµών. 
 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, εκτός από την αναλυτική παρουσίαση των 
παραγόντων που χαρακτηρίζουν το Σύστηµα της Ελληνικής Ακτοπλοΐας (όπως το 
θεσµικό πλαίσιο, η δοµή του δικτύου, ο ακτοπλοϊκός στόλος, η λιµενική υποδοµή κλπ), 
θα γίνει και καταγραφή των προβληµάτων που προκύπτουν από την ολιγοπωλιακή 
µορφή της ελληνικής αγοράς, και θα προταθούν πιθανές λύσεις για αυτά. Επιπλέον, 
περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες έγκρισης γραµµών και δροµολογίων, όπως και 
οι διαδικασίες καθορισµού των ναύλων. Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στο γεγονός 
µετάβασης της Ελληνικής Ακτοπλοΐας σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς µε την άρση του 
προνοµίου της ακτοπλοΐας (cabotage), και συγκεκριµένα στο πως αυτή εφαρµόστηκε 
αλλά και στο τι εκτιµάται ότι θα ακολουθήσει µετά από την εφαρµογή της. 

 
Το σηµαντικότερο µέρος της διατριβής όµως είναι η προµελέτη της εισαγωγής 

νέων ανταγωνιστικών µέσων στο δίκτυο των ακτοπλοϊκών µεταφορών της χώρας. Τα 
νέα µέσα αυτά είναι τα σκάφη «Wing in Ground Effect» (W.I.G.) (Πτέρυγας σε 
Φαινόµενο Επίδρασης Επιφανείας), τα οποία αναµένονται το 2009 στην Ελλάδα, καθώς 
και τα υδροπλάνα - τα οποία ήδη λειτουργούν σε µικρή κλίµακα – τα οποία αναµένεται 
να επιλύσουν σηµαντικά προβλήµατα στην εξυπηρέτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου και 
ιδίως των άγονων γραµµών.  

 
Στην στατιστική ανάλυση που έγινε στα ερωτηµατολόγια της ενδεικτικής 

γραµµής Αττικής-Νάξου φαίνεται ότι ο κόσµος είναι ενήµερος για τα νέα µέσα ( σκάφη 
WIG και υδροπλάνα), και υπό προϋποθέσεις, έτοιµος να ανταποκριθεί θετικά στον νέο 
είδους ανταγωνισµό που προβλέπεται να ξεκινήσει τα προσεχή έτη στο δίκτυο 
µεταφορών της νησιωτικής Ελλάδος, µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των 
θαλασσίων µεταφορών στη χώρα µας. Επιπλέον αναφέρονται τα προβλήµατα που 
εντοπίζει ο κόσµος στη λειτουργία των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και τι θεωρεί ότι 
πρέπει να αλλάξει για τη περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης. 

 
Τέλος στην ανάλυση αυτή φαίνεται ότι η πλειοψηφία του κόσµου θεωρεί τις 

ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες δυσανάλογα ακριβές σε σχέση µε τις προσφερόµενες 
υπηρεσίες και ότι η επιλογή άλλων µέσων - υπό συνθήκες - αποτελεί µια σοβαρή 
εναλλακτική λύση για τη µετακίνηση των επιβατών όχι µόνο στη συγκεκριµένη 
γραµµή, που είναι από τις πιο εµπορικές, αλλά και στο ευρύτερο σύστηµα θαλασσίων 
µεταφορών της χώρας. 
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ABSTRACT 
 
 

The current system of planning and execution of internal maritime services 
within Greece, is characterized by problems concerning both the supply of services by 
shipping companies (such as, the composition of the fleet), and the operation and 
intervention of the State (such as, institutional structure and port infrastructure and the 
structure of the network)  
 

In the current doctoral are presented the factors that characterize the System of 
Internal Shipping, such as the institutional structure, the structure of the network, the 
maritime fleet etc., but also basic characteristics of the Greek maritime market as it 
currently operates. There is also a detailed description of the procedures for permission 
to operate services and the procedures for issuing fare levels. Finally, mention is made 
of the transition of the regulated Greek internal maritime services to a free market 
system (with the lifting of cabotage restrictions), and in particular how has the new 
system been implemented but also what has followed its adoption. 

 
Although, the most important point of this discourse is the preliminary study of 

the entrance of new antagonistic types of transportation in the Greek coastal network. 
These are the boats «Wing in ground effect» (W.I.G.), that are expected in the market 
during the year 2009, and the Seaplanes that are already serving some islands and lakes, 
although in small scale. These transports are expected to solve the major problems of 
the transportation in Greek islands, especially in the isolated and non-commercial 
destinations. 

 
According to the analysis of the questionnaire of the research that took place in 

the indicatory coast line between Attica and Naxos, the results shows that, the public is 
already informed for the existence and the operation of the new planes, and under the 
appropriate circumstances,  these planes will earn a great share of the transported 
public. Although, the more important thing will be the better function of the Hellenic 
shortsea shipping antagonistic environment and the improvement of the internal 
maritime services (without a relative increase of the ticket price).  Furthermore, the 
public points out the major problems of the ship transportation and set some proposals 
for the amelioration of the traffic system. 

  
Finally, this analysis shows that the public opinion firmly believe that the freight 

cost is too high and incommensurable to the offered services on board. Hence, the 
existence of different types of transportation is the appropriate solution, not only for the 
specific line, which is one of the commercial ones, but also to the wide forehead of the 
Greek coastal shipping.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
Ο σκοπός της διδακτορικής διατριβής που ακολουθεί είναι η περιγραφή του 

Ελληνικού Συστήµατος Εσωτερικών Θαλασσίων Μεταφορών, η καταγραφή των 
προβληµάτων που υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, και η παράθεση πιθανών λύσεων 
για αυτά. Στην εισαγωγή της διατριβής περιγράφεται η διαδικασία προσέγγισης του 
δισεπίλυτου προβλήµατος της ελληνικής ακτοπλοΐας και η ανάλυση όλων των 
παραγόντων που το αποτελούν ώστε να µπορέσουν να προκύψουν ασφαλή 
συµπεράσµατα και πιθανές λύσεις για τις επιµέρους δυσλειτουργίες του. Το κύριο θέµα 
της όµως είναι η πρόβλεψη της µελλοντικής κατάστασης στο ελληνικό ακτοπλοϊκό 
δίκτυο αφότου θα συνυπάρχουν σε αυτό και τα δύο εναλλακτικά µέσα µεταφοράς : τα 
υδροπλάνα και τα σκάφη W.I.G. (Wing in Ground Effect). Επιπλέον θα γίνει 
καταγραφή του ακτοπλοϊκού στόλου και θα εξετασθεί η δυνατότητα ανανέωσής του 
στα πλαίσια και της εφαρµογής της Συµφωνίας της Στοκχόλµης.  

 
Η συνολική περιγραφή του συστήµατος και η επιµέρους αναλύσεις του 

παρουσιάζονται σύµφωνα µε την ακόλουθη δοµή : 
 
Εισαγωγή : εδώ περιγράφεται η δοµή της διδακτορικής διατριβής, ο σκοπός της 
και η επιµέρους ανάλυση των κεφαλαίων που την αποτελούν. 
 
Γεωγραφία - Περιοχή Μελέτης : αναφέρεται σε µία γεωγραφική-κοινωνική- 
πληθυσµιακή-συγκοινωνιακή ανάλυση του Eλλαδικού χώρου, µε σκοπό την 
κατανόηση του περιβάλλοντος στο οποίο δρα  η ακτοπλοϊκή αγορά. 
 
Προσφορά Υπηρεσιών - Στόλος : εδώ γίνεται περιγραφή του στόλου ανά 
εταιρεία και τύπο πλοίου, η κατηγοριοποίησή του µε βάση τους κανονισµούς 
της Ε.Ε. και οι νέες εξελίξεις σε αυτόν (αγορές,  αποσύρσεις κ.λ.π.). Στην 
ενότητα αυτή επιπλέον γίνεται ανάλυση των επιπτώσεων της εφαρµογής της 
Συµφωνίας της Στοκχόλµης στη µελλοντική σύνθεση του στόλου και κατ’ 
επέκταση στην εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος.  

 
Προσφορά Υπηρεσιών - Λιµάνια : στο κεφάλαιο αυτό ακολουθεί περιγραφή 
και ανάλυση της υποδοµής των λιµένων της χώρας (ηπειρωτικών και 
νησιωτικών) όχι µόνο σε ότι αφορά την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά και τις 
προοπτικές ανάπτυξης αυτών στο άµεσο ή µεσοπρόθεσµο µέλλον (δεδοµένου 
ότι έχει υπογραφεί από το 2005 υψηλότατο Πρωτόκολλο, µεταξύ της Ελληνικής 
Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για τη χρηµατοδότηση των λιµένων).  

 
Ζήτηση Υπηρεσιών-Κίνηση : εδώ γίνεται περιγραφή των υφισταµένων ροών 
επιβατών και οχηµάτων και αναλύεται η εποχικότητα της κίνησης (για το έτος 
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2006). Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στο σύστηµα των γραµµών δηµοσίου 
συµφέροντος (ή άγονων γραµµών), θα γίνει σύγκρισή του µε το προηγούµενο 
καθεστώς και προσπάθεια πρόβλεψης για το βαθµό εξυπηρέτησής τους στο 
εγγύς µέλλον. 

 
Θεσµικό Πλαίσιο-Άρση Cabotage : στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι 
συνθήκες µετάβασης του συστήµατος θαλασσίων µεταφορών στην ελεύθερη 
αγορά, τα προβλήµατα της αλλαγής αυτής, καθώς και η λειτουργία του κατά τη 
διάρκεια των τριών ετών µετά την επίσηµη άρση του cabotage. 

 
Ποιότητα & Ασφάλεια : εδώ αναλύεται η έννοια της «Ποιότητας» και 
περιγράφεται ο τρόπος που εφαρµόζεται σε όλα τα επίπεδα των θαλασσίων 
µεταφορών, και ο ρόλος που παίζει στην οικονοµικό σχεδιασµό των εταιριών 
και στην εξυπηρέτηση του κοινού. Στο κεφάλαιο αυτό επιπλέον αναλύεται και 
το νοµοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια σε όλους τους τοµείς της ακτοπλοΐας              
( ISPS Code, Συµφωνία Στοκχόλµης, ISM Code ). 

 
Εναλλακτικές Μορφές Εξυπηρέτησης του Ακτοπλοϊκού ∆ικτύου : σκοπός 
αυτής της ενότητας είναι η αναλυτική περιγραφή των δύο νέων µέσων που 
αναµένεται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στις εξελίξεις του ακτοπλοϊκού 
συστήµατος στο εγγύς µέλλον, δηλαδή τα υδροπλάνα και τα σκάφη νέας 
τεχνολογίας WIG. Επιπλέον αναλύεται και η κατάσταση στις αεροµεταφορές 
της χώρας, µε περιγραφή του δικτύου και των εταιρειών που το εξυπηρετούν.  

 
Ναυλολόγιο : σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η ιστορική αναδροµή στον 
τρόπο επιλογής του ναύλου από την Ελληνική Πολιτεία, καθώς και πλήρης 
περιγραφή της παρούσας κατάστασης (συνοδευόµενη µε τις ανάλογες προτάσεις 
βελτίωσης). Στην ενότητα αυτή θα παρατεθούν και τεχνοοικονοµικές µελέτες 
που αναφέρονται στα περιθώρια κέρδους των ακτοπλοϊκών εταιρειών σε σχέση 
µε τις υπηρεσίες που προσφέρουν καθώς και των εταιρειών υδροπλάνων και 
W.I.G. αντίστοιχα. 

 
Ανταγωνισµός στο Ακτοπλοϊκό ∆ίκτυο : στην ενότητα αυτή θα περιγραφούν 
όλες οι υφιστάµενες γραµµές που έχουµε ανταγωνιστικά δίκτυα. Κύριος σκοπός 
του κεφαλαίου όµως είναι, µέσω της η στατιστικής έρευνα η οποία έγινε 
ενδεικτικά στη γραµµή Αττικής-Νάξου, να προκύψουν συµπεράσµατα για τη 
µελλοντική δροµολόγηση στο δίκτυο, υδροπλάνων και ταχύπλοων WIG, καθώς 
και την άποψη που έχουν για τα ακτοπλοϊκές µεταφορές οι επιβάτες µίας εκ των 
εµπορικότερων γραµµών του δικτύου. Τέλος θα βγουν και συµπεράσµατα για 
την έννοια «αξία χρόνου» που δίνει ο επιβάτης για τις ώρες ταξιδιού του, κατά 
τις ακτοπλοϊκές του µετακινήσεις 

 
Συµπεράσµατα : εδώ γίνεται ανακεφαλαίωση των επιµέρους συµπερασµάτων 
και παρουσίαση ολοκληρωµένων προτάσεων για τη βελτίωση του συστήµατος. 
 
Η εν λόγω διατριβή µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συνέχεια και 

επικαιροποίηση πολλών µελετών και εργασιών που έχουν γίνει τα παρελθόντα έτη, 
δεδοµένου ότι η ακτοπλοΐα είναι πάντοτε ένα επίκαιρο θέµα, λόγω του πολυνησιακού 
χαρακτήρα της ελληνικής επικράτειας. Οι βασικότερες όµως εργασίες-µελέτες-
διατριβές που έχουν γίνει στον τοµέα της ακτοπλοΐας και οι οποίες αποτέλεσαν 
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σηµαντικές αναφορές (τόσο από πλευράς µεθοδολογίας όσο και ως πηγές στοιχείων) 
της διατριβής είναι οι παρακάτω (µε χρονολογική σειρά) : 

 
• Ψαραύτης Χ.Ν., «Ελληνική Ακτοπλοΐα : Κατάσταση, Προοπτικές και 

Επενδυτικές Ευκαιρίες», Τελική Έκθεση προς την ΕΤΒΑ, ∆εκέµβριος 1993. 
 
• Ψαρρός Α. , «Ακτοπλοϊκό Σύστηµα Κίνησης Ελλάδας-Επτανήσων-Ιταλίας», 

∆ιπλωµατική Εργασία, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π., 
Νοέµβριος 1997.  

 
• «Ανάπτυξη Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων για την Οργάνωση και 

∆ιαχείριση των Εσωτερικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΣΕΘΑΜ)», 
TRADEMCO, ∆εκέµβριος 2001. 

 
• Γουλιέλµος Α.- Σαµπράκος Ε., «Ακτοπλοΐα & Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων», 

Αθήνα, 2002. 
 
• Λαΐνης Σ., «Μελέτη και Σχεδίαση Συστήµατος Εξυπηρέτησης Γραµµών 

∆ηµοσίου Συµφέροντος στην Ελληνική Ακτοπλοΐα», ∆ιπλωµατική Εργασία Τµ. 
Ναυπηγών, Αθήνα, Σεπτέµβριος 2004. 

 
• Ψαραύτης Χ.Ν., «Ελληνική Ακτοπλοΐα και Cabotage», Αθήνα, 2006. 

 
• Μελέτη της ALPHA Bank, «Ελληνική ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε 

Ξεκάθαρη Βάση», XRTC, Νοέµβριος 2006. 
 

• Χλωµούδης Κ.-Λεκάκου Μ.-Πάνου Κ.-Παπαδηµητρίου Ε.-Συριόπουλος Θ. -
Τζαννάτος Ε., «Μεταφορές, Αρτηρίες Ζωής για τα Νησιά», Αθήνα, 2007. 

 
Πέραν της επικαιροποίησης όµως των βασικών δεδοµένων των 

προαναφερθεισών µελετών - διατριβών και του σχολιασµού των αποτελεσµάτων τους, 
στην παρούσα διατριβή, “εισάγοντας” στο δίκτυο τα σκάφη WIG και τα υδροπλάνα, 
γίνεται µία προσπάθεια να βρεθούν λύσεις στο πρόβληµα ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς, και µέσω αυτών να βελτιωθεί την ποιότητα, χωρίς 
περαιτέρω αύξηση των τιµών1. Έτσι, µέσω της στατιστικής ανάλυσης των 
αποτελεσµάτων της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2007 στη 
γραµµή Αττικής – Νάξου (ενδεικτικά), προκύπτει ότι τα δύο αυτά νέα µέσα, µε την 
κατάλληλη διαχείριση και διαφήµιση θα αποσπάσουν σηµαντικό ποσοστό της 
µεταφορικής κίνησης (που όµως εφόσον δε µεταφέρουν οχήµατα, θα αποτελούν 
συµπληρωµατικά µέσα στα επιβατηγά - οχηµαταγωγά πλοία, ταχύπλοα και µη). Το 
γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς στη συγκεκριµένη γραµµή αν και δεν 
υπάρχουν ακόµη αυτά τα δύο µέσα, αυτή εξυπηρετείται µε µερικά από τα πιο σύγχρονα 
πλοία της ακτοπλοΐας. Επιπλέον προκύπτει µία δυσαρέσκεια του µεταφερόµενου 
κοινού για συγκεκριµένες παραµέτρους της ακτοπλοϊκής αγοράς, µε κυριότερες το 
κόστος θαλάσσιου ναύλου σε σχέση µε την προσφερόµενη εξυπηρέτηση, το επίπεδο 

                                                 
1 Γνώµονας του συστήµατος είναι η αγορά της Αδριατικής, όπου ο ελεύθερος ανταγωνισµός 
λειτουργεί σχεδόν υποδειγµατικά (εις όφελος του καταναλωτή), κάτι που εν πολλοίς οφείλεται 
στην δραστηριοποίηση πολλών εταιρειών, µε ποιοτικά πλοία, σε ένα κερδοφόρο εµπορικό 
δίκτυο. 
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άνεσης και ποιότητας των  χώρων των πλοίων καθώς και την έλλειψη επιβατικών 
σταθµών στα λιµάνια, τη δύσκολη πρόσβαση και τη στάθµευση σε αυτό. Σηµαντική 
είναι επίσης και η ποσοτικοποίηση της έννοιας «αξία χρόνου», που είναι ενδεικτική 
παράµετρος για το πραγµατικό κόστος µιας µετακίνησης για το επιβατικό κοινό και 
αποτελεί γνώµονα για τους ακτοπλοϊκούς φορείς για την τελική µορφοποίηση της τιµής 
του µεταφορικού ναύλου.  

 
Επιπλέον γίνεται ουσιαστική καταγραφή του ακτοπλοϊκού στόλου και της 

επίδρασης που έχει η εφαρµογή της Συµφωνίας της Στοκχόλµης στην ανανέωσή αυτού 
και κατ’ επέκταση στην οµαλή λειτουργία όλου του δικτύου και την εξυπηρέτηση των 
µη εµπορικά επικερδών προορισµών. 

 
Στην εισαγωγή της διατριβής παρατίθενται τα περιεχόµενα των πινάκων και των 

σχηµάτων της, οι συντοµογραφίες που χρησιµοποιούνται στα επιµέρους κεφάλαια  και 
στο τέλος γίνεται εκτενής αναφορά στις πηγές πληροφοριών που χρησιµοποιήθηκαν για 
την ολοκληρωµένη παρουσίαση και εκτενή ανάλυσή της (βιβλιογραφία, υπηρεσίες, 
διαδίκτυο κ.λ.π.). Επιπλέον επισυνάπτονται τα απαιτούµενα παραρτήµατα (νόµοι, 
χάρτες, πίνακες, σχήµατα  κ.λ.π.) σε ψηφιακή µορφή (λόγω του µεγάλου όγκου των 
πληροφοριών) ώστε να υπάρξει σφαιρική και ολοκληρωµένη παρουσίαση όλων των 
παραµέτρων που περιγράφουν τη δοµή και λειτουργία του ακτοπλοϊκού συστήµατος 
της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

                 
 Στην ενότητα αυτή γίνεται η περιγραφή της γεωγραφικής περιοχής της µελέτης 
µε βάση τις υφιστάµενες διοικητικές διαιρέσεις της χώρας, τις συγκοινωνιακές 
δυνατότητες κάθε περιοχής, την επιβατική κίνηση των λιµένων, την ύπαρξη 
αεροδροµίου, την ύπαρξη γραµµής υδροπλάνων και τις συνδέσεις µε την ηπειρωτική 
χώρα.  
 

Έτσι ορίζονται και ταξινοµούνται οι λιµένες που θα ληφθούν υπόψη σύµφωνα 
µε την ιεράρχηση που εφαρµόζει το Υ.Ε.Ν.Α&Ν.Π. 2, έχοντας ως βάση και 
επιπρόσθετα κριτήρια, όπως το µέγεθος της κίνησης, την αντιπροσωπευτικότητα και 
την ανταπόκρισή τους στο παραπάνω συγκοινωνιακό σύστηµα. Αναλύεται η 
εποχικότητα της κίνησης στο δίκτυο και αναφέρονται - προσδιορίζονται οι πιθανοί 
λόγοι µετακινήσεων ανά κατηγορία επιβατών και ο συσχετισµός αυτών µε το µέσο 
µεταφοράς. Τέλος αναφέρονται οι υπό εξέλιξη βελτιωτικές ενέργειες της Πολιτείας 
(στα πλαίσια και ενός ευρύτερου σχεδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τη 
γενικότερη αναβάθµιση του συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας. 
 
2.1. ∆ιοικητική ∆ιαίρεση της Ελλάδος 
 
 Η Ελλάδα έχει 13 περιφέρειες και 52 νοµούς (σχήµα 2.1 & 2.2) και ο κάθε 
νοµός (ιδίως της νησιωτικής χώρας) χωρίζεται σε επαρχίες, για την καλύτερη 
αυτοδιοίκηση ιδίως των αποµακρυσµένων περιοχών. Αναλυτικότερα στοιχεία 
ακολουθούν στον  παρακάτω πίνακα (2.1.). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.  ΧΩΡΙΣΜΟΣ  ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
 

Α/Α Περιφέρειας Περιφέρεια 
 

1 Αττικής 
2 Στερεάς Ελλάδας 
3 Κεντρικής Μακεδονίας 
4 Κρήτης 
5 Αν. Μακεδονία & Θράκης 
6 Ηπείρου 
7 Ιονίου 

                                                 
2  Μετά τις εκλογές της 16ης  Σεπτεµβρίου του 2007, ιδρύθηκε το Υπουργείο Εµπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής µετά τη συγχώνευση του πρώην Υπουργείου 
Εµπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργείου Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής. Για να µην 
υπάρχει πρόβληµα κατανόησης του ρόλου του κάθε Υπουργείου, για τα γεγονότα ως το 
Σεπτέµβρη του 2007, θα αναφέρονται µε το προηγούµενο όνοµά τους, όπως και οι πηγές τους.  
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8 Β. Αιγαίου 
9 Πελοποννήσου 
10 Ν. Αιγαίου (Ν. Κυκλάδων- Ν. ∆ωδεκανήσου) 
11 Θεσσαλίας 
12 ∆υτικής Ελλάδας 
13 ∆υτικής Μακεδονίας 

 
Πηγή : www.perifereies.gov.gr 
 

ΣΧΗΜΑ 2.1.  ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 

 
 
Πηγή : www.minagric.gr 
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ΣΧΗΜΑ 2.2.  ΧΑΡΤΗΣ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 

 
 
Πηγή : www.pofee.gr/cms/images/pofee/plirofories.jpg 
 

 
Προφανώς και η πληθυσµιακή ανάπτυξη των επιµέρους περιοχών σχετίζεται 

άµεσα µε την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος. Εδώ µας ενδιαφέρει κυρίως η 
ανάπτυξη στη νησιωτική χώρα, δεδοµένου ότι η ακτοπλοΐα, χωρίς κατοίκους στα νησιά, 
δεν έχει λόγο ύπαρξης. Τα στοιχεία του πρώην Υπουργείου Αιγαίου για την 
πληθυσµιακή ανάπτυξη στη νησιωτική χώρα, βασισµένα στα αποτελέσµατα των 
απογραφών του 1991 και 2001 ακολουθούν στους πίνακες 2.2 – 2.4 : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.  ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
Συνολική 
επιφάνεια Πληθυσµός 

Νοµός / Περιφέρεια 
1.000τ.χλµ 

Κάτοικοι
1991 

(1.000) 

Κάτοικοι / 
τ.χλµ.1991

% 
Αύξηση
1981-
1991 

Κάτοικοι 
2001 

(1.000) 

Κάτοικοι/ 
τ.χλµ.2001 

% 
Αύξηση
1991-
2001 

(ΝΟΜΟΣ)∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ 2,7 162 60 12 190 70 17

(ΝΟΜΟΣ)ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 2,6 100 39 13,1 111 43 11

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

5,3 263 50 12,4 301 57 14

ΕΛΛΑ∆Α 132 10.264 78 5,4 10.939 83 7

 
Πηγή : www.ypai.gr 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
Συνολική 
επιφάνεια  

Πληθυσµός 

Νοµός /Περιφέρεια 
1.000 
τ.χλµ 

Κάτοικοι 
1991(1.000) 

Κάτοικοι  
/τ.χλµ. 
1991 

% 
Αύξηση
1981 - 
1991 

Κάτοικοι 
2001(1.000) 

Κάτοικοι  
/τ.χλµ. 
2001 

% 
Αύξηση
1991-
2001 

(ΝΟΜΟΣ)ΛΕΣΒΟΥ 2,2 104 48 -0,9 108 50 4

(ΝΟΜΟΣ)ΣΑΜΟΥ 0,8 42 54 3,3 44 55 5

(ΝΟΜΟΣ)ΧΙΟΥ 0,9 53 58 5,7 52 58 -2

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3,8 198 52 1,7 204 54 3

ΕΛΛΑ∆Α 132 10.264 78 5,4 10.939 83 7

 
Πηγή : www.ypai.gr 
 

Από τον πίνακα 2.4 που ακολουθεί, συµπεραίνουµε µεταξύ άλλων ότι η  
πληθυσµιακή ανάπτυξη συµβαδίζει, σχεδόν παράλληλα, µε την συχνότητα ακτοπλοϊκής 
εξυπηρέτησης των νησιών3 (ίσως πλην της ∆ωδεκανήσου που η ανάπτυξη της Ρόδου 
καλύπτει τα προβλήµατα των πολύ µικρότερων νησιών), κάτι που κάνει απαραίτητη τη 
λήψη µέτρων για την συνεχή και βελτιωµένη σύνδεση των νησιών (και κυρίως των µη 
εµπορικών) µε την ενδοχώρα, ώστε να µην προκύψουν προβλήµατα εγκατάλειψης στο 
άµεσο µέλλον.   

 

                                                 
3  Στοιχεία για αυτή δίνονται στον πίνακα του Παραρτήµατος 2Α. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

Α/Α  1991 2001 
Ποσοστιαία 
µεταβολή 

1. Βόρειο Αιγαίο 199.111 204.158 2,5%

 Νοµός Λέσβου 105.071 108.294 3,1%

 Νοµός Χίου 52.075 52.290 0,4%

 Νοµός Σάµου 41.965 43.574 3,8%

2. Νότιο Αιγαίο 257.481 301.745 17,2%

 Νοµός ∆ωδεκανήσου 163.476 190.564 16,6%

 Νοµός Κυκλάδων 94.005 111.181 18,3%

3. Ιόνιοι Νήσοι 193.642 214.274 10,6%

 Νοµός Κέρκυρας 107.548 113.479 5,5%

 Νοµός Ζακύνθου 32.557 38.680 18,8%

 Νοµός Κεφαλληνίας 32.426 39.579 22,1%

 Νοµός Λευκάδος 21.111 22.536 6,8%

4. Παράκτια Νησιά 81.903 88.605 8,2%

 Νοµός Πειραιά (Αίγινα, Πόρος, 
Σαλαµίνα, Σπέτσες, Ύδρα, 
Αγκίστρι, Κύθηρα, Αντικύθηρα) 

52.593 58.472 11,0%

 Νοµός Καβάλας (Θάσος) 13.527 13.758 1,7%

 Νοµός Έβρου (Σαµοθράκη) 3.083 2.690 -12,7%

 Νοµός Χαλκιδικής (Αµολιανή) - - -*

 Νοµός Μαγνησίας (Αλόννησος, 
Σκιάθος, Σκόπελος) 

12.700 13.685 8,0%

5. Κρήτη 539.304 601.159 11,5%

 Νοµός Χανίων 133.774 149.163 11,5%

 Νοµός Ρεθύµνης 70.095 81.781 16,7%

 Νοµός Ηρακλείου 264.486 294.312 11,3%

 Νοµός Λασιθίου 70.949 75.903 7,0%

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%

   
Πηγή : www.ypai.gr 
 
 
 
 



To Ελληνικό Σύστηµα Θαλασσίων Μεταφορών                                    Ψαρρός Απόστολος 
 

Σελίδα - 12 - 
 

2.2. Ορισµός και Ταξινόµηση των Λιµένων 
 

Ο ορισµός και η ταξινόµηση των λιµένων είναι µία απαραίτητη προκαταρκτική 
ενέργεια για να µπορέσουµε να αντιληφθούµε τη συνολική λειτουργία του συστήµατος, 
να ελέγξουµε την επάρκειά του και να εξάγουµε συµπεράσµατα για τυχόν 
δυσλειτουργίες του, ιδίως κατά τους θερινούς µήνες που παρατηρείται αυξηµένη 
κίνηση στο δίκτυο.     

 
ΣΧΗΜΑ 2.3. ΧΑΡΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

 
 

Πηγή : www.gnto.gr/pages.php?pageID=792&langID=1 
 
Η πιο πρόσφατη προσπάθεια καταγραφής και οργάνωσης των λιµένων της 

χώρας - και αυτή που τηρείται από το Υ.Ε.Ν.Α&Ν.Π. µέχρι σήµερα - εκδόθηκε µε 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Εσωτερικών, Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., 
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Εµπορικής Ναυτιλίας (1992) και έχει κοινοποιηθεί στην Ε.Ε. Η Κοινή Απόφαση4 
κατατάσσει τους λιµένες της χώρας ως εξής:  

   
• Λιµένες Εθνικής Σηµασίας (ΛΕΣ): Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Πατρών, 

Ηγουµενίτσας., Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, 
Ρόδου, Χαλκίδας, Κύµης, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Αιγίου, Καλαµάτας, 
Ρεθύµνου, Σύρου, Σούδας και Κω. 
 

• Λιµένες Μείζονος Ενδιαφέροντος (διανοµαρχιακού επιπέδου - γενικότερης 
σηµασίας) (ΛΜΕ): Λάγος, Νέων Μουδανιών, Στυλίδας, Κορίνθου, Κατάκολου, 
Κυλλήνης, Πύλου, Γυθείου, Ναυπλίου, Ιτέας, Ζακύνθου, Πόρου, Κεφαλληνίας, 
Πρεβέζης, Σητείας, Καστελλίου, Κισσάµου, Καλών Λιµένων, Βαθέως Σάµου, 
Μύρινας Λήµνου, Χίου, Μυκόνου, Πάρου και Αµφίπολης. 
 

• Λιµένες Τοπικής Σηµασίας (Νοµαρχιακού Επιπέδου) (ΛΤΣ):  Όλοι οι υπόλοιποι 
λιµένες της χώρας. 

 
            Ο χαρακτηρισµός αυτός συνάδει και µε την ταξινόµηση της Ε.Ε. Πρέπει να 
τονίσουµε ότι µετά την εφαρµογή του νόµου 2932/01(Παράρτηµα 2Β), τα 
σηµαντικότερα λιµάνια της πρώτης κατηγορίας (δώδεκα στον αριθµό : Πειραιάς, 
Θεσσαλονίκη, Λαύριο, Ραφήνα, Βόλος, Πάτρα, Ηράκλειο, Ελευσίνα, Αλεξανδρούπολη, 
Καβάλα, Κέρκυρα, Ηγουµενίτσα) έγιναν Α.Ε. ενώ ο Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. έχουν ήδη 
εισέλθει στο Χ.Α.Α.  
 
 Η µελέτη αυτή βέβαια θα ασχοληθεί µε όλους τους λιµένες της χώρας για τους 
οποίους υπάρχουν επαρκή, τεκµηριωµένα και επικαιροποιηµένα στοιχεία από την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, αν και σηµαντικότερες διακυµάνσεις στην κίνηση 
(εποχικότητα) έχουν οι λιµένες των τουριστικών νησιών  
 
 
2.3. Ορισµός και Ταξινόµηση των Αεροδροµίων  
 

Οι περιοχές που έχουν αεροδρόµιο παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα στη 
δυνατότητα ανάπτυξης, υποδοµών και ανταγωνισµού έναντι της ακτοπλοΐας. Στην 
Ελλάδα λειτουργούν, σήµερα, 44 αεροδρόµια που κατανέµονται σε τρεις κατηγορίες5.       
                                           
-Κρατικοί Αερολιµένες ∆ιεθνών Συγκοινωνιών (15) 
 
-Κρατικοί Αερολιµένες Εσωτερικών Συγκοινωνιών (25) 
 
-∆ηµοτικοί Αερολιµένες (4) 
 
  Σήµερα στις εσωτερικές γραµµές δραστηριοποιούνται δύο (2) εταιρείες : η 
AEGEAN AIRLINES 6 που το δίκτυό της καλύπτει 15 µεγάλες πόλεις της Ελλάδας : 

                                                 
4  Συγκεκριµένα είναι η αριθ. 3514.96/02/92/18-06-1992 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονοµίας, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και 
Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄440). 
 
5   Από  Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Παράρτηµα 2Γ) : www.hcaa.gr/content/index2.asp 
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Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδο, Κέρκυρα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, 
Ιωάννινα, Μυτιλήνη, Σαντορίνη, Μύκονο, Χίο, Κω, Σάµο, και οι Ολυµπιακές 
Αερογραµµές 7 που καλύπτουν ακτινικά από την Αθήνα όλο το δίκτυο.  
  

ΣΧΗΜΑ 2.4. ΧΑΡΤΗΣ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 

 
 
Πηγή : www.hcaa.gr/content/index2.asp 

                                                                                                                                            
6  Ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από 6 ιδιόκτητα jet AVRO RJ 100, 15 αεροσκάφη 
τύπου Boeing 737-300/400 και 3 Αirbus A 320 (σε παραγγελία υπάρχουν ακόµα 14 αεροπλάνα 
Airbus, από τα οποία 8 θα παραληφθούν το 2008 και τα υπόλοιπα τη διετία 2009-10)(στοιχεία 
2007 από : www.capital.gr ) 
 
7  Οι Ολυµπιακές Αερογραµµές διαθέτουν στόλο 41 αεροσκαφών, εκ των οποίων τα 23 είναι 
µισθωµένα και τα υπόλοιπα 18 ιδιόκτητα (ο στόλος αποτελείται από αεροσκάφη τύπου Α300-
600, Α340-300, Β717-200, Β737-300, Β737-400, ATR42, ATR72 και Dash 8) (στοιχεία 2007 
από : www.capital.gr) 
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Στον προηγούµενο χάρτη όπου φαίνονται τα αεροδρόµια της χώρας (σχήµα 2.4.) 
συµβολίζονται µε  � οι Κρατικοί Αερολιµένες ∆ιεθνών Συγκοινωνιών, µε  � οι 
Κρατικοί Αερολιµένες Εσωτερικών Συγκοινωνιών και µε  � οι ∆ηµοτικοί 
Αερολιµένες. Στο παράρτηµα 2Ε υπάρχει η λίστα µε τα αεροδρόµια της χώρας ανά 
κατηγορία.  
 

Πρόσφατα µπήκε στην καθηµερινότητά µας και η έννοια «υδροπλάνο» µε την 
εταιρεία AIR SEA LINES, κάτι που µακροπρόθεσµα µπορεί να ωφελήσει ιδιαίτερα την 
εξυπηρέτηση της νησιωτικής χώρας και ιδίως τα αποµακρυσµένα νησιά, αν και 
προσωρινά εφαρµόζεται µόνο στη ∆υτική Ελλάδα και το Νότιο και Κεντρικό Αιγαίο8.  
 
 
2.4. Καθορισµός του επιβατικού κοινού και σκοπός µετακίνησής του 
 

Στην ενότητα αυτή γίνεται µία κατηγοριοποίηση των επιβατών µε βάση διάφορα 
χαρακτηριστικά τους, τα οποία χρησιµοποιούνται στις έρευνες για πρόβλεψη κίνησης, 
στη διαφηµιστική καµπάνια των εταιρειών καθώς και στο χαρακτήρα προσφορών που 
προκύπτει από τον ελεύθερο ανταγωνισµό. Επίσης γίνεται αναφορά και στους λόγους 
για τους οποίους ταξιδεύει το κοινό, κάτι που είναι καίριο για την εποχικότητα της 
κίνησης και συνεπακόλουθα για τις επενδύσεις των πλοιοκτητών στις εµπορικές 
γραµµές (κυρίως κατά τις περιόδους αιχµής). Η χρήση αυτών των στοιχείων θα φανεί 
καλύτερα στο 10ο κεφάλαιο, όπου θα γίνει η χρήση τους για την πρόβλεψη των 
µεριδίων της κίνησης που θα αποσπάσουν τα εναλλακτικά µέσα µεταφοράς σε ένα 
πιθανό µελλοντικό δίκτυο (για την ενδεικτική γραµµή Αττικής - Νάξου). 

 
Η κατηγοριοποίηση των επιβατών γίνεται µε βάση τα εξής 

κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά (σύµφωνα µε την προσωπική εκτίµηση-άποψη 
του συγγραφέα): 
 
• Φύλο (άνδρας, γυναίκα) 
• Ηλικία 
• Μόνιµη κατοικία – Ελλάδα (Ηπειρωτική ή Νησιά) ή Εξωτερικό / Εθνικότητα 
• Επάγγελµα (στρατιωτικός, βουλευτής, ιερέας, φοιτητής κ.α.) 
• Τόπος εργασίας 
• Εισόδηµα ή εισοδηµατική τάξη 
• Άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
• Συχνότητα που ταξιδεύουν γενικά και προς τον συγκεκριµένο προορισµό ειδικότερα 
• Γνώση που έχουν της συγκεκριµένης διαδροµής, του συγκεκριµένου προορισµού ή 

του µέσου µεταφοράς ή εναλλακτικών µέσων µεταφοράς που πιθανόν να υπάρχουν 
• Το πως αντιλαµβάνονται όλους τους συντελεστές κόστους µετακίνησης ή ειδικότερα 

το πραγµατικό κόστος µετακίνησής τους από πόρτα σε πόρτα 
• Το πως βαθµολογούν / αξιολογούν ποιοτικές παραµέτρους του ταξιδιού (π.χ. άνεση, 

καθαριότητα, ακρίβεια αναχώρησης - άφιξης), κλπ.  
 

Οι σκοποί για τους οποίους µετακινούνται συνήθως οι επιβάτες της ελληνικής 
ακτοπλοϊκής αγοράς είναι οι εξής :  
 
• Τουρισµός - Αναψυχή 
                                                 
8  Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του «νέου» αυτού µέσου στο 8ο κεφάλαιο. 
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• Εργασία - Επαγγελµατικοί Λόγοι 
• Στρατιωτική Θητεία 
• Υγεία, Εκπαίδευση 
• Άλλοι Λόγοι 
 

Οι δύο πρώτοι λόγοι βέβαια αποσπούν τη µερίδα του λέοντος στην προτίµηση 
του κοινού, δεδοµένου του τουριστικού χαρακτήρα της χώρας µας και ιδίως ο πρώτος, 
ο οποίος δηµιουργεί και την εποχικότητα στην κίνηση, αποτελεί και το σηµαντικότερο 
παράγοντα στην έρευνα του κεφαλαίου 10. 
 
 
2.5. Καθορισµός εποχικότητας στην κίνηση 
 

Για τον καλύτερο σχεδιασµό των δροµολογίων, το συντονισµό των φορέων 
(πλοιοκτήτες, λιµενικό σώµα, υπουργεία), την αποδοτικότερη λειτουργία των λιµένων 
αναχώρησης και υποδοχής, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, ιδίως στις 
περιόδους αιχµής, απαιτείται η διάκριση των περιόδων αυτών και των χρονικών 
διακυµάνσεων  της επιβατικής κίνησης στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. 

 
Μέσα από τη εκτενή µελέτη των στοιχείων, την προσωπική εµπειρία από τις 

µετακινήσεις ως επιβάτης, και λαµβάνοντας υπ’ όψη την ανάλογη εµπειρία άλλων 
µελετητών περί της διακύµανσης της  κυκλοφορίας και στα άλλα µέσα µεταφοράς, 
συµπεραίνεται ότι υπάρχουν οι εξής χρονικές διακυµάνσεις και περίοδοι αιχµής: 
 
• Ηµερήσια διακύµανση : παρατηρείται σε ελάχιστα λιµάνια (π.χ. Πειραιάς) επειδή 

πολλά πλοία αναχωρούν γύρω στις 8 π.µ. ή φτάνουν τις πρωινές π.χ. 6 π.µ. 
 
• Εβδοµαδιαία διακύµανση : εµφανίζεται κυρίως κατά το Σαββατοκύριακο λόγω του 

αυξηµένου αριθµού εκδροµέων. 
 
• Ετήσια διακύµανση : παρατηρείται αυξηµένη κίνηση το καλοκαίρι (από µέσα 

Ιουλίου ως τέλη Αυγούστου), ενώ το χειµώνα αρκετά χαµηλή. 
 
• Εορταστική διακύµανση : εµφανίζεται  ιδιαίτερα κατά τις περιόδους του Πάσχα, των 

Χριστουγέννων / Πρωτοχρονιάς, Καθαρής ∆ευτέρας και άλλων εορτών. 
 

Η ηµερήσια διακύµανση, επισηµαίνεται ότι είναι αρκετά σηµαντική για τους 
πλοιοκτήτες όσο και η τοποθεσία αναχώρησης (ώστε τα πλοία να είναι κοντά στον 
Ηλεκτρικό του Πειραιά και να υπάρχει άµεση πρόσβαση του κοινού σε αυτά). 

 
Τα θερινά δροµολόγια ισχύουν από τέλη Ιουνίου ως τέλη Οκτωβρίου.  Κατά την 

χειµερινή περίοδο αντιπροσωπευτική συµπεριφορά παρουσιάζει ο Νοέµβριος. 
 

Όσον αφορά την ετήσια διακύµανση, ενδεικτικά παρουσιάζονται στοιχεία 
διακίνησης επιβατών στη γραµµή Πειραιά-∆ωδεκανήσου, για το 2006 (Σχήµα 2.5). Η 
αυξηµένη κίνηση κατά τους θερινούς µήνες είναι χαρακτηριστική, ενώ µία 
δευτερεύουσα αιχµή παρατηρείται την περίοδο του Πάσχα. 
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ΣΧΗΜΑ 2.5. ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ-
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΕΤΟΥΣ 2006 
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Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 

 
 
2.6. Καθορισµός του είδους των υπηρεσιών (δροµολογίων) 
 
 Ο καθορισµός του δικτύου των δροµολογίων γίνεται από το Υπουργείο 
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής ( πριν από το 2007 γινόταν 
από το πρώην Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και το πρώην Υπουργείο Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής) και είναι ενδεικτικός. Οι εταιρείες κατόπιν επιλέγουν ποια 
δροµολόγια επιθυµούν να εκτελέσουν και δηλώνουν στο Υ.Ε.Ν.Α&Ν.Π. µε ποια πλοία 
θα γίνει αυτό. Για τις άγονες γραµµές γίνεται µειοδοτικός διαγωνισµός και επιδοτείται ο 
µειοδότης για να καλύψει τις ακτοπλοϊκές ανάγκες του µη εµπορικού δικτύου. Οι 
αρµόδιες αρχές του Υ.Ε.Ν.Α&Ν.Π προσδιορίζουν τις ώρες άφιξης, αναχώρησης και 
χρόνους παραµονής στους λιµένες. Οι λιµενάρχες µπορεί να τροποποιούν προσωρινά 
τα εγκεκριµένα δροµολόγια ή να καθορίζουν έκτακτα δροµολόγια. Τα πλαίσια µέσα 
στα οποία µπορεί να παρέµβει η Πολιτεία, µέσω των Υπουργείων της, ρυθµίζονται 
βεβαίως από το Νόµο 2932/01, και τις ακόλουθες ρυθµίσεις (όπως θα αναφερθεί 
αναλυτικά στο κεφάλαιο 6).  
 
 Τα προγραµµατισµένα δροµολόγια διακρίνονται ως προς την περίοδο ισχύος σε 
ετήσια και θερινά (έκτακτα) από την πλευρά του Υ.Ε.Ν.Α&Ν.Π και της σχετικής 
νοµοθεσίας. 
 
 Τα ετήσια και θερινά δροµολόγια διακρίνονται ακόµη σε αυτά των κύριων, των 
δευτερευουσών και των τοπικών ακτοπλοϊκών γραµµών. 
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 Τέλος τα ακτοπλοϊκά δροµολόγια διακρίνονται σε προγραµµατισµένα και σε  
υλοποιηθέντα, λόγω του ότι τα προγραµµατισµένα δροµολόγια µπορεί, για τους κάτωθι 
λόγους, να µην υλοποιηθούν σε κάποιες χρονικές περιόδους : 
 
- απαγορευτικό απόπλου λόγω άσχηµων καιρικών συνθηκών, 
 
- απεργία λιµενικών φορέων (ναυτεργάτες, λιµενικοί κλπ), 
 
- άρνηση εκτέλεσης προγραµµατισµένων δροµολογίων από ναυτιλιακές εταιρείες, για 
νοµικούς λόγους, 
 
- και τέλος, οι τεχνικές βλάβες και τα ατυχήµατα είναι δυνατόν να ακυρώσουν κάποιο 
προγραµµατισµένο δροµολόγιο. 
 
 
2.7. Καθορισµός ειδών εµπορευµάτων και τύπου συσκευασίας τους 
 
 Ο καθορισµός των κατηγοριών εµπορευµάτων βασίζεται σε ταξινόµηση των 
κυριότερων εµπορευµάτων που διακινούνται στις εσωτερικές Ελληνικές Θαλάσσιες 
Μεταφορές σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή ταξινόµηση εµπορευµάτων STIC. Πιο 
συγκεκριµένα, οι κύριες κατηγορίες εµπορευµάτων είναι: 
 
Α. Kατηγορία µεγάλων εµπορευµατοκιβωτίων. 
Β. Κατηγορία κινητών αυτοκινητοµένων και µη µονάδων. 
Γ. Γενικό φορτίο.  
∆. Κατηγορίες υγρού και ξηρού φορτίου χύµα. 
 
Οι επιµέρους κατηγορίες προϊόντων είναι : 
 

 Γεωργικά προϊόντα και ζώντα ζώα. 
 Είδη διατροφής και ζωοτροφές. 
 Καύσιµα στερεά ορυκτά. 
 Προϊόντα πετρελαίου. 
 Μεταλλεύµατα και υπόλοιπα για την µηχανουργία. 
 Μεταλλουργικά προϊόντα. 
 Ακατέργαστα ή βιοµηχανοποιηµένα ορυκτά και υλικά. 
 Λιπάσµατα. 
 Χηµικά προϊόντα. 
 Μηχανές, οχήµατα, και βιοµηχανοποιηµένα αντικείµενα. 

 
Η ταξινόµηση αυτή ακολουθείται από το 2000 και µετά. Προηγουµένως ήταν πιο 
γενική και χωριζόταν σε: 
 
Α. Γενικό φορτίο. 
Β. Ειδικά φορτία. 
 
Τα Ειδικά φορτία επιµερίζονται στις εξής κατηγορίες: 
 

 Τρόφιµα και ζώα ζώντα. 
 Ποτά και καπνός. 
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 Πρώτες ύλες µη εδώδιµες εκτός από καύσιµα. 
 Ορυκτά, καύσιµα, λιπαντικά και παρόµοιες ύλες. 
 Έλαια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης. 
 Χηµικά προϊόντα. 
 Βιοµηχανοποιηµένα είδη, ταξινοµηµένα κυρίως κατά πρώτη ύλη. 
 Μηχανήµατα και υλικό µεταφορών. 
 ∆ιάφορα βιοµηχανικά είδη. 
 Είδη και συναλλαγές µη ταξινοµηµένα κατά είδος. 

 
 Οι τύποι µοναδοποίησης και συσκευασίας που χρησιµοποιούνται στην 
ακτοπλοΐα χαρακτηρίζονται από ορισµένες παραµέτρους, οι οποίες παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην διακίνηση εµπορευµάτων. Στόχος των µεθόδων µοναδοποίησης 
είναι η εύρεση τεχνικών που επιτρέπουν σε εµπορεύµατα µικρού ή µεγάλου µεγέθους, 
ακόµα και διαφορετικών µεταξύ τους, να ενωθούν και να µεταφερθούν ως µία µονάδα. 
Οι κυριότερες µέθοδοι µοναδοποίησης φορτίων είναι: 
 
Α) Η µέθοδος των παλετών. 
Η παλετοποίηση αφορά κυρίως τα νωπά προϊόντα.  Τα συσκευασµένα νωπά 
τοποθετούνται στην παλέτα σε βάρος µέχρι 600 κ.  Οι διαστάσεις των παλετών δεν 
είναι πρότυπες και συνήθως µεταβάλλονται µεταξύ 0.8 x 1.0 και 1.0 x 1.0 µέτρα.  Ένας 
λόγος που οι διαστάσεις αυτές δεν είναι προτυποποιηµένες ανάγεται στο ότι το πλάτος 
των φορτηγών στην Ελλάδα δεν υπερβαίνει τα 2.40 µέτρα.  Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε 
περίπτωση δεν γίνεται πλήρης εκµετάλλευση του χώρου και δεν επιτυγχάνεται καλή 
στήριξη της παλέτας κατά την µεταφορά. 
 
Β) Η µέθοδος των Εµπορευµατοκιβωτίων (Ε/Κ). 
Η χρήση της µεθόδου αυτής παρουσιάζει από το 1960 και µετά συνεχή αύξηση - 
εξάπλωση.  Τα Ε/Κ σχεδιάζονται ώστε να µεταφέρονται από όλα τα µεταφορικά µέσα.  
Η αξιοποίηση του Ε/Κ ως µονάδας µεταφοράς θέτει ορισµένες προϋποθέσεις.  Οι 
κυριότερες είναι: 
 
-∆ιαστασιολόγηση κατάλληλη που να προσαρµόζεται στα περιτυπώµατα των µέσων 
µεταφορών. 
-∆ιαστασιολόγηση προτυποποιηµένη απόλυτα ή έστω κατά προσέγγιση. 
-Κατασκευή ανθεκτική. 
-Κατάλληλες τερµατικές εγκαταστάσεις που να προσαρµόζονται στην µονάδα 
µεταφοράς. 
-Μηχανικός εξοπλισµός φορτοεκφόρτωσης και διακίνησης (στον τερµατικό χώρο) των 
Ε/Κ. 
 
 Άλλοι τύποι µοναδοποίησης και συσκευασίας εµπορευµάτων είναι τα swap 
bodies (ελαφρά Ε/Κ), τα βυτία (φορτηγά αυτοκίνητα ή πλοία), τα ηµι-ρυµουλκούµενα 
(semi-trailers) κλπ. 
 
 Στα πλαίσια της παρούσας. µελέτης δεν θα ασχοληθούµε ιδιαίτερα µε τα 
εµπορεύµατα, µιας και ο σκοπός της εργασίας είναι η γενικότερη βελτίωση της 
λειτουργίας του συστήµατος σε ελεύθερη αγορά κάτι που επηρεάζεται κυρίως από την 
επιβατική κίνηση (για την οποία υπάρχουν και στοιχεία αναλυτικά, ενώ για τα 
εµπορεύµατα δεν υπάρχει ανάλογη αρχειοθέτηση από τις αρµόδιες υπηρεσίες). 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΥΕΝ (Παράρτηµα 2∆) καταρτίζεται ο πίνακας 2.5 και από 
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αυτόν το σχήµα 2.6 όπου φαίνεται η διακύµανση των εµπορευµάτων ανά κατηγορία και 
συνολικά την τελευταία επταετία.  
 
 
ΣΧΗΜΑ 2.6. ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΕΤΗ 2000-2006) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5. ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
 ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΕΤΗ 2000-2006) 

 

 

Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ  

 
Παρατηρούµε ότι έχουµε µεγάλη αύξηση στους περισσότερους κλάδους από το 

2000 ως το 2006, µε µικρή αλλά σηµαντική όµως κάµψη µετά το 2003, κάτι που ίσως 
οφείλεται στην έλευση των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας, µετά από τους οποίους 
υπήρξε µία ύφεση στην εµπορική δραστηριότητα της χώρας γενικά. Πάντως η συνολική 
εικόνα είναι αυξητική την τελευταία τριετία και έχει σταθεροποιηθεί σε αρκετά υψηλά 
επίπεδα σε σχέση µε αυτά του 2000. 
 
 
2.8. Έργα υπό εξέλιξη για τη βελτίωση του συγκοινωνιακού µοντέλου της χώρας 
 

Η Ελλάδα αποτελεί κοµβικό σηµείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σηµαντικά 
έργα που γίνονται στη χώρα µας αποτελούν έργα υψηλής προτεραιότητας και για την 
Ε.Ε. (στα πλαίσια του ∆ικτύου Συνδυασµένων Μεταφορών, σχήµα 2.6). Για την 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, καθώς και για την επιτάχυνση της οικονοµικής και 
κοινωνικής συνοχής, η κατασκευή των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών είναι ένα 
σηµαντικό στοιχείο για την οικονοµική ανταγωνιστικότητα και την ισορροπηµένη και 
βιώσιµη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ανάπτυξη απαιτεί τη διασύνδεση 
και τη διαλειτουργικότητα των εθνικών δικτύων9 καθώς επίσης και την πρόσβαση σε 
αυτά.  

                                                 
9  Για το πλάνο των σιδηροδροµικών έργων στα πλαίσια του δικτύου συνδυασµένων 
µεταφορών της Ε.Ε. βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα 2Ε. 

Κατηγορία \  Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Α' Kατηγορία µεγάλων 
εµπορευµατοκιβωτίων 70.151 1.620 31.660 107.619 65.651 47.208 92.349 

Β΄Κατηγορία κινητών 
αυτοκινητοµένων και µη 

µονάδων 
5.050.151 4.551.358 12.369.922 16.059.160 15.255.590 12.184.841 12.559.223 

Γ' Γενικό φορτίο 175.238 1.068.315 867.757 688.969 1.218.428 1.630.755 1.252.449 

∆' Κατηγορίες υγρού και 
ξηρού φορτίου χύµα 23.830.424 21.229.846 24.012.434 24.708.007 23.765.679 23.269.520 25.433.362 

Σύνολα 29.125.964 26.851.139 37.281.773 41.563.755 40.305.348 37.132.324 39.337.383 
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Τα σηµαντικότερα λιµενικά έργα γίνονται στους 12 λιµένες Α.Ε. και έχουν 

ενταχθεί στο  Γ' και το ∆' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, αλλά και στη χρηµατοδότηση 
µέσω πρωτοκόλλου για έργα στα λιµάνια µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
ύψους έξι δισ. Ευρώ. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα έργα στα λιµάνια της χώρας 
θα παρατεθούν στο κεφάλαιο 4. 

 
Πρέπει να προσθέσουµε ότι απαραίτητη και για την ανάπτυξη των λιµένων της 

Αττικής, και η πλέον σηµαντική για την ακτοπλοΐα είναι η επέκταση του προαστιακού 
σιδηροδρόµου Αθηνών προς Λαύριο και Ραφήνα, όπως και προς Ελευσίνα, κάτι που 
αναµένεται να αποσυµφορήσει τον Πειραιά και να αυξήσει και την εµπορευµατική 
κίνηση στα τρία αυτά λιµάνια.  

 
ΣΧΗΜΑ 2.7. ΧΑΡΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 
 

 
 
Πηγή :ec.europa.eu/ten/transport/priority_projects_minisite/map_en.htm 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 

 
 
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η καταγραφή του υπάρχοντος στόλου ανά 

ναυτιλιακή εταιρεία, και η αναλυτική παρουσίαση του µε όσα στοιχεία είναι διαθέσιµα 
από τις πηγές και τη βιβλιογραφία. Εξέχουσας σηµασίας είναι η µελέτη των ηλικιών 
των πλοίων, σε σχέση µε τις προσαρµογές που πρέπει να κάνουν λόγω της εφαρµογής 
της Συµφωνίας της Στοκχόλµης, µετά την άρση του ορίου ηλικίας των 35 ετών (που 
έγινε το 2006 από το (τότε)  Υ.Ε.Ν.). Επιπλέον θα γίνει ανάλυση όλων των τύπων των 
πλοίων που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στην ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά, η µεταβολή 
στη δύναµη του στόλου και στη δοµή των ναυτιλιακών εταιρειών, και τέλος θα 
αναφερθούν οι εξελίξεις - µεταβολές στη σύνθεση του στόλου κατά την περίοδο από το 
2002 (πρόωρη άρση του cabotage) ως τις µέρες µας. 

 
 

3.1. Ιστορική Εξέλιξη  

 
Οι σηµαντικότερες αλλαγές στην ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά, όσον αφορά την 

οικονοµική δραστηριότητα των εταιρειών, συντελέστηκαν την περίοδο 1996-2002.  
 

Κατά την περίοδο αυτή οι πιο σηµαντικές εταιρείες εισήχθησαν στο Χ.Α.Α., 
εξαγόρασαν τις πιο µικρές, και εν αναµονή των Ολυµπιακών αγώνων του 2004 και της 
απελευθέρωσης της αγοράς έκαναν µεγάλες επενδύσεις (µεγέθους άνω των τριών           
δισ. € 10) για την κατασκευή νέων πλοίων και τη µετασκευή παλαιότερων. 
 

Η ανοδική αυτή πορεία, σε σχέση µε την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου, 
κάµφθηκε δραστικά και απότοµα, εξαιτίας τεσσάρων γεγονότων : 
 
α. το ναυάγιο του «Εξπρές Σάµινα», που δηµιούργησε ένα κλίµα ανασφάλειας και 
αµφισβήτησης των ελεγκτικών µηχανισµών, των κρατικών υπηρεσιών και της 
αξιοπλοΐας των ακτοπλοϊκών στόλων, 
 

β. η καθυστέρηση (κατά 4 έτη) στην πραγµατική απελευθέρωση της ακτοπλοϊκής 
αγοράς, µιας και ο νόµος 2932/01 αποτέλεσε τροχοπέδη στη διαδικασία αυτή, 
 

γ. η µεγάλη πτώση των µετοχών των ναυτιλιακών εταιρειών στο Χ.Α.Α., ιδίως µετά το 
ναυάγιο του «Εξπρές Σάµινα», που τους δηµιούργησε πρόβληµα ρευστότητας  και άρα 
οικονοµική αδυναµία επενδύσεων, και τέλος 
 

                                                 
10  Σύµφωνα µε στοιχεία της Ε.Ε.Α. 
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δ. η µεγάλη αύξηση των τιµών του πετρελαίου λόγω των πολέµων σε 
πετρελαιοπαραγωγές χώρες, κάτι που ανέτρεψε την κατάσταση κερδοφορίας των 
εταιρειών και το πρόγραµµα επενδύσεών τους. 
 

Έτσι στις αρχές του 2000, το σύνολο των εταιρειών που εξυπηρετούσαν τα 
ελληνικά νησιά, διέθετε 430 πλοία (όλων των τύπων), εκ των οποίων τα 88 (21%) είχαν 
ναυπηγηθεί κατά τη δεκαετία του ’60, 166 (40%) τη δεκαετία του ’70 και 155 (38%) τη 
δεκαετία του ’80, ενώ 21 πλοία είχαν ναυπηγηθεί στη δεκαετία του 1990. Oι εισηγµένες 
στο Χ.Α.Α. εταιρίες11 δεν έχουν παραγγείλει πολλά νέα πλοία κατά την τελευταία 
πενταετία, µε κύριες εξαιρέσεις τη Hellenic Seaways που ναυπήγησε το “Νήσος Χίος”, 
το οποίο µπήκε στην ακτοπλοϊκή αγορά τον Ιούλιο του 2007 και τη Hellas Flying 
Dolphins µε τα Highspeed 5  και 6 (και τώρα η AEGEAN SPEED LINES ετοιµάζει τα 
SPEEDRUNNER 3 & 4). Επιπλέον η άρση του cabotage, δε συνέβαλε στην 
προσέλκυση ξένων εταιρειών στην ελληνική αγορά ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισµός 
και να εισέλθουν και νέα πλοία στο δίκτυο, κυρίως εξαιτίας των περιοριστικών 
διατάξεων του ν.2932/2001 (κρατήσεις σε ναύλους, σύνθεση πληρώµατος, 
ελληνοµάθεια, 10µηνη υπηρεσία κ.α.) και της ισχυρής θέσης των ελληνικών εταιρειών 
στην ακτοπλοϊκή αγορά.         

         
Σηµαντική παράµετρος που απωθεί τις ξένες εταιρείες από την είσοδο στο 

ελληνικό ακτοπλοϊκό status quo, και τις ελληνικές  εταιρείες  στο να επενδύσουν σε νέα 
πλοία, είναι και η έντονη εποχικότητα της αγοράς (ουσιαστικά οι 4 θερινοί µήνες) που 
καθιστά µη ελκυστική την αγορά (πόσο µάλλον τις άγονες γραµµές) δεδοµένης της 
υποχρέωσης για year-round service και της ελληνοµάθειας των πληρωµάτων. Βεβαίως 
πρέπει να τονιστεί ότι µετά την απελευθέρωση των ναύλων, η εσωτερική αγορά 
θαλασσίων µεταφορών δεν είναι λιγότερο επικερδής σε σύγκριση πάντοτε µε άλλες 
γραµµές όπως της Αδριατικής. 

 
Τέλος πρέπει να επισηµανθεί ότι το κλίµα έχει αναστραφεί τα τελευταία δύο έτη 

µε δεδοµένη την εξοµάλυνση των τιµών του πετρελαίου (οι οποίες όµως στα τέλη του 
2007 πήραν πάλι την ανιούσα), την βελτίωση της κερδοφορίας των  εισηγµένων 
εταιρειών στο Χ.Α.Α., την ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς και την άρση του 
ορίου ηλικίας στα πλοία. Επιπλέον, το Υ.Ε.Ν.Α & Ν.Π. έδωσε και δίνει κίνητρα στους 
πλοιοκτήτες για κατασκευή νέων πλοίων,12 διαµορφώνοντας το κατάλληλο νοµοθετικό 
πλαίσιο για τις γραµµές δηµοσίου συµφέροντος, εφαρµόζοντας πιο συγκροτηµένη 
λιµενική πολιτική και γενικότερα περιορίζοντας τις παρεµβάσεις του στον κλάδο της 
ακτοπλοϊκής αγοράς.  
 
 

                                                 
11 Αυτές είναι οι   : ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ- BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. - 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. - ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. - ΜΙΝΩΙΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ANE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (στοιχεία του 
www.ase.gr ). 
 
12  Ήδη στο δίκτυο µπήκε το καλοκαίρι του 2007 το νεότευκτο πλοίο της HSW “Νήσος Χίος”, 
ενώ τον Οκτώβρη του 2007 εγκαινιάστηκε το νέο πλοίο της  “Αριάδνη”. Στις αρχές δε του 2007 
η ΑΝΕΚ έφερε το “Έλυρος”. Τέλος έχει προγραµµατιστεί η κατασκευή δύο νέων πλοίων από 
τη Blue Star Ferries. 
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3.2. Σύνθεση Στόλου ανά Ναυτιλιακή Εταιρεία και Τύπο Πλοίου 
 

Η κατηγοριοποίηση του στόλου που εκτελούν εσωτερικούς πλόες (Α, Β, Γ, ∆) 
ακολουθεί την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 98/18/ΕΚ/17-3-9813 (στην παρούσα 
κατηγοριοποίηση δεν αναφέρονται όρια χωρητικοτήτων και ταχυτήτων ως 
χαρακτηριστικά των κατηγοριών και των υποκατηγοριών τους):  
 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΟΩΝ Α - Επιβατηγά πλοία µεγάλης χωρητικότητας 
 
Τα πλοία "κατηγορίας Α" εκτελούν πλόες εσωτερικού σε θαλάσσιες περιοχές που δεν 
έχουν χαρακτηριστεί ως κατηγορίας "Β", "Γ" ή "∆". Αυτά µπορεί να είναι πλοία  Ε/Γ-
Ο/Γ Υψηλών Ταχυτήτων (High speed), Συµβατικά E/Γ-Ο/Γ νέας ή παλαιάς τεχνολογίας 
ή Φορτηγά Ο/Γ. 
 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΟΩΝ Β - Επιβατηγά πλοία µέσης και µικρής χωρητικότητας 
 
Τα πλοία "κατηγορίας Β" εκτελούν πλόες εσωτερικού κατά την εκτέλεση των οποίων 
δεν αποµακρύνονται περισσότερο από 20 Ν.Μ. από την ακτογραµµή - η οποία 
καθορίζεται µε βάση το µέσο ύψος της παλίρροιας - όπου υπάρχει δυνατότητα 
αποβίβασης ναυαγών. Ανάλογα, στην κατηγορία αυτή υπάρχουν πλοία υψηλών 
ταχυτήτων (High speed), συµβατικά E/Γ-Ο/Γ νέας ή παλαιάς τεχνολογίας, και 
συµβατικά E/Γ νέας ή παλαιάς τεχνολογίας. 
 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΟΩΝ Γ - Επιβατηγά πλοία µικρής χωρητικότητας 
 
Τα πλοία "κατηγορίας Γ" εκτελούν πλόες εσωτερικού σε θαλάσσιες περιοχές µε τέτοια 
κυµατικά χαρακτηριστικά, όπου η πιθανότητα υπέρβασης των 2,5 µέτρων σηµαντικού 
ύψους κύµατος είναι µικρότερη από 10% στη διάρκεια ενός έτους, δηλ. Hs(90%)<2,5m, 
ή στη διάρκεια µίας καθορισµένης χρονικής περιόδου (π.χ. θέρος)  Κατά την εκτέλεση 
των πλόων τα πλοία δεν αποµακρύνονται περισσότερο από 15 Ν.Μ. από την 
ακτογραµµή - η οποία καθορίζεται µε βάση το µέσο ύψος της παλίρροιας - όπου 
υπάρχει δυνατότητα αποβίβασης ναυαγών. Αποτελείται από Ε/Γ υψηλών ταχυτήτων 
(High speed/Flying Dolphins), συµβατικά E/Γ νέας ή παλαιάς τεχνολογίας και 
συµβατικά Ε/Γ - βοηθητικά Ο/Γ. 
 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΟΩΝ ∆ - Επιβατηγά πλοία µικρής χωρητικότητας 
 
Τα πλοία "κατηγορίας ∆" εκτελούν πλόες εσωτερικού σε θαλάσσιες περιοχές µε τέτοια 
κυµατικά χαρακτηριστικά, όπου η πιθανότητα υπέρβασης του 1,5 µέτρου σηµαντικού 
ύψους κύµατος είναι µικρότερη από 10% στη διάρκεια ενός έτους, δηλ. Hs(90%) < 1,5 
m, ή στη διάρκεια µίας καθορισµένης χρονικής περιόδου (π.χ. θέρος).  Κατά την 
εκτέλεση των πλόων τα πλοία δεν αποµακρύνονται περισσότερο από 6 Ν.Μ. από θέση 
καταφυγής, ούτε περισσότερο από 3 Ν.Μ. από την ακτογραµµή - που καθορίζεται µε 
βάση το µέσο ύψος της παλίρροιας - όπου υπάρχει δυνατότητα αποβίβασης ναυαγών. 
Περιλαµβάνονται πλοία Ε/Γ υψηλών ταχυτήτων (High speed/Flying Dolphins), Ε/Γ-
Ο/Γ ανοικτού τύπου (“Παντόφλες”) και µικρά συµβατικά Ε/Γ-Ο/Γ κλειστού τύπου. 
 

                                                 
13  Παρατίθεται στο Παράρτηµα 3Α. 



To Ελληνικό Σύστηµα Θαλασσίων Μεταφορών                                    Ψαρρός Απόστολος 
 

Σελίδα - 26 - 
 

Έτσι στον πίνακα 3Β των Παραρτηµάτων, αναφέρονται οι συνδέσεις µεταξύ 
των λιµένων του ακτοπλοϊκού δικτύου µε τρόπο που να διαχωρίζει τα πλοία που 
εκτελούν δροµολόγια σε αυτές την εκάστοτε δροµολογιακή περίοδο σε κατηγορία Α, Β, 
Γ ή ∆. Στον πίνακα  3Γ που επίσης υπάρχει στο Παράρτηµα αναφέρονται οι τοπικές 
συνδέσεις των οποίων τα σκάφη που τις εκτελούν δεν ανήκουν σε καµία από τις 
κατηγορίες Α,Β,Γ,∆ που προαναφέρθηκαν. 

 
Τώρα, όσον αφορά τους τύπους των πλοίων του ακτοπλοϊκού στόλου (επιβατών 

και εµπορευµάτων), σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση της ∆.Θ.Σ. του Υ.Ε.Ν., οι 
κυριότεροι είναι: 

 
1. Επιβατηγά – Οχηµαταγωγά κλειστού τύπου (Ε/Γ – Ο/Γ κλ.τ. – τύπος 1) 
2. Επιβατηγά – Οχηµαταγωγά ανοικτού τύπου (Ε/Γ – Ο/Γ αν.τ. – τύπος 2) 
3. Επιβατηγά κλασικού τύπου (Ε/Γ – ∆/Π – τύπος 3) 
4. Επιβατηγά – Υδροπτέρυγα (Ε/Γ – Υ/Γ) ή Catamaran  (τύπος 4) 
5. Φορτηγά – Οχηµαταγωγά (Φ/Γ – Ο/Γ) (τύπος 5α) 
6. Φορτηγά – Motorship (Φ/Γ) και µικρά ∆εξαµενόπλοια (∆/Ξ) (τύπος 5β) 
 

 Βεβαίως οι κατηγορίες που έχουν επικρατήσει είναι οι κατηγορίες 1,2 και 4 µε 
την 1 να επικρατεί στις κύριες γραµµές µεγάλων αποστάσεων, τη 2 στις πορθµειακές 
και τοπικές γραµµές και την 4 σε κύριες ή δευτερεύουσες γραµµές µικρών 
αποστάσεων.   
 

Ο στόλος των πλοίων εξελίχθηκε την τελευταία 20ετία, και ιδίως µέχρι το 2002, 
µε νηολόγηση µεγάλων πλοίων και µε αυξητικές τάσεις σε ότι αφορά την µεταφορική 
ικανότητα και χωρητικότητα τους. Αυτό το γεγονός οφείλεται σε διάφορες αιτίες και 
κυρίως σε:  

 

• Ανάγκη κάλυψης της ζήτησης µεγάλων γεωγραφικών περιοχών σε ένα µόνο ταξίδι, 
λόγω του ότι οι πιο πολλές γραµµές είναι µεγάλου µήκους. 

• Αύξηση των ποιότητας παροχής υπηρεσιών, σχεδόν ανάλογα µε την τιµή του 
ναύλου, κάτι που οδήγησε σε αύξηση του συνολικού µεγέθους των πλοίων 

• ∆υνατότητα για τα πλοία µεγάλης χωρητικότητας να µεταδροµολογηθούν στις 
γραµµές του εξωτερικού οι οποίες είναι πιο προσοδοφόρες από τις εσωτερικές.   

• Γεγονός ότι τα µεγαλύτερα πλοία είναι πιο ανταγωνιστικά, ιδίως σε µεταφορά 
οχηµάτων, ενώ έχουν και µικρότερα µοναδιαία κόστη λειτουργίας.  

 
Στις αρχές του 2007 η σύνθεση του ακτοπλοϊκού στόλου ήταν 290 πλοία14 εκ 

των οποίων τα 123 ήταν επιβατικά οχηµαταγωγά ανοικτού τύπου, τα 77 ήταν 
αντίστοιχου τύπου αλλά κλειστά, τα 86 κλασικού τύπου, τα 52 catamaran και 12 
φορτηγά οχηµαταγωγά. Το µεγαλύτερο αριθµό πλοίων κατείχε η HELLENIC 
SEAWAYS (όπως και το 2000 που το είχε τότε ως ΜΙΝΟΑΝ FLYING DOLPHINS) µε 
39 πλοία (απ αυτά τα 7 που ανήκουν στην G. A. Ferries της οποίας η MFD έχει 
αγοράσει το 48%). Ακολουθεί η εταιρεία ΑΝΕΚ µε 9  πλοία, η  BLUE STAR 
FERRIES και η ΝΕΛ µε 7 πλοία, και οι Μινωικές Γραµµές µε 5 πλοία (πίνακας 3.3).  
 
 
 
 

                                                 
14  Στο Παράρτηµα 3∆ δίδεται ο αναλυτικός Πίνακας του ΥΕΝ, µε τις ηλικίες των πλοίων στις 
αρχές του 2007. 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆.Θ.Σ κατά τις αρχές του 2000 ο στόλος που 
εξυπηρετούσε τις θαλάσσιες εσωτερικές µεταφορές της χώρας περιελάµβανε συνολικά 
430 πλοία, από τα οποία τα 155 επιβατικά οχηµαταγωγά ανοικτού τύπου, τα 96 ήταν 
αντίστοιχου τύπου αλλά κλειστά, τα 97 κλασικού τύπου, τα 76 catamaran και µόνο 6 
φορτηγά οχηµαταγωγά. Το µεγαλύτερο αριθµό πλοίων κατείχε η τότε ΜΙΝΟΑΝ 
FLYING DOLPHINS µε 67 πλοία.  Ακολουθούσε η εταιρεία Μινωικές Γραµµές µε 23 
πλοία, η STRINTZIS LINES µε 10 πλοία, η ΑΝΕΚ µε 6 πλοία και η ΝΕΛ µε 6 πλοία  
(πίνακας 3.4).  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.  ΤΥΠΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 
 

ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ 

Πλοιοκτήτρια / 
∆ιαχειρίστρια 

1 
(Ε/Γ - Ο/Γ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ) 

2 
(Ε/Γ - Ο/Γ 
ΑΝΟΙΚΤΟ
Υ ΤΥΠΟΥ)

3 
(Ε/Γ 

ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ) 

4 
(Ε/Γ - Υ/Γ & 

ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ) 

5 
(Φ/Γ - Ο/Γ)

ΣΥΝΟΛΟ

HELLENIC SEAWAYS 10 1 0 28 0 39
ΑΝΕΚ 9 0 0 0 0 9

BLUE STAR FERRIES 6 0 0 1 0 7
ΝΕΛ 4 0 0 3 0 7

MINOAN 5 0 0 0 0 5
Άλλες Εταιρείες 43 122 26 20 12 223

ΣΥΝΟΛΟ 77 123 26 52 12 290
 

Πηγή:  ∆ιεύθυνση Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων, ΥΕΝ 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.  ΤΥΠΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2000 

 
ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ 

Πλοιοκτήτρια / 
∆ιαχειρίστρια 

1 
(Ε/Γ - Ο/Γ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ) 

2 
(Ε/Γ - Ο/Γ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ) 

3 
(Ε/Γ 

ΚΛΑΣΣΙΚΟ
Υ ΤΥΠΟΥ) 

4 
(Ε/Γ - Υ/Γ & 

ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ) 

5 
(Φ/Γ - 
Ο/Γ) 

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
(MINOAN LINES) 14 3 3 1 2 23

ΜΙΝΟΑΝ ΦΛΑΙΝΓΚ 
ΝΤΟΛΦΙΝΣ ΑΝΕ 28 5 0 34 0 67

ΑΝΕΚ 6 0 0 0 0 6
ΝΕΛ 6 0 0 0 0 6

ΓΡΑΜΜΑΙ 
ΣΤΡΙΝΤΖΗ(STRINTZIS 

LINES) 
9 0 0 1 0 10

Άλλες Εταιρείες 33 147 94 40 4 318
ΣΥΝΟΛΟ 96 155 97 76 6 430

 
Πηγή:  ∆ιεύθυνση Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων, ΥΕΝ 

 
 
Βλέπουµε ότι οι τρεις όµιλοι που κυριαρχούν στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές 

στο Αιγαίο (όπως και το 2000) είναι οι Hellenic Seaways (πρώην Minoan Flying 
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Dolphins) - Μινωϊκές Γραµµές,  Επιχειρήσεις Αττικής - Blue Star Ferries, και           
ΑΝΕΚ - ΝΕΛ - ∆ΑΝΕ. 

 
Συγκρίνοντας δε τους πίνακες 3.1. και 3.2., µπορούµε να βγάλουµε τα εξής 

συµπεράσµατα όσον αφορά την δοµή του στόλου και την εξέλιξή του στο διάστηµα 
των 7 ετών, µε δεδοµένη και την απελευθέρωση της αγοράς στο µεσοδιάστηµα :  
 

⊕ Το µεγαλύτερο αριθµό πλοίων κατέχει η Hellenic Seaways µε 39 πλοία σε όλες 
τις γραµµές (και αυτόνοµα και ως όµιλος εταιρειών). 

 
⊕ Ο αριθµός των πλοίων µειώθηκε αισθητά σε όλες τις εταιρείες, κάτι που εν 

µέρει οφείλεται στη διάταξη του νόµου 2932/2001 που προέβλεπε σταδιακή 
µείωση του ορίου ηλικίας των πλοίων της ακτοπλοΐας στα 30 έτη από 
31/12/2008 αντί των 35 ετών που ίσχυε µέχρι το 2002,η οποία ώθησε τις 
εταιρίες σε πωλήσεις πολλών πλοίων, και τις απέτρεψε από την ανάληψη 
επενδύσεων για ανακαίνιση και εκσυγχρονισµό των υπαχόντων πλοίων και 
εποµένως την αύξηση των παραγγελιών νέων πλοίων που θα αντικαθιστούσαν 
όσα θα έβγαιναν αναγκαστικά εκτός υπηρεσίας. 

 
⊕ Αύξηση πλοίων παρατηρείται µόνο στην κατηγορία των Φ/Γ-Ο/Γ, ενώ στα 

κλασσικά Ε/Γ παρατηρείται δραµατική µείωση στο 30%. 
 
 
3.3. Ηλικία πλοίων 
 

Προτού προβούµε στην ανάλυση των ηλικιών των πλοίων του στόλου πρέπει να 
τονίσουµε ότι το επίπεδο ασφαλείας ενός πλοίου δεν είναι µια απλή συνάρτηση της 
ηλικίας του πλοίου. Ένα νεότερο πλοίο δεν είναι αναγκαστικά ασφαλέστερο από ένα 
παλαιότερο, άπαξ και παράγοντες όπως συντήρηση, συµµόρφωση µε προδιαγραφές 
ασφάλειας, ανθρώπινος παράγων κ.α., παίζουν σηµαντικό ρόλο. Όµως, πολλές φορές, 
µια µεγάλη ηλικία πλοίου µπορεί να θεωρηθεί ότι αυξάνει το ρίσκο µη σωστής 
λειτουργίας συστηµάτων που συνδέονται µε την ασφάλεια του πλοίου, εξ ου και ο 
νοµοθέτης (και ειδικά ο Έλληνας νοµοθέτης) έχει ιστορικά θεωρήσει την ηλικία πλοίου 
ως σηµαντικό παράγοντα σε σχέση µε θέµατα ασφάλειας. Εξ ου και τα όρια ηλικίας 
που έχουν κατά καιρούς τεθεί (35ετια, 30ετια). ∆εδοµένου του υψηλού µέσου όρου 
ηλικίας του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου, το θέµα που τίθεται είναι οι εκάστοτε 
διαδικασίες συµµόρφωσης (περιλαµβανοµένων των εξαιρέσεων) υπαρχόντων πλοίων 
µε τους πλέον πρόσφατους κανονισµούς, που κατά κανόνα θεσπίζονται από τον ΙΜΟ 
και υιοθετούνται ακολούθως σε εθνικό και Ευρωκοινοτικό επίπεδο. Βέβαια, πρέπει να 
επισηµανθεί ότι η δυνατότητα συµµόρφωσης υπαρχόντων πλοίων µε τους νέους 
κανονισµούς είναι σε πολλές περιπτώσεις τεχνικά αδύνατη ή/και οικονοµικά 
ασύµφορη. 
 

Στην ελληνική αγορά δε, που η παλαιότητα του πλοίου σχετίζεται (συνήθως από 
τα ΜΜΕ, αλλά και από την κοινή γνώµη) µε ρίσκο χαµηλού επιπέδου ασφάλειας, την 
έλλειψη άνεσης, και την κακή ποιότητα παρεχόµενης υπηρεσίας, απαιτούνται άµεσες 
ενέργειες και µέτρα για την ανατροπή  της υφιστάµενης κατάστασης σε ότι αφορά την 
παλαιότητα των πλοίων (επισηµαίνεται ότι εκτενής ανάλυση για το θέµα της 
συµµόρφωσης του Ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου µε τους Κανονισµούς SOLAS 74, 
SOLAS 90 και της Συµφωνίας της Στοκχόλµης παρατίθεται στο Κεφ. 7). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.  ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΣΕ 
ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (ΑΡΧΕΣ 2007) 

 
ΤΥΠΟΣ\ 
ΕΤΗ 

0 - 5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 >30  Σύνολο

Ε/Γ-Ο/Γ 4 14 3 15 6 12 23 77
Ε/Γ-Ο/Γ (α.τ.)  19 22 11 7 10 22 32 123

Ε/Γ 4 8 4 3 1 3 3 26
Ε/Γ-Ο/Γ-ΤΑΧ-
Υ/Γ-ΚΑΤ 1 11 6 6 4 19 5 52
Φ/Γ-Ο/Γ 0 1 0 0 1 3 7 12
Σύνολο 28 56 24 31 22 59 70 290

 
Πηγή:  ∆ιεύθυνση Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων, ΥΕΝ 
 

Το ελληνικό ακτοπλοϊκό δίκτυο εξυπηρετείται σήµερα από 290 πλοία, αλλά 
όπως φαίνεται στο σχήµα 3.1 που ακολουθεί, είναι ένας σχετικά γηρασµένος στόλος µε 
µέση ηλικία να υπερβαίνει τα 20 έτη, σηµαντικά υψηλότερη από τους στόλους των 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στον πίνακα 3.5. φαίνεται η ποσοστιαία κατανοµή των 
ηλικιών των πλοίων της ακτοπλοΐας ανά τύπο και στο σχήµα 3.2 το ποσοστό που 
κατέχουν ανά τύπο πλοίου σε σχέση µε το συνολικό αριθµό τους. 
 

 
ΣΧΗΜΑ 3.1.  ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 

ΑΝΑ ΤΥΠΟ (2007) 
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Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (Π∆ 124/6.7.2006)15, όπως αυτή 
εφαρµόζεται από την καλοκαίρι του 2006 που ήρθη το όριο ηλικίας των 30 ετών, τα 
πλοία που επρόκειτο να αποσυρθούν ή  αποσύρθηκαν ήδη (τα οποία είναι 11, χωρίς να 
γίνονται σε όλα βέβαια οι απαιτούµενες τροποποιήσεις λόγω αυξηµένου κόστους), αν 

                                                 
15  Παρατίθεται στο Παράρτηµα 3Ε. 
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θέλουν να παραµείνουν  (ή να επανέλθουν στο δίκτυο αν έχουν ήδη αποσυρθεί), πρέπει 
να εφαρµόσουν τις απαιτήσεις ασφαλείας της Συµφωνίας της Στοκχόλµης νωρίτερα, 
δηλαδή την ηµεροµηνία που θα έπρεπε να αποσυρθούν σύµφωνα µε το ν. 2932/2001, 
αντί της 1-1-2010 που προβλέπει αυτή (σε περίπτωση που εξακολουθούσε να ισχύει το 
όριο ηλικίας θα είχαµε σταδιακή µείωση του στόλου κατά 30%). Έτσι, µε την 
εφαρµογή του νέου καθεστώτος παραµένουν ή επανέρχονται στο δίκτυο τα πλοία που 
αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα 3.4 (βλ. και κεφ. 7). 
 
ΣΧΗΜΑ 3.2.  ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΕ 

ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (2007) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4.  ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ  

 

ΠΛΟΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΑΝΗΚΕΙ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ 

ΛΙΣΣΟΣ ΑΝΕΚ LINES 31-12-2006 
ΝΤΑΛΙΑΝΑ GA FERRIES 31-12-2005 
ΜΙΛΕΝΑ GA FERRIES 31-12-2005 
ΜΑΡΙΝΑ GA FERRIES 31-12-2006 
ΡΟ∆ΑΝΘΗ GA FERRIES 31-12-2006 

ΝΟΝΑ ΜΑΙΡΗ SAOS FERRIES 31-12-2006 
ΙΟΝΙΣ IONIAN FERRIES 31-12-2006 

ΠΡΩΤΕΥΣ SAOS FERRIES 31-12-2006 
ΑΙΟΛΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
31-12-2004 

 
Πηγή:  ∆ιεύθυνση Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων, ΥΕΝ 
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Στο σχήµα 3.3. βλέπουµε την κατανοµή του στόλου ανά τύπο πλοίου, µε τα Ε/Γ-
Ο/Γ ανοικτού τύπου να κατέχουν το µεγαλύτερο ποσοστό (42%) και τα Ε/Γ-O/Γ 
κλειστού τύπου να έπονται (τα οποία όµως έχουν µεγαλύτερη χωρητικότητα και µέση 
ταχύτητα, τα οποία λόγω του ότι εξυπηρετούν τις εµπορικές-ανταγωνιστικές γραµµές, 
οφείλουν να είναι ελκυστικά στο καταναλωτικό κοινό). 
 
ΣΧΗΜΑ 3.3.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΥΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ 

ΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑ ΤΥΠΟ (2007) 
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Ο πίνακας 3.5. που ακολουθεί, µας δείχνει το µέσο όρο ηλικίας των πλοίων της 
ακτοπλοΐας ανά τύπο : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5.  ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΛΟΙΟΥ 

(2007) 
 

ΤΥΠΟΣ Μ.Ο. Ηλικίας (έτη) 

Ε/Γ-Ο/Γ 21,82 

Ε/Γ-Ο/Γ (α.τ.) 19,80 

Ε/Γ 15,04 

Ε/Γ-Ο/Γ-ΤΑΧ-Υ/Γ-ΚΑΤ 19,84 

Φ/Γ-Ο/Γ 32,75 

Σύνολο 20,45 
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ΣΧΗΜΑ 3.4.  ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 
ΑΝΑ ΤΥΠΟ (2007) 

 

Μ.Ο. Ηλικίας (έτη)
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Η µέση ηλικία του στόλου ανά κατηγορία πλοίου είναι τα 20,45 έτη, σχεδόν 
ισοκατανεµηµένη στις επιµέρους κατηγορίες µε εξαίρεση τα Φ/Γ-Ο/Γ που υπερβαίνει 
τα 30 έτη (σχήµα 3.4.).Οι µέσοι όροι ηλικίας των πλοίων των σηµαντικότερων 
εταιρειών φαίνονται στον πίνακα 3.6. και απεικονίζονται σχηµατικά στο σχήµα 3.5. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6.  ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (2007) 
 

ΤΥΠΟΣ Μ.Ο. Ηλικίας (έτη) 

HELLENIC SEAWAYS 20,28 

BLUE STAR FERRIES 10,43 

ΑΝΕΚ 23,78 

ΝΕΛ 20,29 

MINOAN 7,60 

Άλλες Εταιρείες 20,95 

Σύνολο 20,45 
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ΣΧΗΜΑ 3.5.  ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (2007) 
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3.4. Ανακεφαλαίωση- Συµπεράσµατα 
 

Ο νόµος 2932/2001 θέσπιζε τη σταδιακή µείωση του ορίου ηλικίας των πλοίων 
της ακτοπλοΐας στα 30 έτη από 31/12/2008 αντί των 35 ετών που ίσχυε µέχρι το 2002. 
Αυτή η διάταξη ώθησε σε πωλήσεις ή αποσύρσεις16 πολλών πλοίων, ενώ δεν συνέβαλε 
στην ανάληψη επενδύσεων για ανακαίνιση και εκσυγχρονισµό των πλοίων ούτε στην 
αύξηση των παραγγελιών νέων πλοίων που θα αντικαθιστούσαν όσα θα έβγαιναν 
αναγκαστικά εκτός υπηρεσίας. Oδήγησε έτσι σε συρρίκνωση του ήδη µικρού 
ακτοπλοϊκού στόλου της χώρας, αφού από το 2000, τα 430 πλοία που 
δραστηριοποιούνταν σε µικρές και µεγάλες γραµµές εντός Ελλάδος έγιναν 290 το 2007. 
Αυτό σηµαίνει ότι άνω του 30% του στόλου της ελληνικής ακτοπλοΐας τέθηκε εκτός 
υπηρεσίας µέσα  σε επτά (7) έτη. Η µεγαλύτερη απόσυρση έγινε την περίοδο 2001-
2005, όπου ήδη είχε αποσυρθεί το 22% των πλοίων χωρίς να αντικατασταθούν από 
άλλα ταχύπλοα ή συµβατικά πλοία. Βέβαια η µεταφορική κίνηση αυξήθηκε κάτι που 
οφείλεται κυρίως στα γρηγορότερα πλοία που υπάρχουν στις εµπορικές γραµµές, καθώς 
και στην αύξηση της συχνότητας των δροµολογίων ακόµη και στις άγονες (βλ.κεφ.5). 

 
Έτσι, κατά την περίοδο αυτή, αντί να εδραιωθεί ένα καθεστώς στο οποίο οι 

ακτοπλοϊκές εταιρίες θα είχαν τα κίνητρα να ανανεώνουν και να αυξάνουν συνεχώς τον 
στόλο τους και να θέτουν εκτός λειτουργίας πλοία που λόγω της παλαιότητάς τους και 
της µη ανταγωνιστικής λειτουργίας τους ήταν λιγότερο κερδοφόρα από τα πλοία της 
σύγχρονης τεχνολογίας, υπήρξε στασιµότητα και θεσµική αδράνεια από την Πολτεία. 

 
Όπως ελέχθη πριν, το επίπεδο ασφαλείας ενός πλοίου δεν είναι µια απλή 

συνάρτηση της ηλικίας του αφού εξαρτάται από πλήθος παραγόντων όπως συντήρηση, 

                                                 
16 Σύµφωνα µε στοιχεία του Υ.Ε.Ν. τα πλοία που αποσύρθηκαν από το 2002 ανά έτος είναι : 
 2002: 5, 2003: 7, 2004: 8, 2005: 6, 2006: 11. 
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τεχνογνωσία και εκπαίδευση πληρώµατος κλπ. Όµως, κάποια συσχέτιση έχει αποδειχτεί 
ότι υπάρχει, και αν αποδεχτούµε αυτή σε συνδυασµό µε την έλλειψη άνεσης, και την 
κακή ποιότητα υπηρεσίας (όπως αυτή προκύπτει και από την έρευνα των επιβατών που 
πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της µελέτης) τότε, καταδεικνύεται ότι είναι απαραίτητο 
να ανατραπεί η υφιστάµενη κατάσταση σε ότι αφορά την παλαιότητα των πλοίων. 

  
Παρά τη µείωση του µέσου όρου ηλικίας, ο ελληνικός ακτοπλοϊκός στόλος 

παραµένει ακόµη ένας «γερασµένος στόλος» αφού, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
της ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε, η µέση ηλικία των πλοίων που δροµολογούνται 
στο σύστηµα εσωτερικών θαλασσίων µεταφορών υπερβαίνει τα 20 έτη (20,45 έτη). 
Όλες σχεδόν οι κατηγορίες των γραµµών του συστήµατος εξυπηρετούνται από παλαιά, 
στη πλειοψηφία τους πλοία. Σηµειώνεται ότι τα  περισσότερα πλοία που λειτουργούν 
στο σύστηµα εσωτερικών θαλάσσιων µεταφορών (και ιδίως εκείνα που πλησίαζαν το 
πρώην όριο ηλικίας των 35 ετών) έχουν υποστεί εκτεταµένες µετασκευές. 
 

Η ανανέωση του στόλου αφορά τις περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες και 
ιδιαίτερα την ΑΝΕΚ που το 67% είναι άνω των 23 ετών, τη ΝΕΛ µε 57% άνω των 23 
ετών, και την HELLENIC SEAWAYS για την οποία το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται 
στο 51%. Αντίθετα η BLUE STAR FERRIES και οι Μινωικές Γραµµές έχουν ήδη 
προχωρήσει σε µείωση του στόλου µεν αλλά ουσιαστική ανανέωσή του δε, και σε 
ηλικία και σε ποιότητα (µε µέσους όρους ηλικίας 10,5 και 7,5 έτη αντίστοιχα) .  
 

Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι το µείζον θέµα της ανανέωσης του στόλου 
είναι απαραίτητο να ιδωθεί σε συνδυασµό µε µία βαθιά τοµή στο τρόπο δόµησης και 
λειτουργίας της αγοράς των εσωτερικών θαλασσίων µεταφορών. Η νέα προσέγγιση 
είναι δυνατό να οριοθετήσει νέους τρόπους εξυπηρέτησης των νησιών και µέσω αυτού, 
διαφοροποιηµένες απαιτήσεις σε πλοία. Η ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά προσφέρει 
πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις καθώς η µορφολογία της χώρας απαιτεί τη 
χρησιµοποίηση επιβατηγών πλοίων όλων των τύπων και κατηγοριών, αφού αναµένεται  
ότι στα επόµενα έτη θα αναπτυχθούν περαιτέρω οι µετακινήσεις µέσω θαλάσσης. Αν τα 
τελευταία έτη δεν υπήρχε η υπερβολική κρατική παρέµβαση, η κάθε εταιρεία θα 
διαµόρφωνε τη δική της πολιτική για την αξιοποίηση των πλοίων της και θα 
εξασφάλιζε τη βιωσιµότητά της, την ικανοποιητική απόδοση των κεφαλαίων της και τη 
βελτίωση της εξυπηρετήσεως των επιβατών της µέσω νέων επενδύσεων, εντείνοντας 
παράλληλα τον ανταγωνισµό (όπως γίνεται και στις γραµµές της Αδριατικής). Βέβαια 
απαιτείται σωστός προγραµµατισµός αλλά και συνειδητοποίηση από τις εταιρείες του 
σηµαντικού ρόλου τους στη συνοχή και συνέχεια του Ελλαδικού χώρου (βλ. και κεφ.7).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο   

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΚΑΙ 
ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µία περιγραφή και ανάλυση των λιµένων της χώρας, 

ανώνυµων εταιριών και µη, ηπειρωτικών και νησιωτικών, κύριων και δευτερευόντων. 
Αναλυτικότερα θα γίνει µια παρουσίασή τους σε σχέση µε τα προβλήµατά τους, τις 
δυνατότητες ανάπτυξής τους, τις υφιστάµενες υποδοµές, τη σύνδεσή τους µε χερσαία 
δίκτυα, τον ανταγωνισµό, και τα υπό εξέλιξη έργα, µιας και οι περισσότεροι έχουν 
ενταχθεί στο νέο πρόγραµµα χρηµατοδότησης µέσω του πρωτοκόλλου που υπέγραψε η 
χώρα µας µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το καλοκαίρι του 2005 (Παράρτηµα 
4Α) .  

 
 

4.1. Γενική Περιγραφή 
 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η περιγραφή της υφιστάµενης υποδοµής του 
συνόλου των ηπειρωτικών και νησιωτικών λιµένων της χώρας.  

 
Αναλυτικότερα το εθνικό λιµενικό σύστηµα περιλαµβάνει περίπου 1250 

περιφερειακούς λιµένες, αλιευτικά καταφύγια και λιµενίσκους εκ των οποίων οι 
δώδεκα (12) µεγαλύτεροι (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Λαύριο, Ραφήνα, Βόλος, Πάτρα, 
Ηράκλειο, Ελευσίνα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κέρκυρα, Ηγουµενίτσα) λειτουργούν 
µε τη µορφή Οργανισµού Λιµένα Α.Ε., οι δε Ο.Λ.Πειραιώς και  Ο.Λ.Θεσσαλονίκης 
είναι εισηγµένοι και στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.  Επιπλέον είκοσι δύο (22) εξ 
αυτών είναι χαρακτηρισµένοι ως λιµένες διεθνούς σηµασίας (Κατηγορίας Α) στο 
σύστηµα των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών, δηλαδή έχουν ετήσιο όγκο 
διακίνησης άνω των 200.000 επιβατών ή 1,5 εκατοµµύρια τόνους εµπορευµάτων και 
στην πλειοψηφία τους είναι συνδεδεµένοι µε χερσαία στοιχεία του προαναφερθέντος 
δικτύου. 

 
Στη µελέτη αυτή αναφέρονται και σχολιάζονται και τα στοιχεία που έχουν 

ληφθεί από την έκθεση της Π.Ε.Π.Ε.Ν. (η οποία παρατέθηκε στην ηµερίδα της 22ας 
Ιουνίου 2006, µε θέµα «Σύγχρονα ποιοτικά λιµάνια ακτοπλοΐα», που έγινε στο Ναυτικό 
Όµιλο Ελλάδας) και την αντίστοιχη απάντηση του Υ.Ε.Ν.Α.&Ν.Π. Κυρίως θα γίνει 
αναφορά στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη λιµενική υποδοµή, όπως τα γεωµετρικά 
και λειτουργικά χαρακτηριστικά των λιµένων, η υφιστάµενη υποδοµή, στοιχεία 
κυκλοφοριακής σύνδεσης αυτών µε τα χερσαία δίκτυα, εξωτερικός ανταγωνισµός 
(αεροµεταφορές), αλλά και πληροφορίες σχετικά µε την πρόοδο έργων υποδοµής σε 
εξέλιξη ή τον προγραµµατισµό άλλων σε µεσοπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Η 
κατηγοριοποίηση των στοιχείων αυτών γίνεται ως ακολούθως : 
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1. Μορφολογικά και γεωµετρικά χαρακτηριστικά 
 Γεωγραφική θέση 
 Συνολική έκταση 
 Συνολικό µήκος θαλάσσιου µετώπου 
 Χαρακτηριστικά λιµενολεκάνης (όπως ελάχιστο και µέγιστο βάθος, µέσο 
πλάτος στοµίου εισόδου, επιφάνειες ελιγµών, ελάχιστο βάθος κύκλου ελιγµών, 
ασφάλεια σε σχέση µε ανέµους και κύµα, κλπ.) 

 Μετεωρολογικές ιδιαιτερότητες 
 

2. ∆ιαθέσιµη υποδοµή 
 Αποβάθρες – Κρηπιδώµατα (µήκος, βάθος, κατηγορίες πλοίων που εξυπηρετούν 
γενικά) 

 Κυµατοθραύστες 
 Κτιριακές εγκαταστάσεις (όπως αίθουσα υποδοχής επιβατών, Λιµεναρχείο, 
Λιµενικό Ταµείο, υπηρεσίες λιµένα, κλπ.) 

 Αποθηκευτικοί χώροι (στεγασµένοι και υπαίθριοι) 
 Η/Μ εξοπλισµός και ανθρώπινο δυναµικό 
 ∆ίκτυα υποδοµής (όπως ύδρευση, ηλεκτροδότηση, πυρασφάλεια, κλπ.) 
 Χώροι στάθµευσης 
 Τερµατικοί σταθµοί χερσαίων µέσων (όπως στάσεις λεωφορείων, χώροι 
αναµονής ταξί και λεωφορείων, κλπ.) 

 Τουριστική υποδοµή (ύπαρξη µαρίνων, παροχή σχετικών υπηρεσιών) 
 

3. Λειτουργικά χαρακτηριστικά 
 Θεωρητική χωρητικότητα αποβάθρας, δηλαδή το πλήθος και ο τύπος των 
πλοίων που θεωρητικά µπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα ανά αποβάθρα - 
θέσεις πρόσδεσης 

 Πραγµατική χωρητικότητα αποβάθρας, δηλαδή το πλήθος και ο τύπος των 
πλοίων που πραγµατικά µπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα ανά αποβάθρα 
και παράγοντες επηρεασµού αυτής, όπως καιρικές συνθήκες, γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά αποβάθρας, βάθος, επιφάνεια κύκλου ελιγµών, κλπ. 

 Χρόνοι παραµονής στο λιµένα (συνολικός χρόνος, χρόνος εξυπηρέτησης, 
χρόνος αναµονής πριν την πρόσδεση) 

 Ώρες λειτουργίας του λιµένα 
 

4. Σύνδεση µε τα χερσαία δίκτυα µεταφορών 
 Οδική σύνδεση (οδικοί άξονες, προσβάσεις, προσπελασιµότητα, κλπ.) 
 Σιδηροδροµική σύνδεση (είδος µεταφορικού έργου επιβατικού και/ή 
εµπορευµατικού, υποδοµή φορτοεκφόρτωσης, κλπ.) 

 Αεροπορική σύνδεση (προελεύσεις-προορισµοί σύνδεσης, πλήθος δροµολογίων 
εβδοµαδιαία, τύπος αεροσκαφών, κλπ.) 

 
5. Προοπτικές 

 Έργα σε εξέλιξη 
 Εγκεκριµένα ή προγραµµατισµένα έργα 

Ειδική αναφορά θα γίνει στο Πρωτόκολλο Χρηµατοδότησης ύψους 3 δισ. € για 
την ανάπτυξη των λιµένων της χώρας   (Παράρτηµα 4Α17) που υπέγραψε ο τότε               
                                                 
17  Βρίσκεται στην ιστοσελίδα : http-www.eib.orgAttachmentsdocumentsMoU_2005_062.pdf 
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Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας µε τον αντιπρόεδρο της Ε.Τ.ΕΠ. στις 12-7-05, στην 
έδρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Λουξεµβούργο. Το Πρωτόκολλο 
αφορά στη δυνατότητα χορήγησης δανείου µέχρι του ποσού των τριών δις ευρώ, για 
έργα 6 δις ευρώ, χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, διάρκειας 25 ετών, µε 
περίοδο χάριτος 5-7 έτη, χαµηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης για την 
υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων στα λιµάνια. 

Αυτό το γεγονός, ανοίγει νέους ορίζοντες στην ανάπτυξη των ελληνικών 
λιµένων, αρκεί οι διαδικασίες των µελετών να ολοκληρωθούν γρήγορα και όλοι οι 
φορείς να λειτουργήσουν συντονισµένα για να  επιτευχθεί ο στόχος της ανάπτυξης µε 
σεβασµό πάντα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον. 

 
 

4.2. Προβλήµατα Λιµένων Ακτοπλοϊκού ∆ικτύου & Προγραµµατισµένες Λύσεις 
 
Τα προβλήµατα στα ελληνικά λιµάνια, ιδίως της νησιωτικής χώρας είναι 

σηµαντικά και οι ελλείψεις είναι πολλές τόσο σε επίπεδο υποδοµών, διευκολύνσεων  
όσο και στην ασφάλεια και στις προσφερόµενες υπηρεσίες στους χρήστες.  

 
Σύµφωνα και µε τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από ηµερίδα της 

Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εµπορικού Ναυτικού, που πραγµατοποιήθηκε στις 
22/6/06 στην Αθήνα, τέσσερα σηµεία που αφορούν την κατάσταση των λιµανιών είναι 
τα σηµαντικότερα:  

 
1.Ασφάλεια: τα περισσότερα δεν προστατεύονται επαρκώς από 

λιµενοβραχίονες, µε αποτέλεσµα στις κακοκαιρίες, να γίνονται επικίνδυνα,  
 
2. Βύθισµα: γενικά είναι δυσανάλογα µικρό για το µέγεθος των πλοίων που τα 

προσεγγίζει και οι λιµενολεκάνες δεν έχουν το ανάλογο εύρος για ασφάλεια στους 
χειρισµούς πρυµνοδέτησης και πλαγιοδέτησης, 

 
3. Παροχή διευκολύνσεων : είναι ελάχιστη, αλλά οι παρεµβάσεις είναι µικρού 

κόστους και απαιτείται λίγος χρόνος για να διορθωθεί η κατάσταση,  
 
4. Φωτοσήµανση: είναι ικανοποιητική, αλλά πρέπει να βελτιωθεί σε µερικά 

δευτερεύοντα λιµάνια για αποφυγή ατυχηµάτων.  
 
Τέλος τα βασικά επιµέρους προβλήµατα και ανάγκες των λιµένων πριν την 

εφαρµογή χρηµατοδοτήσεων µέσω του χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου για έργα στα 
λιµάνια µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ύψους έξι δισ. ευρώ), συνοπτικά 
αναφέρονται παρακάτω.Έτσι στα λιµάνια αυτά απαιτείται (µε αλφαβητική σειρά) 
(πηγή: www.naftemporiki.gr, «Έκθεση της ΠΕΠΕΝ») :  

 
* Aγιος Ευστράτιος: Επέκταση προβλήτα. Εκβάθυνση λιµενολεκάνης. Φωτισµός 
προβλήτα. Προσκρουστήρες. 
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* Αίγινα: Κατασκευή λιµενοβραχίονα για προστασία από ∆18-Ν∆ ανέµους. Εκβάθυνση 
λιµενολεκάνης και καθαρισµός εισόδου από υπάρχοντες υφάλους ή σήµανση αυτών. 
Απαιτείται νέα χαρτογράφηση γιατί τα βυθίσµατα δεν ανταποκρίνονται σε αρκετά 
σηµεία της λιµενολεκάνης. Λείπουν δέστρες και οι προσκρουστήρες που υπάρχουν 
είναι ελαστικά αυτοκινήτων. ∆εν υπάρχει αίθουσα αναµονής επιβατών και w.c. Να 
ενισχυθεί η φωτοβολία του φανού του προβλήτα. Μια από τις ράµπες δεν 
χρησιµοποιείται γιατί έχει υποστεί ζηµιές. 
 
* Αλεξανδρούπολη: Εκβάθυνση λιµενολεκάνης και, κυρίως στην είσοδο του λιµένος, 
προσκρουστήρες. 
 
* Αλόννησος: Επικίνδυνη πρυµνοδέτηση στον εξωτερικό προβλήτα λόγω γειτνίασης µε 
τα βράχια του λιµενοβραχίονα. Ανεπαρκής ο φωτισµός. Εκβάθυνση εσωτερικής 
λιµενολεκάνης. 
 
* Αµοργός - Κατάπολα: Επέκταση προβλήτα προς Ανατολικά ή προς ∆υτικά. 
Φωτοσήµανση εισόδου. Προσκρουστήρες. Σκιάδες, w.c.  
 
* Αµοργός - Aιγιάλη: ∆ιαπλάτυνση προβλήτα.Προσκρουστήρες και φωτισµός. 
 
* Ανάφη: Η κατασκευή του νέου προβλήτα που είναι σε εξέλιξη θα βελτιώσει την 
υπάρχουσα κατάσταση που είναι πολύ επικίνδυνη. Εξακολουθεί να είναι απροστάτευτο 
από τους Ν∆ ανέµους. 
 
* Άνδρος: Εκβάθυνση λιµενολεκάνης. Να µετατραπεί σε προβλήτα ο λιµενοβραχίονας 
και να αποκατασταθεί η ζηµιά στη θεµελίωση του Ν. προβλήτα. Να γίνει φωτοσήµανση 
του υφάλου Βουβή και της βραχονησίδας Τουρλίτης. Να ενισχυθεί η φωτοβολία του 
πράσινου φανού του λιµενοβραχίονα και να φωτοσηµανθεί η πλευρά εισόδου του 
λιµένος. 
 
* Αντικύθηρα: Από τα πλέον δύσκολα-προβληµατικά λιµάνια λόγω µικρού εύρους 
λιµενολεκάνης και µη προστασίας από ΒΑ ανέµους. Χρειάζεται φωτοσήµανση εισόδου 
και φωτισµό στον προβλήτα. Εκβάθυνση λιµενολεκάνης, κατασκευή µεγαλύτερου 
προβλήτα µε καλύτερο προσανατολισµό. 
 
* Αστυπάλαια: Ο χερσαίος χώρος του λιµανιού να επεκταθεί. Προσκρουστήρες, 
στέγαστρα. 
 
* Βόλος: Στέγαστρα επιβατών, προσκρουστήρες. Να δηµιουργηθούν περισσότερες 
θέσεις πρυµνοδέτησης και πρυµνοπλαγιοδέτησης. 
 
*  Γλώσσα: Να δηµιουργηθεί προβλήτας στην εξωτερική πλευρά του λιµενοβραχίονα. 
 
* Γύθειο: Απαιτείται εκβάθυνση. ∆ιαπλάτυνση και επέκταση προβλήτα. Καλύτερος 
φωτισµός στον προβλήτα. Λείπουν προσκρουστήρες και στέγαστρα επιβατών. 
 

                                                 
18  Για λόγους συντοµίας στην έκθεση χρησιµοποιήθηκε η συντοµογραφία : Β=Βόρειος, 
Ν=Νότιος, ∆=∆υτικός, Α=Ανατολικός ,και οι συνδυασµοί αυτών. 
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*  ∆ιαφάνι: Εκβάθυνση λιµενολεκάνης. ∆εν προστατεύεται από ΒΑ έως ΝΑ ανέµους. 
 
* ∆ονούσα : Εκβάθυνση λιµενολεκάνης. Προέκταση προβλήτα. Κατασκευή 
λιµενοβραχίονα για προστασία από Ν∆ ανέµους. 
 
* Ηγουµενίτσα: ∆ιαπλάτυνση του διαύλου. 
 
* Ηράκλειο: Εκβάθυνση των αβαθών περιοχής Γκουλέ ή να γίνει σήµανση. Να γίνει 
εκκαθάριση (πυροµαχικά) της παλαιάς εισόδου λιµένος. 
 
* Θήρα: Νέος σχεδιασµός και επέκταση των προβλητών για την ταυτόχρονη 
εξυπηρέτηση πέντε πλοίων. ∆ηµιουργία περισσότερου χερσαίου χώρου και µιας θέσεως 
πρυµνοπλαγιοδέτησης. Για να γίνει ασφαλές και σύγχρονο λιµάνι πρέπει να µεταφερθεί 
σε άλλη τοποθεσία του νησιού. Η υπάρχουσα θέση λόγω του µεγάλου βάθους δεν 
προσφέρεται. 
 
* Θηρασιά: Επικίνδυνη η προσέγγιση µεγάλων πλοίων λόγω αδυναµίας αγκυροβολίας 
εξαιτίας του µεγάλου βάθους. Επέκταση προβλήτα προς Β. 
 
* Ικαρία (Άγιος Κήρυκος): Αποκατάσταση ζηµιάς προβλήτα. Επέκταση Β∆ προβλήτα 
προστασία από τους Α-ΝΑ ανέµους µε κατασκευή λιµενοβραχίονα. Στέγαστρα 
επιβατών, χώροι υγιεινής. Ενίσχυση φωτοβολίας φανού εισόδου. Ο χερσαίος χώρος δεν 
εξυπηρετεί. 
 
* Ικαρία (Εύδηλος): Προστασία από τους ΒΑ ανέµους µε κατασκευή λιµενοβραχίονα. 
Εκβάθυνση λιµενολεκάνης. Αύξηση φωτοβολίας πράσινου φανού, προσκρουστήρες. 
 
* Ίος: Επέκταση προβλήτα προς Β. Εκβάθυνση λιµενολεκάνης. Κρίνεται αναγκαίο 
κατά τους θερινούς µήνες να τοποθετηθούν διαχωριστικά και σηµαντήρες ώστε να 
οριοθετηθεί η περιοχή των λουοµένων για την αποφυγή ατυχήµατος. 
 
* Καβάλα: Να ενισχυθεί η φωτοβολία των φανών εισόδου. Να τοποθετηθούν 
προσκρουστήρες. Ο φωτισµός του προβλήτα είναι ελλιπής και δεν υπάρχουν 
στέγαστρα.  
 
* Κάλυµνος: Εκβάθυνση σε όλη την λιµενολεκάνη. Προσκρουστήρες, φωτισµός 
προβλήτα. Η προέκταση του λιµενοβραχίονα είχε σαν αποτέλεσµα να γίνει δύσκολη η 
είσοδος-έξοδος των πλοίων. Ουσιαστικά µη προσεγγίσιµο για τα µεγάλα πλοία της 
γραµµής. 
 
* Κάρπαθος: Ενίσχυση φωτοβολίας φανών εισόδου. Φωτισµός προβλήτα, δηµιουργία 
περισσότερου χερσαίου χώρου, σκιάδες, w.c., προσκρουστήρες. Να τοποθετηθεί µια 
δέστρα στην αριστερή πλευρά του προβλήτα της εξωτερικής θέσης πρυµνοδέτησης. 
 
* Κάσος: Κατασκευή λιµενοβραχίονα για προστασία από ΒΑ ανέµους. Στέγαστρα 
επιβατών - w.c. - προσκρουστήρες. 
 
* Κέα: Επέκταση προβλήτα προς Β. και προς Ν. Εκβάθυνση λιµενολεκάνης. 
Φωτοσήµανση λιµενοβραχίονα. Υπάρχει καθίζηση στον προβλήτα χρειάζεται άµεση 
αποκατάσταση της ζηµιάς γιατί είναι επικίνδυνος. Να τοποθετηθούν προσκρουστήρες. 
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* Κίµωλος: Απαραίτητη η φωτοσήµανση βραχονησίδων Ρευµατονήσια. Επέκταση 
προβλήτα από ∆ προς Α. Κατασκευή λιµενοβραχίονα για προστασία από Ν-ΝΑ 
ανέµους. Σκιάδες, w.c., προσκρουστήρες. 
 
* Κύθνος: Φωτοσήµανση βραχονησίδας Μέριχας. Προστασία του κατασκευαζόµενου 
προβλήτα από λιµενοβραχίονα. ∆ιαµόρφωση χερσαίου χώρου για την στάθµευση 
αυτοκινήτων που πρόκειται να φορτωθούν στα πλοία. Προσκρουστήρες, αίθουσα 
αναµονής και w.c. 
 
* Κύθηρα: ∆εν υπάρχουν στέγαστρα επιβατών, χώροι υγιεινής, αίθουσα αναµονής. 
Απαιτείται επιµήκυνση του λιµενοβραχίονα για την προστασία από Β-Β∆ ανέµους. Το 
1/3 του προβλήτα δεν χρησιµοποιείται λόγω της ζηµιάς που υπέστη από τον τελευταίο 
σεισµό. 
 
* Κως: Εκβάθυνση σε όλο το µήκος του προβλήτα και σε απόσταση τουλάχιστο             
100µ.Προσκρουστήρες. 
 
* Λέρος: Να γίνει φωτοσήµανση εισόδου. Εκβάθυνση στη µετώπη του προβλήτα. 
Στέγαστρα επιβατών, w.c. προσκρουστήρες. Να γίνει χαρτογράφηση του κόλπου Αγίας 
Μαρίνας και να διαπλατυνθεί ο προβλήτας. 
 
* Λήµνος: Επέκταση λιµενοβραχίονα για την προστασία από ∆-Β∆ ανέµους. 
Αποπεράτωση έργων προβλήτα Αγίου Νικολάου. Φωτισµός προβλήτα και τοποθέτηση 
προσκρουστήρων. Σκιάδες. 
 
* Μέθανα: ∆εν προστατεύεται από Α-ΒΑ ανέµους. Λείπουν χώροι υγιεινής και 
αίθουσα αναµονής. Ενίσχυση φωτοβολίας. Να τοποθετηθεί µια ακόµη δέστρα στο 
κεφάλι του προβλήτα. 
 
* Μήλος: Επέκταση προβλήτα για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση τουλάχιστον τριών 
πλοίων. ∆ηµιουργία θέσεως πρυµνοπλαγιοδέτησης. Τοποθέτηση προσκρουστήρων, 
εκβάθυνση, βελτίωση σταθµού επιβατών χώρων υγιεινής. Να γίνει καλύτερος ο 
φωτισµός του προβλήτα. 
 
* Μύκονος - Παλαιό λιµάνι: Εκβάθυνση λιµενολεκάνης. Τοποθέτηση 
προσκρουστήρων. Αποκατάσταση ζηµιάς στη θεµελίωση τόσο του προβλήτα όσο και 
του λιµενοβραχίονα. 
 
* Μύκονος - Νέο Λιµάνι: ∆εν προστατεύεται από τους Ν∆-Β∆ ανέµους. Ο φωτισµός 
του προβλήτα είναι ελλιπής. Χρειάζεται αίθουσα αναµονής επιβατών και καλύτερες 
σκιάδες. Να φωτοσηµανθεί η βραχονησίδα Κάβουρας. 
 
* Μυτιλήνη: Ενίσχυση φωτοβολίας ερυθρού φανού εισόδου. Προσκρουστήρες, 
σκιάδες επιβατών, φωτισµός προβλήτα ελλιπής. Η κατασκευή του νέου λιµενοβραχίονα 
έχει ως αποτέλεσµα την δυσχερή είσοδο και έξοδο των πλοίων όταν δέχονται πλευρικό 
άνεµο. 
 
* Νάξος: Η κατασκευή - επέκταση των νέων προβλητών και λιµενοβραχιόνων πρέπει 
να ξεκινήσει άµεσα. Εκβάθυνση λιµενολεκάνης. Αύξηση φωτοβολίας λιµενοβραχίονα. 
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Σήµανση φωτοσήµανση υφάλου Φρουρός έξωθεν του λιµένος. Αύξηση της εµβέλειας 
του φανού Αµαρίδες και τοποθέτηση ανακλαστήρα ραντάρ. 
 
* Νεάπολη: Απαιτείται άµεση εκβάθυνση λιµενολεκάνης και επέκταση προβλήτα. ∆εν 
υπάρχουν µπαλόνια - στέγαστρα επιβατών. 
 
* Πάρος: Ενίσχυση φωτοβολίας φανού Άγιος Φωκάς. Απαιτείται επανασχεδιασµός 
στις κλίσεις των ραµπών ώστε να εξυπηρετούνται όλα τα πλοία. Προσκρουστήρες και 
δηµιουργία περισσότερου χερσαίου χώρου για τη στάθµευση των αυτοκινήτων που 
πρόκειται να φορτωθούν στα πλοία. Εκβάθυνση πλησίον των θέσεων 6,7,8. ∆ηµιουργία 
τουλάχιστον µιας θέσεως πρυµνοπλαγιοδέτησης για παραµονή πλοίου µε δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες. 
 
* Πάτµος: Ο χερσαίος χώρος δεν εξυπηρετεί. Στέγαστρα επιβατών, χώροι υγιεινής, 
προσκρουστήρες. 
 
* Πάτρα: Εκβάθυνση της νότιας εισόδου. Να αλλάξουν θέση η δέστρες στις θέσεις 
7,8,9 λόγω καθετότητας των σχοινιών στην πρύµνοπλαγιοδέτηση. Επίσπευση 
αποπεράτωσης νέου λιµένα. 
 
* Πειραιάς: Εκβάθυνση, καθαρισµός λιµενολεκάνης κυρίως στους προβλήτες περιοχής 
Αγίου ∆ιονυσίου. 
 
* Πόρος: Απαιτείται εκβάθυνση του διαύλου. Λείπουν w.c. και αίθουσα αναµονής. 
Απαραίτητη η κατασκευή προβλήτα για πρυµνοπλαγιοδέτηση πλοίου και δυνατότητα 
παραµονής-διανυκτέρευσης. ∆ηµιουργία χώρου στάθµευσης για οχήµατα που πρόκειται 
να φορτωθούν στα πλοία. Ανύψωση των κρηπιδωµάτων τουλάχιστον για 50 cm. 
 
* Ραφήνα: Το δεύτερο λιµάνι της Ελλάδος σε κίνηση επιβατών και οχηµάτων είναι το 
χαρακτηριστικό παράδειγµα του όρου «µη λιµάνι». ∆εν προστατεύεται από 
λιµενοβραχίονα, έχει περιορισµένο βύθισµα στο µεγαλύτερο µέρος της λιµενολεκάνης 
και λανθασµένο προσανατολισµό στους προβλήτες. ∆εν έχει ούτε µια ολόκληρη θέση 
πρυµνοπλαγιοδέτησης. Οι προσκρουστήρες, όπου υπάρχουν, είναι ελαστικά 
αυτοκινήτων. Ο φωτισµός είναι ελλιπής και η φωτοσήµανση ανύπαρκτη. Ο χερσαίος 
χώρος δεν εξυπηρετεί τον όγκο των αυτοκινήτων κατά τις ηµέρες αιχµής. ∆εν υπάρχει 
αίθουσα αναµονής για τους επιβάτες και οι χώροι υγιεινής είναι απαράδεκτοι. 
 
* Ρέθυµνο: Εκβάθυνση λιµενολεκάνης, λόγω των συνεχών προσχώσεων. Ενίσχυση 
φωτοβολίας πράσινου φανού. Ενίσχυση, επέκταση λιµενοβραχίονα για την προστασία 
από τους Β-ΒΑ ανέµους. 
 
* Ρόδος: Να ολοκληρωθεί η εκβάθυνση του λιµένος Αρκαντίας. Στέγαστρο, 
κιγκλιδώµατα για τους επιβάτες, προσκρουστήρες. ∆ηµιουργία θέσεων 
πρυµνοπλαγιοδέτησης για την ασφαλή παραµονή των πλοίων στο λιµάνι. Να γίνει 
εκβάθυνση στην περιοχή Κάµειρος Σκάλα ώστε να χρησιµοποιείται σαν εναλλακτική 
λύση όταν το κυρίως λιµάνι δεν είναι προσεγγίσιµο. 
 
* Σαµοθράκη: Εκβάθυνση λιµενολεκάνης, προσκρουστήρες, στέγαστρα, w.c. 
Επικίνδυνο λιµάνι για τις προσεγγίσεις µεγάλων πλοίων. Είναι ταυτόχρονα επιβατικό 
λιµάνι, εµπορικό λιµάνι, αλιευτικό καταφύγιο και µαρίνα. 
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* Σάµος (Βαθύ): Εκβάθυνση λιµενολεκάνης κυρίως κοντά στον προβλήτα. Ο χερσαίος 
χώρος είναι περιορισµένος. Προσκρουστήρες. Η διάταξη των δεστρών δεν εξυπηρετεί. 
 
* Σάµος (Καρλόβασι): Εκβάθυνση λιµενολεκάνης. Ενίσχυση φωτοβολίας φανών 
εισόδου. Άµεση αποκατάσταση της ζηµιάς που έχει υποστεί ο προβλήτας. ∆ηµιουργία 
θέσεως πρυµνοπλαγιοδέτησης για ταχύπλοα. Προσκρουστήρες. 
 
* Σέριφος: Φωτοσήµανση εισόδου.Προσκρουστήρες και αίθουσα αναµονής. 
Προέκταση προβλήτα προς Α. Κατασκευή λιµενοβραχίονα για προστασία από Ν 
ανέµους. 
 
* Σητεία: Ενίσχυση φωτοβολίας φανών εισόδου. Αποκατάσταση ζηµιών προβλήτα. 
Προσκρουστήρες. 
 
* Σίκινος: Εκβάθυνση λιµενολεκάνης. Επέκταση προβλήτα. Φωτισµός προβλήτα, 
στέγαστρα επιβατών. Απροστάτευτο στους Ν∆ ανέµους. 
 
* Σίφνος: Επέκταση προβλήτα. ∆ηµιουργία ικανού χερσαίου χώρου για την 
εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων. Κατασκευή λιµενοβραχίονα για προστασία από ∆-Ν∆ 
ανέµους. Ο υπάρχον προβλήτας έχει υποστεί καθίζηση. Προσκρουστήρες. 
 
* Σκιάθος: Χερσαίος χώρος λιµένος περιορισµένος, προσκρουστήρες, στέγαστρα 
επιβατών. 
 
* Σκόπελος:  Επικίνδυνη είσοδος-έξοδος προσκρουστήρες, στέγαστρα επιβατών.  
 
* Σπέτσες: Κατασκευή κυµατοθραύστη για προστασία από Β∆ έως ΒΑ ανέµους. 
Εκβάθυνση κατά µήκος του προβλήτα. Τοποθέτηση προσκρουστήρων και κατασκευή 
χώρων υγιεινής και αίθουσα αναµονής. 
 
* Σούδα: Εκβάθυνση λιµενολεκάνης. Προσκρουστήρες και περισσότερος φωτισµός 
στην περιοχή του εµπορικού λιµένα. ∆εν υπάρχουν στέγαστρα επιβατών. 
 
* Σύρος: Εκβάθυνση λιµενολεκάνης. ∆ηµιουργία θέσεων πρυµνοπλαγιοδέτησης για 
την παραµονή τουλάχιστον τριών πλοίων. Ενίσχυση φωτοβολίας φανών εισόδου. 
Προσκρουστήρες, αίθουσα αναµονής και χώροι υγιεινής. Να δηµιουργηθεί 
ανεξάρτητος προβλήτας για την προσέγγιση των Φ/Γ-Ο/Γ. 
 
* Τήνος - Εσωτερικό λιµάνι: Να γίνει εκβάθυνση λιµενολεκάνης, να ενισχυθεί η 
φωτοβολία των φανών εισόδου και να τοποθετηθούν προσκρουστήρες στη θέση 
πλαγιοδέτησης των ταχυπλόων. 
 
* Τήνος - Εξωτερικό λιµάνι: Η σχεδιαζόµενη κατασκευή του λιµενοβραχίονα για την 
προστασία από τους Ν-Ν∆ ανέµους πρέπει να επανεξετασθεί γιατί µάλλον θα 
δηµιουργήσει ένα λιµάνι παγίδα, άρα επικίνδυνο. Να γίνει αποκατάσταση της ζηµιάς 
στη θεµελίωση του ανατολικού προβλήτα και να τοποθετηθούν παντού 
προσκρουστήρες. Απαραίτητη η εκβάθυνση της λιµενολεκάνης. 
 
* Yδρα: Προέκταση κρηπιδώµατος προς το εξωτερικό φανάρι για εξυπηρέτηση δύο 
πλοίων συγχρόνως. Λείπουν χώροι υγιεινής και αίθουσα αναµονής επιβατών. 
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* Φολέγανδρος: Ίσως το πιο επικίνδυνο λιµάνι της χώρας. Απαραίτητη η 
φωτοσήµανση των βραχονησίδων Πόλυο-Ξέρες-∆υό Αδέλφια και του ακρωτηρίου 
Λατίνη. Επέκταση προβλήτα προς ∆. Προσκρουστήρες, σκιάδες και w.c. 
 
* Φούρνοι:  ∆ιαπλάτυνση εξωτερικού προβλήτα για την ασφαλή πρόσδεση των 
πλοίων. Κατασκευή λιµενοβραχίονα για προστασία από ανέµους, προσκρουστήρες, 
φωτισµός προβλήτα, στέγαστρα επιβατών και w.c. 
 
*  Χίος: Ενίσχυση φωτοβολίας φανών εισόδου. Εκβάθυνση λιµενολεκάνης κυρίως στο 
νότιο τµήµα. Προσκρουστήρες. 
 
* Ψαρά: Εκβάθυνση, καθαρισµός λιµενολεκάνης. Αποκατάσταση ζηµιάς 
λιµενοβραχίονα. Φωτοσήµανση υφάλου Τριφύλλι. Προσκρουστήρες, στέγαστρα. 
Επικίνδυνο λιµάνι λόγω µικρού εύρους λιµενολεκάνης. ∆εν προστατεύεται από τους Ν. 
ανέµους. 
 

Επί των παρατηρήσεων αυτών, η γνώµη των Ελλήνων ακτοπλόων είναι ότι, 
παρόλο που οι ίδιοι έχουν επενδύσει σε πλοία νέων τεχνολογιών και µεγάλου µεγέθους, 
αυτά είναι αναγκασµένα να προσεγγίζουν λιµάνια που έχουν φτιαχτεί πριν από πολλές 
δεκαετίες και δεν έχουν υποστεί ουσιαστικές διορθώσεις στο πέρασµα του χρόνου. 
Έτσι είναι δύσκολο για τα πλοία να προσεγγίσουν τα λιµάνια µε άσχηµο καιρό, και 
ακόµη και όταν το καταφέρουν, πολλές φορές προσκρούουν στους λιµενοβραχίονες ή 
προσαράζουν,  µε αποτέλεσµα να υπάρχει υψηλό κόστος ζηµιών τόσο για το πλοίο όσο 
και για το λιµάνι.  

 
4.3. Προγραµµατισµένες Επιδιορθώσεις  Λιµένων του Ακτοπλοϊκού ∆ικτύου 

 
Η Πολιτεία, όπως αναφέρει και στο έντυπό της για την Εθνική Λιµενική 

Πολιτική (Παράρτηµα 4Β), χωρίς να αρνείται την ύπαρξη αυτών των προβληµάτων και 
δυσλειτουργιών, τονίζει ότι τόσο µέσω του χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου για έργα στα 
λιµάνια µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους έξι δισ. ευρώ, όσο και το Γ' 
αλλά και το ∆' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, θα µπορέσει να δώσει την ώθηση στα 
λιµάνια, ώστε να ξεφύγουν από τη µετριότητα, και µερικά από αυτά να γίνουν 
σηµαντικά διακοµιστικά κέντρα της Μεσογείου και της Ευρώπης.  

 
Τέλος µε νεότερη ανακοίνωση (πηγή: www.marinews.gr, 25/4/07) η Γενική 

Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής απαντάει στην έκθεση-µελέτη της  
Π.Ε.Π.Ε.Ν., ενηµερώνοντας για την κατάσταση των λιµένων που αναφέρονται σε αυτή 
και γνωστοποιώντας  τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί ή προγραµµατίζονται για την 
αναβάθµιση και βελτίωση των υφιστάµενων λιµενικών υποδοµών στα πλαίσια 
υλοποίησης της Εθνικής Λιµενικής Πολιτικής αναφέρει συνοπτικά ότι :  
 
1. Το ΥΕΝ καταβάλλει συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση, αναβάθµιση και  
εκσυγχρονισµό των λιµενικών υποδοµών της Χώρας, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 
χάραξης και εφαρµογής της Εθνικής Λιµενικής Πολιτικής και του γενικού σχεδιασµού 
της λιµενικής ανάπτυξης. Επιπλέον βρίσκεται σε συνεχή και διαρκή συνεργασία αφενός 
µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και αφετέρου µε τους φορείς διοίκησης, 
χρήσης και εκµετάλλευσης (Οργανισµοί Λιµένων Α.Ε., Λιµενικά Ταµεία, ∆ηµοτικά 
Λιµενικά Ταµεία), καθώς και τους χρήστες (πλοίαρχοι, ακτοπλοϊκές εταιρείες) των 
λιµένων και λαµβάνει πάντοτε υπόψη του τις απόψεις και υποδείξεις τους, µε σκοπό τη 
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βελτίωση των παρεχόµενων λιµενικών υπηρεσιών, τη διασφάλιση της λειτουργικότητας 
των υφιστάµενων λιµενικών υποδοµών και τον συνεχή εκσυγχρονισµό τους.  
 
2.  Σηµειώνεται ότι το ΥΕΝ, από την κείµενη νοµοθεσία δεν έχει αρµοδιότητα 
εκτέλεσης δηµοσίων έργων. Τα έργα αυτά εκτελούνται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε ή τις 
αποκεντρωµένες υπηρεσίες του (Περιφέρειες) είτε τις αρµόδιες υπηρεσίες 
Νοµαρχιακού επιπέδου, τους Οργανισµούς Λιµένα ΑΕ ή τα Λιµενικά Ταµεία. 
 
3.   Η χρηµατοδότηση των λιµενικών έργων επιτυγχάνεται µέσω:  
 
· συντονισµού της προσπάθειας για ένταξη και χρηµατοδότηση λιµενικών 
παρεµβάσεων από τα Κοινοτικά Προγράµµατα του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 [Τοµεακά (ΕΠ-
ΟΑΛΑΑ, κτλ) και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα] , 
 
· ιδίων κεφαλαίων Οργανισµών Λιµένων Α.Ε. και Λιµενικών Ταµείων για έργα στην 
περιοχή αρµοδιότητάς τους,  
 
· προτάσεων για το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του ΥΕΝ για τη 
χρηµατοδότηση νέων µελετών και έργων, απαραίτητων για την ανάπτυξη του εθνικού 
λιµενικού συστήµατος, 
 
· του Πρωτοκόλλου του 2005 για τη χρηµατοδότηση των θαλάσσιων λιµένων στην 
Ελλάδα (ύψους τριών (3) δις ευρώ),  
 
· οργάνωσης και εδραίωσης του θεσµού υλοποίησης υποδοµών µε συµµετοχή ιδιωτικών 
πόρων που δηµιουργούν νέα δεδοµένα για τη Χώρα µας (Σ∆ΙΤ) σύµφωνα µε το νέο 
νοµοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα. Ήδη εγκρίθηκε η ένταξη στα Σ∆ΙΤ των 
εγκαταστάσεων συστηµάτων ασφάλειας σε 12 Ελληνικούς Λιµένες για την κάλυψη των 
διεθνών και Ευρωπαϊκών Κανονισµών ασφαλείας, προϋπολογισµού 350.000.000,00 
ευρώ, και  
 
· προτάσεων για την σύνταξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007-2013. 
 
4. Επιπλέον συνεχώς προωθούνται ενέργειες µε σκοπό την αξιοποίηση των ήδη 
διαθέσιµων στοιχείων από τα αποτελέσµατα των εργασιών των δυο συµβάσεων για 
εικοσιοκτώ λιµένες των Κυκλάδων («Εκπόνηση Αποτύπωσης Βυθοµετρίας 
Λιµενολεκανών και Κρηπιδωµάτων Λιµένων Κυκλάδων» και «Επιθεώρηση 
Αξιοπιστίας Κρηπιδότοιχων Λιµένων Κυκλάδων για την ασφαλή χρησιµοποίησή τους 
από τη Ναυσιπλοΐα»), µε προώθηση ενεργειών από το ΥΕΝ για την εξεύρεση 
χρηµατοδότησης και ανάληψη της εκτέλεσης των έργων από τους εµπλεκόµενους 
φορείς (Περιφέρεια, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Λιµενικά Ταµεία) για την 
αποκατάσταση των υποσκαφών σε λιµένες όπου διαπιστώθηκε ότι χρήζουν έκτακτων 
επισκευαστικών εργασιών, προκειµένου να καταστούν ασφαλείς προς χρήση (π.χ. 
Γαύριο Άνδρου, Παροικιά Πάρου, Τήνος κ.α.). 
 
5. Στα παραπάνω ωστόσο θα πρέπει να συνεκτιµηθεί το γεγονός ότι ο εκσυγχρονισµός 
των λιµένων απαιτεί επίπονες και χρονοβόρες διαδικασίες πολλών ετών για την 
εκπόνηση των µελετών, τις εγκρίσεις, τις αδειοδοτήσεις και την εκτέλεση των έργων, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µε αποτέλεσµα όταν ολοκληρωθούν τα έργα 
πολλές φορές, να µην ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες που εν τω µεταξύ έχουν 
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δηµιουργηθεί για την εξυπηρέτηση πλοίων, των οποίων η τεχνολογία µεταβάλλεται µε 
ταχύτατους ρυθµούς.  
 
6. Παράλληλα αρκετά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν πολλά λιµάνια 
οφείλονται πλήρως στα πλοία νέας τεχνολογίας, τα οποία εξαιτίας των µεγάλων 
δυνάµεων που αναπτύσσουν κατά τη φάση των ελιγµών προσέγγισης και απόπλου 
δηµιουργούν στα κρηπιδώµατα εκτεταµένες υποσκαφές και ζηµιές.  

 
Σχολιάζοντας την τοποθέτηση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π., και αφού επισηµάνουµε ότι δεν 

αναφέρεται  για  τα  έργα στα  λιµάνια (χωρίς κάποια αιτιολόγηση):  
Αµοργός(Κατάπολα-Αιγιάλη) - Άγιος Ευστράτιος-Άνδρος-∆ονούσα-Θηρασιά-Καβάλα-
Κέα-Λήµνος-Μύκονος-Ραφήνα-Τήνος, πρέπει να τονίσουµε ότι υπάρχει πρόοδος στα 
έργα αναβάθµισης των λιµένων, αλλά η γραφειοκρατία και ο υπερβολικός 
καταµερισµός αρµοδιοτήτων για την ανάληψη αυτών, καθιστά τη διαδικασία αρκετά 
χρονοβόρα και προφανώς πιο επιζήµια για το ελληνικό ∆ηµόσιο και τους κατοίκους 
των νησιών, που καθυστερούν να δουν αποτελέσµατα, άσχετα αν οι εργασίες έχουν 
αρχίσει στα περισσότερα µέρη. Επίσης το πρόσφατο ατύχηµα του SEA DIAMOND στη 
Θήρα και η δηµοσιότητα που πήρε το θέµα,  θέτει τους αρµόδιους φορείς προ των 
ευθυνών τους και τονίζει την αναγκαιότητα της λήψης άµεσων αποφάσεων για την 
αποπεράτωση των έργων, ασχέτως πολιτικού κόστους, διότι πλήττεται παράλληλα η 
τοπική οικονοµία, ο τουρισµός και η διεθνής εικόνα της χώρας19.  
 
               
4.4. Συµπεράσµατα  
 
 Το σύστηµα των λιµένων της χώρας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, και  χρειάζεται 
διαρκή παρακολούθηση, επιδιόρθωση και συντήρηση από τις τοπικές Αρχές. Το 
πρόβληµα διογκώνεται αφού τα περισσότερα νησιά έχουν περισσότερους του ενός 
λιµένες (ο οποίος είναι συνήθως στην πρωτεύουσα και έχει τις καλύτερες υποδοµές, 
µιας και οι άλλοι είχαν φτιαχτεί όταν δεν υπήρχε οργανωµένο οδικό δίκτυο στις αρχές 
του προηγούµενου αιώνα) για την ενδοεπικοινωνία µεταξύ των περιοχών του ίδιου 
νησιού. Προφανώς το ακτοπλοϊκό δίκτυο δεν µπορεί να καλύψει όλους τους λιµένες της 
χώρας (οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν άλλωστε περιορισµένη ζήτηση), αλλά µπορεί 
να καλύψει τις ανάγκες όλων των περιοχών εξυπηρετώντας τους βασικούς (περίπου 
100) λιµένες.  
 
 ∆υστυχώς, παρότι όλες οι µελέτες που έχουν γίνει έχουν καταδείξει τα σοβαρά 
προβλήµατα που αφορούν τη λειτουργική επάρκεια των λιµενικών υποδοµών για την 
εξυπηρέτηση του κοινού και των µεταφερόµενων εµπορευµάτων, καθώς και για τον 
στόλο που εκτελεί το µεταφορικό έργο στο ακτοπλοϊκό δίκτυο, η κατάσταση δεν έχει 
βελτιωθεί ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες.  
 

Αναλυτικότερα τα προβλήµατα που παρατηρούνται στα περισσότερα λιµάνια 
της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας εντοπίζονται στα παρακάτω: 

 
 
 
 

                                                 
19  Στο Παράρτηµα 4Γ φαίνονται τα υπό εξέλιξη λιµενικά έργα σύµφωνα µε έγγραφο του ΥΕΝ, 
τον Απρίλιο του 2007. 
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1. Επικίνδυνα αβαθή στις λιµενολεκάνες και περιορισµένοι κύκλοι ελιγµών για τα 
µεγάλα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Σηµαντικός αριθµός λιµένων παρουσιάζει προβλήµατα 
αλλοίωσης του βυθού λόγω συνεχών προσχώσεων µε αποτέλεσµα τη συχνή 
εµφάνιση προσαράξεων στο εσωτερικό των λιµένων ιδιαίτερα σε συνδυασµό µε 
κακές καιρικές συνθήκες 

 
2. Μικρή δυνατότητα επέκτασης του ήδη ελάχιστου χερσαίου χώρου. Αυτό 

εµφανίζεται κυρίως στα νησιωτικά λιµάνια, κάτι που πέραν των λειτουργικών 
προβληµάτων, δηµιουργεί κυκλοφοριακά προβλήµατα στον οικισµό που βρίσκεται 
στο λιµάνι, αφού και οι όποιες οδικές αρτηρίες δεν µπορούν να απορροφήσουν την 
κίνηση, ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες. Έτσι δηµιουργούνται περιβαλλοντολογικά 
προβλήµατα στην γύρω περιοχή και καθυστερήσεις στο χρόνο παραµονής του 
πλοίου στο λιµάνι, άρα και στην εξυπηρέτηση του κοινού.    

 
3. Αδυναµία ταυτόχρονης εξυπηρέτησης πλοίων. Ουσιαστικά η χωρητικότητα των 

λιµένων που υπολογίζεται µε βάση τις θέσεις πρόσδεσης πλοίων, τα µήκη των 
κρηπιδωµάτων και τα βάθη µπροστά σε αυτά, είναι θεωρητική. Αυτό οφείλεται στο 
ότι λόγω των ανέµων και του µικρού χώρου στο λιµάνι για ελιγµούς είναι ανέφικτη 
η ταυτόχρονη πρόσδεση του προβλεπόµενου αριθµού πλοίων (πόσο µάλλον όταν 
είναι διαφορετικών τύπων που χρειάζονται ειδικές θέσεις).  

 
4. Μη ορθολογιστική οργάνωση χώρων των λιµένων, σε συνδυασµό µε κρηπιδώµατα 

ανεπαρκή ως προς το µήκος τους και τα βάθη µπροστά σε αυτά.  Αυτό το πρόβληµα 
εντοπίζεται στα περισσότερα λιµάνια της νησιωτικής περιοχής  όπου η ίδια λιµενική 
υποδοµή πρέπει να εξυπηρετήσει πλοία των ακτοπλοϊκών συνδέσεων (Ε/Γ-Ο/Γ 
διαφόρων τύπων), αλιευτικά πλοία, σκάφη αναψυχής και σε ορισµένες περιπτώσεις 
και εµπορευµατικά πλοία, µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση εξυπηρέτησης όλων.  

 
5. Ελλείψεις υποδοµής, συντήρησης και προσωπικού. Τα περισσότερα λιµάνια έχουν 

βασικές ελλείψεις σε Η/Μ εγκαταστάσεις και υποδοµές που σχετίζονται µε την 
ποιότητα και τον βασικό εξοπλισµό των κρηπιδωµάτων. Η έλλειψη εξωτερικών 
λιµενικών έργων και η µη οριοθέτηση διαύλων προσεγγίσεως είναι κάποια από τα 
επιπλέον προβλήµατα σχετικά µε τη λιµενική υποδοµή, που εντοπίστηκαν σε 
µεγάλο αριθµό λιµανιών.  

 
6. Ελλιπείς χώροι υποδοχής των επιβατών. Το πρόβληµα είναι έντονο για το σύνολο 

των λιµανιών της νησιωτικής περιοχής και για τα κεντρικά ηπειρωτικά λιµάνια 
όπως ο Πειραιάς και η Ραφήνα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες.  

 
7. Ανύπαρκτη υποδοµή για την παροχή πληροφόρησης στους επιβάτες. Υφίσταται στα 

πιο πολλά περιφερειακά λιµάνια σχετικά µε δροµολόγια, αφίξεις-αναχωρήσεις 
πλοίων, καθυστερήσεις, και προσφερόµενες υπηρεσίες στους λιµένες είναι 
µηδαµινή.  

 
8. Ελλιπής υποδοµή νέων τεχνολογιών. Η υστέρηση των ελληνικών λιµένων σε αυτό 

το τοµέα είναι µεγάλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διεθνώς διαδεδοµένες 
συµβατικές τεχνολογίες επίβλεψης της θαλάσσιας κυκλοφορίας έχουν περιορισµένη 
εφαρµογή στις Ελληνικές θάλασσες και την υποδοµή αυτή διαχειρίζεται 
αποκλειστικά και κεντρικά το Υ.Ε.Ν.Α.&Ν.Π.  
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9. Η αδυναµία κάλυψης του λειτουργικού κόστους των λιµένων και αναγκαίων 
επενδύσεων υποδοµής. Αυτό συµβαίνει λόγω του ιδιαίτερα µεγάλου αριθµού των 
λιµένων, σε συνδυασµό µε την πολυδιάσπασή τους στο χώρο, αλλά και την 
εποχικότητα της ζήτησης για τους περισσότερους από αυτούς, και συνεπάγεται 
αυξηµένα λειτουργικά κόστη των λιµένων, όπως και σηµαντικές επενδύσεις για την 
κατασκευή, συντήρηση και βελτίωση της υποδοµής τους.   
 

 
Τα παραπάνω προβλήµατα συνοπτικά εντοπίζονται στη χωρητικότητα της 

λιµενικής υποδοµής, τις δυνατότητες χερσαίας πρόσβασης στα λιµάνια, την αδυναµία 
επεκτασιµότητας των λιµένων, την έλλειψη  εγκαταστάσεων υποδοχής επιβατών και 
στάθµευσης τροχοφόρων, τη παντελή έλλειψη στη χρήση τεχνολογιών για την 
πληροφόρηση επιβατών και οδηγών και την έντονη επίπτωση στη χωρητικότητα των 
λιµένων ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες.  

 
Οι εφικτές λύσεις για τα προβλήµατα αυτά είναι λίγες αλλά, δεδοµένης και της 

υφιστάµενης δυνατότητας χρηµατοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια, και µε 
κατάλληλο σχεδιασµό τα επιθυµητά αποτελέσµατα µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε 
µεγάλο βαθµό και σε µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Αν η κατάσταση παρουσιάσει 
σοβαρή βελτίωση ίσως τότε να δοθούν και επιπλέον κίνητρα στους πλοιοκτήτες να 
χρησιµοποιήσουν και νέα πλοία σε άγονους προορισµούς καθώς και να επενδύσουν σε 
νέες τεχνολογίες, τις οποίες οι λιµένες θα έχουν τις υποδοµές να τις υποδεκτούν.  

 
Πάντως, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υ.Ε.Ν.Α.& Ν.Π.  ήδη γίνονται σηµαντικά 

έργα στα µεγαλύτερα λιµάνια της χώρας (τα κυριότερα στα δώδεκα λιµάνια Α.Ε.) και 
έχουν καταρτιστεί επενδυτικά αναπτυξιακά προγράµµατα για τη γενικότερη ανάπτυξη 
των χερσαίων χώρων τους (Παράρτηµα 4Γ).  

 
Αναλυτικότερα (σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΥΕΝ, Απριλίου 2007) 

εκτελούνται ή είναι υπό δηµοπράτηση έργα σε είκοσι (20) λιµένες της χώρας µας 
(Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λαύριο, Αλεξανδρούπολη, Ηγουµενίτσα, 
Καβάλα, Κέρκυρα, Βόλος, Αίγιο, Σούδα, Κως, Ακάντια Ρόδου, Κόρινθος, Μύρινα, 
Μύκονος, Σητεία, Τήνος, Μεστά Χίου) ενώ βρίσκονται στη διαδικασία τελικού 
προγραµµατισµού έργα σε εικοσιεπτά (27) λιµάνια (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, 
Καβάλα, Λαύριο, Ραφήνα, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Αλεξανδρούπολη, Κατάκολο, 
Πρέβεζα, Σκόπελος, Σούδα, Σύρος, Ρόδος, Κάλυµνος, Νάξος, Καλαµάτα, Γύθειο, 
Κόρινθος, Κάρυστος, Ερέτρια, Χαλκίδα, Ζάκυνθος, Πάρος, Ανάφη, Πόρος). Τα 
περισσότερα έργα γίνονται σε λιµένες Α.Ε ενώ προχωρούν και οι διαδικασίες για την 
µετατροπή και άλλων λιµένων της χώρας σε Α.Ε. ∆υστυχώς, νοµικές διαδικασίες έχουν 
συντελέσει στην καθυστέρηση εκκίνησης εργασιών ή τη µαταίωσή τους σε άλλα, αλλά 
στο σύνολο µπορούµε να πούµε ότι, µε την πάροδο του χρόνου, γίνεται η απορρόφηση 
των κονδυλίων µε  ικανοποιητικό βαθµό.  

 
Το ζήτηµα της βελτίωσης της λιµενικής υποδοµής της χώρας είναι καίριο και 

ζωτικής σηµασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής ακτοπλοΐας και τη 
συνοχή του ελλαδικού χώρου (µε ταυτόχρονη ανάπτυξη και των νησιωτικών περιοχών 
που έχουν έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού και πόρων). Η µεγάλη ευκαιρία που έχει η 
Ελληνική Πολιτεία, µέσω των δανείων και χρηµατοδοτήσεων από την Ε.Ε., να 
βελτιώσει το λιµενικό σύστηµα της χώρας, είναι µοναδική και πρέπει να φέρει 
ουσιαστικά αποτελέσµατα για το όφελος της νησιωτικής χώρας και όλου του 
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συστήµατος µεταφορών της χώρας (κάτι που µάλλον έχει αντιληφθεί το 
Υ.Ε.Ν.Α&Ν.Π., σύµφωνα και µε τα παρατιθέµενα  στο έντυπο του Παραρτήµατος 4Β).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

 
 

Η µελέτη της µεταφορικής ζήτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου είναι µία σύνθετη 
διαδικασία, που γίνεται ακόµη πιο πολύπλοκη αφού γενικά υπάρχει έλλειψη 
κατάλληλων στοιχείων, καθώς και από το γεγονός ότι τα υπάρχοντα πολλές φορές δεν 
είναι αντιπροσωπευτικά της πραγµατικότητας (ενδεικτικά αναφέρεται ότι µέχρι 
πρόσφατα, σε µερικές γραµµές, η άθροιση επιµέρους αριθµών σε ετήσια κίνηση 
επιβατών ανά γραµµή, δίνει διαφορετική τιµή από αυτή που αναγράφεται ως 
συγκεντρωτική ή υπάρχει διαφορά µεταξύ αποβιβασθέντων και επιβιβασθέντων στην 
ίδια γραµµή). Πρέπει να επισηµανθεί βέβαια ότι τα τελευταία πέντε (5) χρόνια έχει γίνει 
σηµαντική πρόοδος στην καταχώρηση στοιχείων, αν και αυτό ακόµη γίνεται µε σχετική 
καθυστέρηση (περίπου 10 µηνών). Με βάση αυτά τα στοιχεία, θα γίνει ανάλυση της 
κίνησης επιβατών και οχηµάτων για τα έτη µετά την άρση του cabotage, και 
προσπάθεια πρόβλεψης της µελλοντικής κίνησης, µε βάση τις υπάρχουσες συνθήκες, 
για το άµεσο µέλλον. 

 
Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό, θα γίνει διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση του 

συστήµατος των γραµµών δηµοσίου συµφέροντος, δηλαδή εκείνων που αν και δεν 
έχουν εµπορικό ενδιαφέρον για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, είναι απαραίτητες να 
υπάρχουν για να εξασφαλίζουν ικανοποιητική συχνότητα σύνδεσης των νησιών µεταξύ 
του καθώς και µε την ηπειρωτική χώρα. 
 
 
5.1. Γενικά 
 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναλυτική περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης 
των ροών επιβατών, οχηµάτων και εµπορευµάτων µέσω των λιµανιών της χώρας. Τα 
στοιχεία αυτά αφορούν το έτος 2006, αλλά επιπλέον γίνεται η κατάλληλη σύγκριση µε 
τα έτη µετά την άρση του cabotage (2002-2006) µε σκοπό την πρόβλεψη της 
µελλοντικής κίνησης. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται προέρχονται από την Ε.Σ.Υ.Ε. 
(τότε τµήµα ΥΕΝ) και βασίζονται στην εξής διάκριση για τις γραµµές : 

 
 Κύριες ακτοπλοϊκές,  
 Λοιπές ακτοπλοϊκές 
 Κύριες πορθµειακές 
 Λοιπές πορθµειακές. 

 
 

Στο σχήµα 5.1 απεικονίζονται όλες οι γραµµές του δικτύου (και οι επιδοτούµενες), 
και στον πίνακα 5.1 που ακολουθεί αναφέρονται οι γραµµές για τις οποίες δίνονται 
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στοιχεία, σύµφωνα πάντα µε την αρίθµηση και ταξινόµηση από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
του ΥΕΝ. 

ΣΧΗΜΑ 5.1. ΧΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 

 
 
Πηγή : Μελέτη XTRC- «Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ∆ιαφέρει η Ελλάδα από την 
            υπόλοιπη Ευρώπη;»  
 
 
 
 
 

---- Επιδοτούµενες Γραµµές 

___ Κύριες Γραµµές 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1. ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ20. 

 

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ 

1. ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1. ΓΡΑΜΜΗ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΑΓ.ΡΟΥΜΕΛΗΣ 

2. ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 2. ΓΡΑΜΜΗ ΘΗΡΑΣ - ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

3. ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΡΗΤΗΣ 3. ΓΡΑΜΜΗ ΧΙΟΥ - ΣΑΜΟΥ 

4. ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ - 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ 4. ΓΡΑΜΜΗ ΝΥ∆ΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ - ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ - 

ΦΡΙΚΩΝ 
5. ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 5. ΓΡΑΜΜΗ ΑΣΤΑΚΟΥ - ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑΣ 

6. ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ∆ΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 6. ΓΡΑΜΜΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

7. ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 7. ΓΡΑΜΜΗ ΡΟ∆ΟΥ - ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΣΑΜΟΥ 

8. ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΤΗΝΟΥ - 
ΣΑΜΟΥ 8. ΓΡΑΜΜΗ ΣΑΜΟΥ - ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

9. ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΧΙΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9. ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

10. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΤΡΑΣ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΙΩΝ 10. ΓΡΑΜΜΗ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ - ΚΑΒΑΛΑΣ 

11. ΓΡΑΜΜΗ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΝ∆ΡΟΥ - ΤΗΝΟΥ 
- ΣΥΡΟΥ 11. ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΒΟΡ.ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ - ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ -

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

12. ΓΡΑΜΜΗ  ΡΟ∆ΟΥ - ∆Ω∆/ΣΟΥ – Β..ΑΙΓΑΙΟΥ - 
ΚΑΒΑΛΑΣ 12.       ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΥΡΙΟΥ-Β.ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

13. ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΛΟΥ - ΕΥΒΟΙΑΣ - ΒΟΡ.ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ   

14. ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ   

ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ 
1. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1. ΠΟΡΟΥ - ΓΑΛΑΤΑ 

2. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 2. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

3. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΚΥΘΗΡΩΝ 3. ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ - ΤΡΥΠΗΤΗΣ 

4. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 4. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ - ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

5. ΠΡΕΒΕΖΗΣ - ΑΚΤΙΟΥ 5. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΠΑΞΩΝ 

6. ΚΥΛΛΗΝΗΣ - ΠΟΡΟΥ 6. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 

7. ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 7. ΜΥΡΙΝΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 

8. ΑΙΓΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ∆ΑΦΝΗΣ 

9. ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 9. ΚΥΛΛΗΝΗΣ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

10. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΑΚΤΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 10. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΞΩΝ 

11. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ 11. ΚΩ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

12. ΣΠΕΤΣΩΝ - ΚΟΣΤΑΣ 12. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ - ΠΡΙΝΟΥ 

13. ΩΡΩΠΟΥ - ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ 13. ΝΕΑΠΟΛΙΣ-ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 

14. ΑΙ∆ΗΨΟΥ - ΑΡΚΙΤΣΑΣ 14. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-∆ΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

15. ΓΛΥΦΑΣ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 15. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ 

16. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ 16. ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ-ΣΧΟΙΝΑΡΙΟΥ 

17. ΘΑΣΟΥ - ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 17. ΤΡΥΠΗΤΗΣ-∆ΑΦΝΗΣ 

  18. ΚΥΛΛΗΝΗΣ-ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

  19. ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΠΟΡΟΥ 

  20. ΚΕΡΚΥΡΑ-ΣΑΜΗΣ 
 

Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 
                                                 
20  Οι γραµµές αυτές περιλαµβάνουν όλες τις γραµµές που ίσχυαν και πριν την εφαρµογή του 
Ν.2932/01. Η διαφορές είναι οι εξής : 1. Προστέθηκε η γραµµή  Νο 12 (ΛΑΥΡΙΟΥ-
Β.ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ) στις λοιπές ακτοπλοϊκές και 2. Προστέθηκαν οι γραµµές 13 έως 
και 20 στις λοιπές πορθµειακές γραµµές. 
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Τα στοιχεία αυτά αφορούν : 

 αποβιβασθέντες και επιβιβασθέντες επιβάτες ανά γραµµή, λιµένα και µήνα ή 
τρίµηνο, 

 εκφορτωθέντα και φορτωθέντα τροχοφόρα των τεσσάρων βασικών κατηγοριών 
- φορτηγά, λεωφορεία, Ι.Χ. και δίκυκλα - ανά γραµµή, λιµένα και τρίµηνο, και 

 εκφορτωθέντα και φορτωθέντα εµπορεύµατα, σε µετρικούς τόνους, ανά λιµένα, 
κατηγορία πλοίου και µήνα. 

 
Η ανάλυση αυτών των στοιχείων σε επίπεδο γραµµής και λιµένα, µε 

διαφορετικό χρονικό γνώµονα, µπορεί να µας οδηγήσει σε ασφαλή συµπεράσµατα για 
την κατανοµή της ακτοπλοϊκής κίνησης σε όλο το εύρος της ελληνικής περιφέρειας. Η 
σύγκρισή τους δε µε τα αντίστοιχα των περασµένων πέντε (5) ετών µπορεί να µας 
δώσει µία πρώτη ενδεικτική εικόνα για την επίδραση της απελευθέρωσης της αγοράς 
στην ακτοπλοϊκή κίνηση, και να αποτελέσει µία βάση για µελλοντικά σενάρια και 
προβλέψεις. Για τα εµπορεύµατα δε θα γίνει ανάλυση αφού τα στοιχεία δεν είναι 
επαρκή για ολοκληρωµένη µελέτη (µια βασική ανάλυση έγινε στο κεφ.2). 
 
 
5.2. Ανάλυση Στοιχείων Κυρίων Γραµµών 
 
5.2.1. Επιβατική Κίνηση 

 
Η ανάλυση της επιβατικής κίνησης για τις κύριες γραµµές βασίζεται στα 

διαθέσιµα πρωτογενή στοιχεία ροών αποβιβασθέντων και επιβιβασθέντων επιβατών  
της Στατιστικής Υπηρεσίας του Υ.Ε.Ν.  Στους πίνακες δεν αναφέρεται το σύνολο των 
επιβατών21 (επιβιβασθέντες και αποβιβασθέντες) αλλά µόνο η µία κατεύθυνση κίνησης, 
αφού πλέον δεν υφίστανται διαφορές µεταξύ των στοιχείων επιβιβασθέντων και 
αποβιβασθέντων επιβατών ανά γραµµή (όπως συνέβαινε τα προηγούµενα χρόνια).Για 
εξοµάλυνση όµως κάποιων διαφορών στους συνολικούς πίνακες θα λαµβάνεται ο 
µέσος όρος  µεταξύ επιβιβασθέντων και αποβιβασθέντων στην εκάστοτε γραµµή.               
Η συνολική κίνηση του έτους 2006 φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα 5.2.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ 

ΓΡΑΜΜΗΣ (2006) 
 

Ακτοπλοϊκές γραµµές Πορθµειακές γραµµές 

 Κύριες 
(89,59%) 

Λοιπές       
(10,41%) ΣΥΝΟΛΟ Κύριες 

(91,77%) 
Λοιπές 

(8,,23%) ΣΥΝΟΛΟ 

Επιβάτες 16.607.134 1.930.559 18.537.693 11.248.815 1.008.961 12.257.776 
 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 

 

Βλέπουµε ότι οι λιµένες των κυρίων ακτοπλοϊκών γραµµών κατέχουν το 90 % 
επί του συνόλου των επιβατών που κινήθηκαν έναντι 10 % που κατέχουν οι λοιποί 
λιµένες. Αντίστοιχα στις πορθµειακές γραµµές τα ποσοστά είναι περίπου 92 % και 8 %. 
                                                 
21  Τα συνολικά στοιχεία εξυπηρετούν τη διάκριση µεταξύ κυρίων και λοιπών λιµένων στην 
ίδια γραµµή, µιας και αυτά στις επιµέρους γραµµές διαφοροποιούνται ανά κατεύθυνση. 
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Η γενική παρατήρηση εδώ είναι ότι τα εν λόγω ποσοστά δικαιολογούν και το 
διαχωρισµό των γραµµών σε κύριες και λοιπές.     

 
α. Κύριες ακτοπλοϊκές γραµµές  
 

Στον πίνακα 5.3. που ακολουθεί γίνεται µια ανάλυση των στοιχείων των 
διακινηθέντων επιβατών για τις κύριες ακτοπλοϊκές γραµµές. Κάθε κύρια γραµµή 
εξυπηρετεί µία σειρά λιµένων, οι οποίοι διακρίνονται, ανάλογα µε τη σπουδαιότητά και 
το ποσοστό της επιβατικής κίνησης που παραλαµβάνουν, σε κύριους και λοιπούς.  
Όπως είναι εύκολα κατανοητό, ένας λιµένας µπορεί να ανήκει στους κύριους µίας 
γραµµής και στους λοιπούς µιας άλλης, γι’ αυτό και δεν µπορούν να παρατεθούν σε µία 
συγκεντρωτική λίστα, αλλά σε επιµέρους λίστες ανά γραµµή. Έτσι στον ακόλουθο 
πίνακα φαίνεται η κίνηση των επιβατών ανά γραµµή, χωριστά για κύριους και λοιπούς 
λιµένες, αλλά και για το σύνολο αυτών. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ  

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (2006) 
 

∆ιακινηθέντες επιβάτες 
Ονοµασία κύριας ακτοπλοϊκής 

γραµµής Κύριοι 
λιµένες % Λοιποί 

λιµένες % Σύνολο 
γραµµής % 

1. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 3.073.331 95,41% 147.839 4,59% 3.221.170 19,40%

2. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 79.414 91,13% 7.730 8,87% 87.144 0,52%

3. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΡΗΤΗΣ 2.835.323 99,92% 2.283 0,08% 2.837.606 17,09%

4. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ - 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ - ΚΡΗΤΗΣ 95.740 85,46% 16.284 14,54% 112.024 0,67%

5. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ 1.150.593 64,38% 636.586 35,62% 1.787.179 10,76%

6. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ∆ΥΤΙΚΩΝ 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 591.606 99,75% 1.508 0,25% 593.114 3,57%

7. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 982.412 98,07% 19.366 1,93% 1.001.778 6,03%

8. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΤΗΝΟΥ 
- ΣΑΜΟΥ 1.625.052 93,31% 116.552 6,69% 1.741.604 10,49%

9. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΧΙΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 874.265 98,90% 9.720 1,10% 883.985 5,32%

10. ΠΑΤΡΑΣ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 463.717 100,00% 0 0,00% 463.717 2,79%

11. ΡΑΦΗΝΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΝ∆ΡΟΥ 
- ΤΗΝΟΥ - ΣΥΡΟΥ 2.296.232 98,41% 37.023 1,59% 2.333.255 14,05%

12. ΡΟ∆ΟΥ-∆Ω∆/ΣΟΥ-Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 74.033 79,89% 18.640 20,11% 92.673 0,56%

13. ΒΟΛΟΥ - ΕΥΒΟΙΑΣ - 
ΒΟΡ.ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 929.360 99,62% 3.552 0,38% 932.912 5,62%

14. ΛΑΥΡΙΟΥ - ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ 434.560 83,73% 84.413 16,27% 518.973 3,13%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 15.505.638 93,37% 1.101.496 6,63% 16.607.134 100,00%

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΝΑ ΛΙΜΕΝΑ 
ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ (2006) 
 

ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Κύριοι λιµένες Αποβ. Επιβ. Λοιποί λιµένες Αποβ. Επιβ. 

Πειραιεύς 1.504.008 1.529.800 Αγκίστρι 77.825 81.655
Αίγινα 978.687 932.393 Αγία Μαρίνα 6.356 9.033
Μέθανα 77.926 81.002 Σουβάλα 33.639 44.724

Πόρος 210.649 212.791  

Υδρα 171.476 172.095  
Ερµιόνη 37.636 37.459  
Σπέτσες 101.404 99.337  
Λεωνίδιο 16 21  
Πορτοχέλι 20.890 20.287  
Μονεµβασία 659 574
ΣΥΝΟΛΟ 3.103.351 3.085.759 ΣΥΝΟΛΟ 117.820 135.412

ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΡΗΤΗΣ 

Κύριοι λιµένες Αποβ. Επιβ. Λοιποί λιµένες Αποβ. Επιβ. 
Πειραιεύς 1.397.806 1.438.834 Ρόδος 3.299 966
Σούδα 542.660 512.211 Μήλος 152 0

Ηράκλειο 813.439 798.775 Θήρα 0 149
Ρέθυµνο 80.250 86.671  

ΣΥΝΟΛΟ 2.834.155 2.836.491 ΣΥΝΟΛΟ 3.451 1.115

ΓΡΑΜΜΗ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ-ΑΝ∆ΡΟΥ 

Κύριοι λιµένες Αποβ. Επιβ. Λοιποί λιµένες Αποβ. Επιβ. 

Ραφήνα 1.006.867 1.056.631 Ηράκλειο 
 376 0

Γαύριο 345.437 326.518  
Θήρα 448 529  

Μαρµάρι 231.438 234.699  
Μύκονος 256.304 249.851  
Νάξος 36.946 35.747  
Πάρος 62.612 53.458  
Σύρος 82 4  
Τήνος 392.745 375.818  

ΣΥΝΟΛΟ 2.332.879 2.333.255 ΣΥΝΟΛΟ 376 0
ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΜΥΚΟΝΟΥ - ΤΗΝΟΥ - ΣΑΜΟΥ 

Κύριοι λιµένες Αποβ. Επιβ. Λοιποί λιµένες Αποβ. Επιβ. 

Πειραιεύς 716.090 731.414 Αµοργός 3.632 3.259
Σύρος 282.158 335.179 Θήρα 95 38
Τήνος 152.341 141.605 Κάλυµνος 783 365

Μύκονος 234.017 223.644 Κώς 93 7
Εύδηλος 53.262 48.807 Λειψοί 96 1

Άγιος Κήρυκος 25.677 24.266 Λέρος 109 13
Καρλόβασι 48.247 42.895 Σέριφος 235 345
Φούρνοι 8.489 8.404 Σίφνος 7.987 9.855

Βαθύ Σάµου 62.098 64.782 Σχοινούσα 716 318
Πάρος 81.779 59.352 Χίος 2.398 1.998
Νάξος 53.152 37.262  
Ίος 8.149 7.794  

ΣΥΝΟΛΟ 1.725.459459 1.725.4041.725.4049 1.725.404ΣΥΝΟΛΟ 16.144 16.199

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 
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Τα διαθέσιµα από το ΥΕΝ στοιχεία για όλες τις γραµµές, αναφέρονται στους 
επιβάτες που διακινήθηκαν µε επιβατηγά και επιβατηγά-οχηµαταγωγά πλοία, µε 
εξαίρεση τη γραµµή Πειραιώς - Αργοσαρωνικού στην οποία περιλαµβάνονται και οι 
επιβάτες που διακινήθηκαν µε πορθµεία. Τα µεγαλύτερα ποσοστά  επιβατικής κίνησης 
κατά φθίνουσα σειρά εµφανίζονται στις γραµµές Πειραιώς-Αργοσαρωνικού, Πειραιώς-
Κρήτης, Ραφήνας-Εύβοιας-Άνδρου-Τήνου-Σύρου και Πειραιώς-Μυκόνου-Τήνου-
Σάµου.  

 
Στον προηγούµενο πίνακα (5.4), φαίνονται αναλυτικότερα τα σύνολα των 

επιβιβασθέντων και αποβιβασθέντων επιβατών σε κάθε ένα από τους λιµένες (κύριους 
και λοιπούς), αλλά και στο σύνολο των σηµαντικότερων κύριων ακτοπλοϊκών 
γραµµών, που κατέχουν τα µεγαλύτερα ποσοστά  επί του συνόλου της επιβατικής 
κίνησης της χώρας.   
 
 Η τριµηνιαία διακύµανση των διακινηθέντων επιβατών στις ίδιες γραµµές, 
χωριστά για το σύνολο των κύριων και λοιπών λιµένων αυτών, παρουσιάζεται στον 
πίνακα 5.5. που ακολουθεί. 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ 

 ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ (ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ) (2006) 

 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ- 

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1Ο 2Ο 3Ο 4Ο ΣΥΝΟΛΟ 

Κύριοι λιµένες 376.446 991.107 1.226.199 509.599 3.103.351

Λοιποί λιµένες 6.647 39.991 64.671 6.511 117.820

Σύνολο 383.093 1.031.098 1.290.870 516.110 3.221.171

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 
ΚΡΗΤΗΣ 1Ο 2Ο 3Ο 4Ο ΣΥΝΟΛΟ 

Κύριοι λιµένες 388.652 628.529 1.040.511 776.463 2.834.155

Λοιποί λιµένες 0 3.299 152 0 3.451

Σύνολο 388.652 631.828 1.040.663 776.463 2.837.606
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ 
–ΑΝ∆ΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ- 

ΣΥΡΟΥ 
1Ο 2Ο 3Ο 4Ο ΣΥΝΟΛΟ 

Κύριοι λιµένες 195.134 640.327 1.120.728 376.690 2.332.879

Λοιποί λιµένες 0 0 0 376 376

Σύνολο 195.134 640.327 1.120.728 377.066 2.333.255
ΠΕΙΡΑΙΩΣ- 

ΜΥΚΟΝΟΥ - ΤΗΝΟΥ 
- ΣΑΜΟΥ 

1Ο 2Ο 3Ο 4Ο ΣΥΝΟΛΟ 

Κύριοι λιµένες 138.981 477.458 904.999 204.021 1.725.459

Λοιποί λιµένες 298 2.518 13.233 95 16.144
Σύνολο 139.279 479.976 918.232 204.116 1.741.603

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 
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 Στη συνέχεια παρατίθενται διαγράµµατα τριµηνιαίας διακύµανσης των 
διακινηθέντων επιβατών στις ίδιες γραµµές, χωριστά για το σύνολο των κύριων και 
λοιπών λιµένων αυτών (σχήµατα 5.2 & 5.3). 
 
ΣΧΗΜΑ 5.2. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΚΥΡΙΟΙ 

ΛΙΜΕΝΕΣ) (2006) 
 

 
 

ΣΧΗΜΑ 5.3. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΛΟΙΠΟΙ 

ΛΙΜΕΝΕΣ) (2006) 
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Από το σχήµατα αυτά παρατηρούµε ότι σε όλες τις γραµµές παρατηρείται 
έντονη εποχικότητα µε περίοδο αιχµής το τρίτο τρίµηνο του έτους. Η πιο σταθερή 
φαίνεται να είναι η γραµµή της Κρήτης και του Αργοσαρωνικού ενδεχοµένως λόγω της 
έντονης επαγγελµατικής δραστηριότητας καθόλη τη διάρκεια του έτους και του 
µεγάλου αριθµού µονίµων κατοίκων στις περιοχές αυτές.   
 
 
β. Λοιπές ακτοπλοϊκές γραµµές  
 

Στον πίνακα 5.6 φαίνεται το σύνολο των διακινηθέντων επιβατών στις λοιπές 
ακτοπλοϊκές γραµµές, ανά γραµµή, και το ποσοστό που καταλαµβάνει επί του γενικού 
συνόλου. Στις γραµµές Θεσσαλονίκης-Σποράδων-Κυκλάδων-Ηρακλείου, Ρόδου-
∆ωδεκανήσου-Σάµου, Σφακίων-Αγίας Ρούµελης,και  Θήρας-Κυκλάδων  διακινήθηκε 
περίπου το  70 % των επιβατών που έκαναν χρήση των λοιπών ακτοπλοϊκών γραµµών.  

 
Αντίστοιχα οι διακινηθέντες επιβάτες σε κάθε ένα από τους λιµένες αλλά και 

στο σύνολο των παραπάνω σηµαντικότερων λοιπών ακτοπλοϊκών γραµµών, φαίνονται 
στον πίνακα  5.7. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6. ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ 

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  (2006) 
 

Ονοµασία λοιπής ακτοπλοϊκής γραµµής Επιβιβασθέντες επιβάτες % 

1. ΓΡΑΜΜΗ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΑΓ.ΡΟΥΜΕΛΗΣ 372.828 19,31%

2. ΓΡΑΜΜΗ ΘΗΡΑΣ – ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 205.328 10,64%

3. ΓΡΑΜΜΗ ΧΙΟΥ – ΣΑΜΟΥ 33.385 1,73%

4. ΓΡΑΜΜΗ ΝΥ∆ΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ - ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ – 
ΦΡΙΚΩΝ 180.063 9,33%

5. ΓΡΑΜΜΗ ΑΣΤΑΚΟΥ - ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑΣ 64.826 3,36%

6. ΓΡΑΜΜΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 137.367 7,12%

7. ΓΡΑΜΜΗ ΡΟ∆ΟΥ - ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ - ΣΑΜΟΥ 353772 18,32%

8. ΓΡΑΜΜΗ ΣΑΜΟΥ - ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ 55.252 2,86%

9. ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ 92.919 4,81%

10. ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ - ΚΑΒΑΛΑΣ 105.956 5,49%

11. ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΒΟΡ.ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ - ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 
- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 237.087 12,28%

12 ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ -
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 91.776 4,75%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1.930.559 100,00%

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7. ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ  (2006) 

 
ΓΡΑΜΜΗ ΘΗΡΑΣ - ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

Λιµένες Αποβιβασθέντες Επιβιβασθέντες 

Σύρος 25.206 25.802
Αιγιάλη 2.692 3.088
Αµοργός 6.378 5.014
Ανάφη 5.469 5.578
Άνδρος 17 47
Γαύριο 1.998 1.901
∆ονούσα 2.662 2.432
Ηράκλεια 2.515 1.942
Ηράκλειο 1.064 770
Ρέθυµνο 29 1
Θήρα 20.605 18.155

Θηρασία 783 561
Ιος 15.668 13.216

Κίµωλος 13.713 14.238
Κουφονήσια 9.948 8.170

Μήλος 18.816 20.110
Μύκονος 1.299 1.944
Νάξος 24.850 28.575
Πάρος 20.139 21.030
Σέριφος 2.647 2.648
Σίκινος 5.009 5.651
Σίφνος 5.587 5.269

Σχοινούσα 3.368 2.821
Τήνος 5.498 5.363

Φολέγανδρος 9.368 11.002

ΣΥΝΟΛΟ 205.328 205.328

 
ΓΡΑΜΜΗ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΑΓ.ΡΟΥΜΕΛΗΣ 

Λιµένες Αποβιβασθέντες Επιβιβασθέντες 

Χώρα Σφακίων 216.153 86.723
Αγία Ρουµέλη 62.779 220.242

Γαύδος 7.510 7.553
Λουτρό 28.561 35.710
Σούγια 41.075 10.571

Παλαιοχώρα 16.750 12.029
ΣΥΝΟΛΟ 372.828 372.828

ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΒΟΡ.ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ - ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Λιµένες Αποβιβασθέντες Επιβιβασθέντες 

Ηράκλειον 61.864 64.692
Θήρα 98.802 89.257
Ιος 12.860 14.564

Μύκονος 44.261 51.055
Νάξος 1.434 975
Πάρος 17.296 15.152
Τήνος 560 812
Ρέθυµνο 0 580

ΣΥΝΟΛΟ 237.077 237.087
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ΓΡΑΜΜΗ ΡΟ∆ΟΥ-∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΣΑΜΟΥ 

Λιµένες Αποβιβασθέντες Επιβιβασθέντες 
Ρόδος 158.527 160.736
Σύµη 136.672 135.381

Κάλυµνος 13.405 12.852
Κώς 20.519 20.650
Λειψοί 1.508 1.257
Λέρος 6.836 8.399
Μεγίστη 3.090 2.229
Πάτµος 5.352 4.632
Σητεία 3.049 2.134
Χάλκη 911 1.003
∆ιαφάνι 659 901
Κάρπαθος 2.613 2.818
Κάσος 631 780

ΣΥΝΟΛΟ 353.772 353.772
 

Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 

 
 Η τριµηνιαία διακύµανση των διακινηθέντων επιβατών στις ίδιες γραµµές 
παρουσιάζεται στον πίνακα  5.8. και το σχήµα  5.4. που ακολουθούν. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8.  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΩΝ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ  (2006) 
 

∆ιακινηθέντες επιβάτες στις σηµαντικότερες λοιπές ακτοπλοϊκές γραµµές ανά τρίµηνο 

 1ο 2ο 3ο 4ο ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΗΡΑΣ - ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 12.487 45.990 129.505 17.346 205.328

ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ - 
ΑΓ.ΡΟΥΜΕΛΗΣ 60 106.295 220.065 46.468 372.828

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΒΟΡ.ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 
- ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0 77.934 145.951 13.202 237.087

ΡΟ∆ΟΥ-∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ-
ΣΑΜΟΥ 1.869 125.303 186.952 39.648 353.772

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 

 
Η γενικότερη παρατήρηση που µπορεί να γίνει για τις εν λόγω λοιπές 

ακτοπλοϊκές γραµµές, ως προς το σύνολο των διακινηθέντων επιβατών, είναι ότι 
ακολουθείται η  λογική της σταθερής και χαµηλής επιβατικής κίνησης τους πρώτους 
και τελευταίους µήνες του έτους µε ιδιαίτερα έντονη και αλµατώδη αιχµή τους 
καλοκαιρινούς. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι η κίνηση του πρώτου 
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τριµήνου είναι µηδενική στις 3 από τις 4 βασικότερες λοιπές γραµµές και σχεδόν 
µηδενική στην άλλη.  
 
ΣΧΗΜΑ 5.4. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (2006) 

  

 
 

 

 
γ. Κύριες πορθµειακές  γραµµές  

 
Το σύνολο των επιβατών που το 2006 διακινήθηκαν µέσω των κύριων 

πορθµειακών γραµµών της χώρας, όπως και η κατανοµή αυτών ανά γραµµή, 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα 22. 
 
 Παρατηρούµε ότι η γραµµή Περάµατος-Παλουκιών εξυπηρετεί το 53 % της 
συνολικής επιβατικής κίνησης στα κύρια πορθµεία της χώρας. Εκτός της γραµµής Ρίου-
Αντιρρίου, όλες οι άλλες γραµµές κατέχουν ποσοστά κάτω του 4 %.  

 
 Στον πίνακα 5.10 παρουσιάζεται η χρονική διακύµανση ανά τρίµηνο, των 
διακινηθέντων επιβατών στο σύνολο των κυρίων πορθµειακών γραµµών. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Στη µελέτη µας για τις πορθµειακές γραµµές λαµβάνουµε υπόψη µόνο τους επιβιβασθέντες 
επιβάτες, αφού οι γραµµές δεν έχουν ενδιάµεσους προορισµούς.    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ 
ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (2006) 

 

Ονοµασία κύριας πορθµειακής γραµµής ∆ιακινηθέντες επιβάτες % 

1. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 670.289 5,96%
2. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 277.459 2,47%
3. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΚΥΘΗΡΩΝ 119.309 1,06%
4. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 168.086 1,49%
5. ΠΡΕΒΕΖΗΣ - ΑΚΤΙΟΥ 0 0,00%
6. ΚΥΛΛΗΝΗΣ - ΠΟΡΟΥ 223.382 1,99%
7. ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 549.483 4,88%
8. ΑΙΓΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 49.987 0,44%
9. ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 1.186.943 10,55%

10. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΑΚΤΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 445.284 3,96%
11. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ 5.990.351 53,25%
12. ΣΠΕΤΣΩΝ - ΚΟΣΤΑΣ 54.455 0,48%
13. ΩΡΩΠΟΥ - ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ 297.587 2,65%
14. ΑΙ∆ΗΨΟΥ - ΑΡΚΙΤΣΑΣ 304.612 2,71%
15. ΓΛΥΦΑΣ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 184.528 1,64%
16. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ 200.515 1,78%
17. ΘΑΣΟΥ - ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 526.545 4,68%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 11.248.815 100,00%

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 

  
Στο σχήµα 5.5. φαίνεται σχηµατικά η τριµηνιαία διακίνηση επιβατών στις πέντε 

σηµαντικότερες κύριες πορθµειακές γραµµές. Η αυξητική πορεία των διακινηθέντων 
επιβατών από τρίµηνο σε τρίµηνο είναι οµαλή µέχρι το τρίτο, όπου εµφανίζεται η αιχµή 
των καλοκαιρινών µηνών, και στη συνέχεια παρουσιάζει µία φυσιολογική µείωση µέχρι 
το τέλος του έτους. Η εντονότερη αύξηση της ζήτησης  κατά το τρίτο τρίµηνο 
παρουσιάζεται στη γραµµή Περάµατος-Παλουκιών, ενώ στις άλλες γραµµές η 
διακύµανση είναι πολύ πιο οµαλή, µε χαρακτηριστικότερη τη γραµµή Ρίου-Αντιρρίου 
που εξυπηρετεί κυρίως επαγγελµατίες σχεδόν σε σταθερή βάση καθ’όλη τη διάρκεια 
του έτους.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10.  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  (2006) 

 

∆ιακινηθέντες επιβάτες ανά τρίµηνο 

Ονοµασία γραµµής Α' τρίµηνο Β' τρίµηνο Γ' τρίµηνο ∆' τρίµηνο ΣΥΝΟΛΟ 

1. ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 94.328 179.640 277.031 119.290 670.289

2. ΓΡΑΜΜΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 26.690 60.250 152.700 37.819 277.459

3. ΓΡΑΜΜΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΚΥΘΗΡΩΝ 8.293 25.335 76.320 9.361 119.309

4. ΓΡΑΜΜΗ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ - ΑΓΙΑΣ 
ΜΑΡΙΝΗΣ 20.519 47.648 74.859 25.060 168.086

5. ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΕΒΕΖΗΣ - ΑΚΤΙΟΥ 0 0 0 0 0

6. ΓΡΑΜΜΗ ΚΥΛΛΗΝΗΣ - ΠΟΡΟΥ 28.887 51.845 103.509 39.142 223.383

7. ΓΡΑΜΜΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - 
ΚΥΛΛΗΝΗΣ 75.196 125.710 255.268 93.309 549.483

8. ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6.022 13.438 21.746 8.781 49.987

9. ΓΡΑΜΜΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 250.521 313.751 352.161 270.510 1.186.943

10. ΓΡΑΜΜΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΑΚΤΗΣ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 101.081 110.000 131.669 102.534 445.284

11. ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 
ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ 1.218.810 1.698.437 1.902.860 1.170.244 5.990.351

12. ΓΡΑΜΜΗ ΣΠΕΤΣΩΝ - ΚΟΣΤΑΣ 9.210 15.415 18.674 11.156 54.455

13. ΓΡΑΜΜΗ ΩΡΩΠΟΥ - ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ 37.199 98.249 121.102 41.037 297.587

14. ΓΡΑΜΜΗ ΑΙ∆ΗΨΟΥ - ΑΡΚΙΤΣΑΣ 38.560 68.373 142.561 55.118 304.612

15. ΓΡΑΜΜΗ ΓΛΥΦΑΣ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 16.710 39.608 103.051 25.159 184.528

16. ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ 22.772 51.940 91.180 34.623 200.515

17. ΓΡΑΜΜΗ ΘΑΣΟΥ - ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 39.720 134.409 293.038 59.378 526.545

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 1.994.518 3.034.048 4.117.728 2.102.521 11.248.816

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 
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ΣΧΗΜΑ 5.5. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  (2006) 
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ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΜΜΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΑΚΤΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

 
 
 

δ. Λοιπές πορθµειακές γραµµές  
 

Το σύνολο των επιβατών που το 2006 διακινήθηκαν µέσω των λοιπών 
πορθµειακών γραµµών της χώρας, όπως και η κατανοµή αυτών ανά γραµµή, 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα 5.11. 
 

Ακολουθεί ο πίνακας 5.12 µε τη χρονική διακύµανση ανά τρίµηνο των 
επιβιβασθέντων επιβατών στο σύνολο των λοιπών πορθµειακών γραµµών της χώρας  
και η σχηµατική αναπαράσταση των πέντε σηµαντικότερων από αυτές στο σχήµα 5.6.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  (2006) 

 

Ονοµασία λοιπής πορθµειακής γραµµής ∆ιακινηθέντες επιβάτες % 

1. ΠΟΡΟΥ - ΓΑΛΑΤΑ 289.572 28,70%

2. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 163.432 16,20%

3. ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ - ΤΡΥΠΗΤΗΣ 96.259 9,54%

4. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ - ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 0 0,00%

5. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΠΑΞΩΝ 21.477 2,13%

6. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 71.986 7,13%

7. ΜΥΡΙΝΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 1.300 0,13%

8. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ∆ΑΦΝΗΣ 75.824 7,52%

9. ΚΥΛΛΗΝΗΣ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 28.104 2,79%

10. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΞΩΝ 31.202 3,09%

11. ΚΩ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ 114.956 11,39%

12. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ - ΠΡΙΝΟΥ 18.581 1,84%

13. ΝΕΑΠΟΛΙΣ-ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 41.822 4,15%

14. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-∆ΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 4.543 0,45%

15. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ 0 0,00%

16. ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ-ΣΧΟΙΝΑΡΙΟΥ 31.666 3,14%

17. ΤΡΥΠΗΤΗΣ-∆ΑΦΝΗΣ 2.669 0,26%

18. ΚΥΛΛΗΝΗΣ-ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 15.568 1,54%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1.008.961 100,00%

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 

 
 

Τα συµπεράσµατα είναι ανάλογα µε αυτά των κυρίων πορθµειακών γραµµών, 
αν και εδώ παρουσιάζεται πιο έντονα η εποχικότητα στην κίνηση, δηλαδή έντονη 
αύξηση (διπλασιασµός και άνω)  κατά τους θερινούς µήνες και ύφεση κατά τους 
λοιπούς. Αυτό οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι οι κύριες πορθµειακές γραµµές 
εξυπηρετούν σηµαντικούς διαύλους της χώρας µε υψηλή εργασιακή κινητικότητα καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ οι λοιπές έχουν έντονα τουριστικό χαρακτήρα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.12.  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ 
∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  (2006) 
 

∆ιακινηθέντες επιβάτες ανά τρίµηνο 

Ονοµασία γραµµής Α' τρίµηνο Β' τρίµηνο Γ' τρίµηνο ∆' τρίµηνο ΣΥΝΟΛΟ

1. ΠΟΡΟΥ - ΓΑΛΑΤΑ 54.247 64.032 107.976 63.317 289.572

2. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 5.855 33.626 113.095 10.856 163.432

3. ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ - ΤΡΥΠΗΤΗΣ 4.673 18.587 66.923 6.077 96.260

4. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ - 
ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 0 0 0 0 0

5. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΠΑΞΩΝ 1.993 3.493 13.182 2.809 21.477

6. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 8.449 17.693 34.115 11.728 71.985

7. ΜΥΡΙΝΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 204 343 468 285 1.300

8. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ∆ΑΦΝΗΣ 13.121 25.223 20.482 16.998 75.824

9. ΚΥΛΛΗΝΗΣ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 0 6.928 19.753 1.423 28.104

10. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΞΩΝ 1.842 9.019 16.258 4.083 31.202

11. ΚΩ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ 15.744 30.838 43.006 25.368 114.956

12. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ - ΠΡΙΝΟΥ 242 137 17.240 961 18.580

13. ΝΕΑΠΟΛΙΣ-ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 816 7.971 31.037 1.998 41.822

14. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-∆ΙΑΠΟΝΤΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 362 977 2.412 792 4.543

15. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ 0 0 0 0 0

16. ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ-ΣΧΟΙΝΑΡΙΟΥ 0 3.005 25.794 2.868 31.667

17. ΤΡΥΠΗΤΗΣ-∆ΑΦΝΗΣ 414 751 814 690 2.669

18. ΚΥΛΛΗΝΗΣ-ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 0 3.279 10.747 1.542 15.568

19. ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΠΟΡΟΥ 0 0 0 0 0

20. ΚΕΡΚΥΡΑ-ΣΑΜΗΣ 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ 
ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 107.962 225.902 523.302 151.795 1.008.961

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 
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ΣΧΗΜΑ 5.6. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  (2006) 
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ΠΟΡΟΥ - ΓΑΛΑΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΩ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ∆ΑΦΝΗΣ

 
  
 
5.2.2. Κίνηση Οχηµάτων 
 

Τα στοιχεία που παρέχει το Υ.Ε.Ν. για τις ροές τροχοφόρων στο ακτοπλοϊκό 
σύστηµα της χώρας αναφέρονται σε τέσσερεις κατηγορίες τροχοφόρων : φορτηγά - 
µεγάλα Ε/Γ (λεωφορεία) - µικρά Ε/Γ ( Ι.Χ.) - δίκυκλα. Η ανάλυση που θα ακολουθήσει 
είναι ανάλογη µε αυτή που ακολουθήθηκε και στην επιβατική κίνηση. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.13. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ 

ΓΡΑΜΜΗΣ (2006) 
 

Ακτοπλοϊκές γραµµές Πορθµειακές γραµµές 

 
Κύριες 

(92,93%) 
Λοιπές 
(7,07%) ΣΥΝΟΛΟ Κύριες 

(93,14%) 
Λοιπές 
(6,86%) ΣΥΝΟΛΟ 

Τροχοφόρα 2.870.852 218.431 3.089.283 3.968.183 292.428 4.260.611

 

Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 

 



To Ελληνικό Σύστηµα Θαλασσίων Μεταφορών                                    Ψαρρός Απόστολος 
 

Σελίδα - 67 - 
 

Οι λιµένες των κύριων ακτοπλοϊκών γραµµών κατέχουν µερίδιο 93% επί του 
συνόλου των τροχοφόρων όλων των κατηγοριών οχηµάτων που διακινήθηκαν µε 
ακτοπλοϊκές γραµµές, έναντι µεριδίου 7% που κατέχουν οι λιµένες των λοιπών 
ακτοπλοϊκών γραµµών. Ανάλογα, τα τροχοφόρα που διακινήθηκαν µέσω των λιµένων 
των πορθµειακών γραµµών κατανέµονται επίσης µεταξύ κύριων και λοιπών γραµµών 
µε ποσοστά 93% και 7% περίπου. Η κατανοµή των διακινούµενων τροχοφόρων του 
συνόλου των λιµένων των διαφορετικών τύπων γραµµών του ακτοπλοϊκού συστήµατος 
ανά κατηγορία οχήµατος, συγκεντρωτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα  5.14. και 
διάγραµµα  5.7 αντίστοιχα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.14. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (2006) 

 
Τροχοφόρα σε Ακτοπλοϊκές γραµµές 

 Φορτηγά Ε/Γ Μεγάλα Ε/Γ Μικρά ∆ίκυκλα ΣΥΝΟΛΟ 
Κύριες 450.340 13.177 1.920.554 486.781 2.870.852
Λοιπές 44.652 1.246 136.384 36.149 218.431

ΣΥΝΟΛΟ 494.992 14.423 2.056.938 522.930 3.089.283
Τροχοφόρα σε Πορθµειακές γραµµές 

Κύριες 508.763 19.633 2.804.090 635.697 3.968.183
Λοιπές 43.658 1.276 181.743 65.751 292.428

ΣΥΝΟΛΟ 552.421 20.909 2.985.833 701.448 4.260.611
 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 

 
ΣΧΗΜΑ 5.7. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  (2006) 
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Παρατηρούµε από το σχήµα 5.7. ότι το µεγαλύτερο ποσοστό οχηµάτων που 
φορτώθηκαν και εκφορτώθηκαν στο σύνολο των λιµένων των ακτοπλοϊκών γραµµών 
της χώρας κατέχει η κατηγορία των Ι.Χ. µε ποσοστό που πλησιάζει το 67%. 
Ακολουθούν τα δίκυκλα µε αντίστοιχο ποσοστό 17%, τα φορτηγά πολύ κοντά µε 
ποσοστό 16%, και τελευταία τα λεωφορεία µε σχεδόν µηδενικό ποσοστό (0,5 %). 
 

Αντίστοιχα, το µεγαλύτερο ποσοστό οχηµάτων που διακινήθηκαν µέσω των 
πορθµειακών γραµµών κατέχει η κατηγορία Ι.Χ. µε ποσοστό 70% περίπου, ακολουθούν 
τα δίκυκλα, µε αντίστοιχο ποσοστό 16,5 %, τα φορτηγά µε 13% και τέλος τα 
λεωφορεία µε 0,5%. 
 
 

α. Κύριες ακτοπλοϊκές γραµµές  
 

Στον πίνακα 5.15. παρουσιάζεται η κατανοµή της κίνησης των τροχοφόρων στις 
κύριες ακτοπλοϊκές γραµµές, µε επιµέρους ανάλυση για τους κύριους και λοιπούς 
λιµένες αυτών. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.15. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (2006) 

 
∆ιακινηθέντα τροχοφόρα 

Ονοµασία κύριας ακτοπλοϊκής 
γραµµής Κύριοι 

λιµένες % Λοιποί λιµένες % Σύνολο 
γραµµής % 

1. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 381.604 95,06% 19.833 4,94% 401.437 13,98%

2. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 59.073 100,00% 0 0,00% 59.073 2,06%

3. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΡΗΤΗΣ 525.660 99,99% 40 0,01% 525.700 18,31%

4. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ - 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ - ΚΡΗΤΗΣ 38.102 98,17% 712 1,83% 38.814 1,35%

5. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ 234.298 74,53% 80.059 25,47% 314.357 10,95%

6. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ∆ΥΤΙΚΩΝ 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 111.198 99,85% 170 0,15% 111.368 3,88%

7. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 144.682 98,09% 2.811 1,91% 147.493 5,14%

8. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΤΗΝΟΥ 
- ΣΑΜΟΥ 237.319 93,34% 16.921 6,66% 254.240 8,86%

9. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΧΙΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 170.009 99,25% 1.278 0,75% 171.287 5,97%

10. ΠΑΤΡΑΣ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 107.225 100,00% 0 0,00% 107.225 3,73%

11. ΡΑΦΗΝΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΝ∆ΡΟΥ 
- ΤΗΝΟΥ - ΣΥΡΟΥ 414.338 99,27% 3.055 0,73% 417.393 14,54%

12. ΡΟ∆ΟΥ-∆Ω∆/ΣΟΥ-Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 11.361 60,99% 7.267 39,01% 18.628 0,65%

13. ΒΟΛΟΥ - ΕΥΒΟΙΑΣ - 
ΒΟΡ.ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 153.937 99,50% 780 0,50% 154.717 5,39%

14. ΛΑΥΡΙΟΥ - ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ 133.600 89,59% 15.520 10,41% 149.120 5,19%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 2.722.406 94,83% 148.446 5,17% 2.870.852 100,00%
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Τα µεγαλύτερα ποσοστά διακίνησης τροχοφόρων κατά φθίνουσα σειρά 
εµφανίζονται στις γραµµές Πειραιώς-Κρήτης, Ραφήνας-Εύβοιας-Άνδρου-Τήνου-Σύρου, 
Πειραιώς-Αργοσαρωνικού και Πειραιώς-∆ωδεκανήσων. Και εδώ πρέπει να τονιστεί ότι 
τα διαθέσιµα από το ΥΕΝ στοιχεία για όλες τις γραµµές αναφέρονται στα τροχοφόρα 
που διακινήθηκαν µε επιβατηγά και επιβατηγά-οχηµαταγωγά πλοία, µε εξαίρεση τη 
γραµµή Πειραιώς-Αργοσαρωνικού στην οποία περιλαµβάνονται και τα τροχοφόρα που 
διακινήθηκαν µέσω πορθµείων που εκτελούν τοπικές γραµµές. Επιπλέον, στον πίνακα 
5.16. παρουσιάζεται η κατανοµή του συνόλου των διακινηθέντων τροχοφόρων  στις 
επιµέρους κατηγορίες τους για τις κύριες ακτοπλοϊκές γραµµές. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.16. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ (2006) 
 

∆ιακινηθέντα τροχοφόρα 
Ονοµασία κύριας 

ακτοπλοϊκής γραµµής Φορτηγά % Λεωφορεία % Ι.Χ. % ∆ίκυκλα % Σύνολο 
γραµµής 

1. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 30.311 7,55% 1.176 0,29% 252.993 63,02% 116.957 29,13% 401.437

2. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 5.758 9,75% 387 0,66% 49.612 83,98% 3.316 5,61% 59.073

3. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΡΗΤΗΣ 106.991 20,35% 4.642 0,88% 354.516 67,44% 59.551 11,33% 525.700

4. 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ - 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ - 
ΚΡΗΤΗΣ 

10.637 27,41% 333 0,86% 22.403 57,72% 5.441 14,02% 38.814

5. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ 80.447 25,59% 1.179 0,38% 175.933 55,97% 56.798 18,07% 314.357

6. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ∆ΥΤΙΚΩΝ 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 8.533 7,66% 6 0,01% 74.843 67,20% 27.986 25,13% 111.368

7. 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

21.953 14,88% 252 0,17% 90.686 61,48% 34.602 23,46% 147.493

8. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ 
- ΤΗΝΟΥ - ΣΑΜΟΥ 54.162 21,30% 491 0,19% 141.393 55,61% 58.194 22,89% 254.240

9. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΧΙΟΥ - 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 40.388 23,58% 119 0,07% 104.615 61,08% 26.165 15,28% 171.287

10. 
ΠΑΤΡΑΣ - 

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

18.573 17,32% 2.850 2,66% 76.820 71,64% 8.982 8,38% 107.225

11. 
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ - 
ΑΝ∆ΡΟΥ - ΤΗΝΟΥ - 

ΣΥΡΟΥ 
31.399 7,52% 1.317 0,32% 330.454 79,17% 54.223 12,99% 417.393

12. ΡΟ∆ΟΥ-∆Ω∆/ΣΟΥ-
Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 2.452 13,16% 51 0,27% 8.709 46,75% 7.416 39,81% 18.628

13. ΒΟΛΟΥ - ΕΥΒΟΙΑΣ - 
ΒΟΡ.ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 24.082 15,57% 209 0,14% 117.226 75,77% 13.200 8,53% 154.717

14. ΛΑΥΡΙΟΥ - ΚΕΑΣ - 
ΚΥΘΝΟΥ 14.654 9,83% 165 0,11% 120.351 80,71% 13.950 9,35% 149.120

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ 
450.340 15,69% 13.177 0,46% 1.920.554 66,90% 486.781 16,96% 2.870.852
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.17. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΛΙΜΕΝΑ 
ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ (2006) 
 

ΓΡΑΜΜΗ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Φορτωθέντα 

Πειραιεύς 192.445 

Αίγινα 160.212 

Μέθανα 15.299 

Πόρος 12.377 

Υδρα 35 

Ερµιόνη 0 

Σπέτσες 1.236 

Λοιποί λιµένες 19.833 

ΣΥΝΟΛΟ 401.437 

ΓΡΑΜΜΗ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΡΗΤΗΣ  

Ηράκλειο 151.609 

Πειραιεύς 262.800 

Ρέθυµνο 13.633 

Σούδα 97.618 

Λοιποί λιµένες 40 

ΣΥΝΟΛΟ 525.700 

ΓΡΑΜΜΗ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ  

Πειραιεύς 13.973 

Κάλυµνος 6.772 

Κως 30.291 

Ρόδος 46.247 

Πάτµος 7.191 

Λέρος 8.824 

Λοιποί λιµένες 80.059 

ΣΥΝΟΛΟ 193.357 

ΓΡΑΜΜΗ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΝ∆ΡΟΥ - 
ΤΗΝΟΥ - ΣΥΡΟΥ 

 

Ραφήνα 199.000 

Γαύριο 75.943 

Τήνος 30.776 

Σύρος 0 

Μύκονος 30.047 

Πάρος 3.198 

Μαρµάρι 75.373 

Λοιποί λιµένες 3.056 

ΣΥΝΟΛΟ 417.393 
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Από την επιµέρους ανάλυση του πίνακα 5.16., παρατηρείται ότι σε όλες τις 
κύριες ακτοπλοϊκές γραµµές τα Ι.Χ. κατέχουν ποσοστά πάνω από 55% (µε µέσο όρο 
67%) επί του συνόλου των διακινηθέντων τροχοφόρων ανά γραµµή, ενώ το υπόλοιπο 
45% µοιράζεται κατά κύριο λόγο µεταξύ των φορτηγών και δικύκλων, τα δε λεωφορεία 
κατέχουν ένα ελάχιστο µερίδιο στο σύνολο. 
 

Για τις σηµαντικότερες από τις κύριες γραµµές στον πίνακα 5.17 γίνεται  
ανάλυση της κίνησης των τροχοφόρων για τους κύριους και λοιπούς λιµένες που 
περιλαµβάνονται σε αυτές.  

 

Στον πίνακα 5.18 δε, φαίνεται η διακύµανση των διακινηθέντων τροχοφόρων 
από τρίµηνο σε τρίµηνο στις ίδιες γραµµές για το σύνολο των κυρίων και λοιπών 
λιµένων.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.18. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΡΙΜΗΝΟ (ΣΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ) (2006) 
 

∆ιακινηθέντα τροχοφόρα ανά τρίµηνο και κατηγορία οχήµατος (Κύριοι Λιµένες) 

 Φορτηγά Λεωφορεία ΙΧ ∆ίκυκλα ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΡΓΩΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Α' τρίµηνο 6.082 48 38.655 10.367 55.152
Β' τρίµηνο 8.040 514 74.853 34.725 118.132
Γ' τρίµηνο 8.105 382 85.692 48.166 142.345
∆' τρίµηνο 6.251 210 42.542 16.972 65.975
Σύνολο 28.478 1.154 241.742 110.230 381.604

ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΡΗΤΗΣ 

Α' τρίµηνο 19.929 943 44.508 6.878 72.258
Β' τρίµηνο 23.832 1.466 73.895 16.741 115.934
Γ' τρίµηνο 25.146 1.232 177.458 26.545 230.381
∆' τρίµηνο 38.076 996 58.634 9.381 107.087
Σύνολο 106.983 4.637 354.495 59.545 525.660

ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ 

Α' τρίµηνο 11.469 95 14.184 2.495 28.243
Β' τρίµηνο 22.101 396 43.761 12.723 78.981
Γ' τρίµηνο 20.473 258 47.165 18.164 86.060
∆' τρίµηνο 15.360 184 21.190 4.280 41.014
Σύνολο 69.403 933 126.300 37.662 234.298

ΓΡΑΜΜΗ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΝ∆ΡΟΥ - ΤΗΝΟΥ - ΣΥΡΟΥ 

Α' τρίµηνο 5.370 43 41.471 5.394 52.278
Β' τρίµηνο 9.421 506 97.846 15.142 122.915
Γ' τρίµηνο 9.805 597 136.888 26.345 173.635
∆' τρίµηνο 6.793 169 51.964 6.584 65.510
Σύνολο 31.389 1.315 328.169 53.465 414.338
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∆ιακινηθέντα τροχοφόρα ανά τρίµηνο και κατηγορία οχήµατος (Λοιποί Λιµένες) 

 Φορτηγά Λεωφορεία ΙΧ ∆ίκυκλα ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΡΓΩΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Α' τρίµηνο 305 1 907 225 1.438
Β' τρίµηνο 570 6 3.666 2.110 6.352
Γ' τρίµηνο 666 12 5.599 3.911 10.188
∆' τρίµηνο 292 3 1.079 481 1.855
Σύνολο 1.833 22 11.251 6.727 19.833

ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΡΗΤΗΣ 

Α' τρίµηνο 0 0 0 0 0
Β' τρίµηνο 1 6 3 1 11
Γ' τρίµηνο 7 0 17 5 29
∆' τρίµηνο 0 0 0 0 0
Σύνολο 8 6 20 6 40

ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ 

Α' τρίµηνο 776 8 2053 543 3380
Β' τρίµηνο 4951 112 23195 8000 36258
Γ' τρίµηνο 4388 112 21726 9569 35795
∆' τρίµηνο 929 14 2659 1024 4626
Σύνολο 11044 246 49633 19136 80059

ΓΡΑΜΜΗ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΝ∆ΡΟΥ - ΤΗΝΟΥ - ΣΥΡΟΥ 

Α' τρίµηνο 0 0 1 0 1
Β' τρίµηνο 0 0 340 145 485
Γ' τρίµηνο 11 3 1.911 600 2.525
∆' τρίµηνο 0 0 33 11 44
Σύνολο 11 3 2.285 756 3.055

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 

 
Χρησιµοποιώντας τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα (5.18.) προέκυψε το σχήµα 

5.8. Παρατηρούµε ότι σε όλες τις προαναφερθείσες γραµµές το σύνολο των 
διακινηθέντων τροχοφόρων  παρουσιάζουν µία σταδιακή αύξηση από το Α’ τρίµηνο 
έως και το Γ’ τρίµηνο, όπου παρατηρείται η αναµενόµενη καλοκαιρινή αιχµή, µετά την 
οποία ακολουθεί και πάλι σταδιακή µείωση µέχρι το τέλος του χρόνου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



To Ελληνικό Σύστηµα Θαλασσίων Μεταφορών                                    Ψαρρός Απόστολος 
 

Σελίδα - 73 - 
 

ΣΧΗΜΑ 5.8. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ 
ΚΥΡΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (2006) 
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ΓΡΑΜΜΗ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΝ∆ΡΟΥ - ΤΗΝΟΥ - ΣΥΡΟΥ

 
 
β. Λοιπές ακτοπλοϊκές γραµµές  
 

Το σύνολο των διακινηθέντων τροχοφόρων στις λοιπές ακτοπλοϊκές γραµµές, 
ανά γραµµή, φαίνεται στον πίνακα 5.19. 

Βλέπουµε ότι ποσοστό άνω του  50% περίπου των τροχοφόρων µετακινήθηκε 
σε τρεις γραµµές: Θήρας-Κυκλάδων,Λαυρίου-Β.Αιγαίου-Αλεξανδρούπολης και 
Νυδρίου-Μεγανησίου-Φισκάρδου-Φρίσκων. 

 
 Το σύνολο των διακινηθέντων τροχοφόρων ανά λοιπή ακτοπλοϊκή γραµµή  και 

είδος τροχοφόρου φαίνεται στον πίνακα  5.20. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.19. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (2006) 

 

Ονοµασία λοιπής ακτοπλοϊκής γραµµής ∆ιακινηθέντα τροχοφόρα % 

1. ΓΡΑΜΜΗ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ -  ΑΓ.ΡΟΥΜΕΛΗΣ 6.446 2,95%

2. ΓΡΑΜΜΗ ΘΗΡΑΣ - ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 30.260 13,85%

3. ΓΡΑΜΜΗ ΧΙΟΥ - ΣΑΜΟΥ 2.639 1,21%

4. ΓΡΑΜΜΗ ΝΥ∆ΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ - 
ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ - ΦΡΙΚΩΝ 51.432 23,55%

5. ΓΡΑΜΜΗ ΑΣΤΑΚΟΥ - ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑΣ 21.146 9,68%

6. ΓΡΑΜΜΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 29.155 13,35%

7. ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ 11.403 5,22%

8. ΓΡΑΜΜΗ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ - 
ΚΑΒΑΛΑΣ 0 0,00%

9. ΓΡΑΜΜΗ  ΛΑΥΡΙΟΥ-ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 27.763 12,71%

10. ΓΡΑΜΜΗ ΡΟ∆ΟΥ-∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΣΑΜΟΥ 15.545 7,12%

11. ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΒΑΛΑΣ -  ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ-
ΒΑΘΕΩΣ 

22.642 10,37%

12. ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΒΟΡ.ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ - 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 218.431 100%

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 

 

Παρατηρούµε ότι σε όλες τις γραµµές τα  Ι.Χ. κατέχουν ποσοστά πάνω από 
40% επί του συνόλου των διακινηθέντων τροχοφόρων ανά γραµµή. Μοναδική εξαίρεση 
αποτελεί η γραµµή Καλύµνου-∆ωδεκανήσου στην οποία άνω του 73% περίπου των 
οχηµάτων που διακινούνται µέσω αυτής είναι δίκυκλα και φορτηγά.  

 
Για κάθε µία από τις προαναφερθείσες λοιπές ακτοπλοϊκές γραµµές που 

εξυπηρετούν τα µεγαλύτερα ποσοστά του συνόλου της διακίνησης τροχοφόρων της 
χώρας, το πλήθος των διακινηθέντων (µέσος όρος εκφορτωθέντων και φορτωθέντων) 
τροχοφόρων, όλων των κατηγοριών οχηµάτων µαζί, σε καθένα από τους λιµένες, αλλά 
και στο σύνολο αυτών, φαίνονται στον πίνακα 5.21. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.20.  ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (2006) 

 
∆ιακινηθέντα τροχοφόρα Ονοµασία λοιπής 

ακτοπλοϊκής γραµµής Φορτηγά % Λεωφορεία % ΙΧ % ∆ίκυκλα % Σύνολο 
γραµµής

1. ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ - 
ΑΓ.ΡΟΥΜΕΛΗΣ 286 4,44% 21 0,33% 5.468 84,83% 671 10,41% 6.446

2. ΘΗΡΑΣ - 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 5.179 17,12% 0 0,00% 14.604 48,26% 10.477 34,62% 30.260

3. ΧΙΟΥ - ΣΑΜΟΥ 305 11,56% 0 0,00% 1.424 53,96% 910 34,48% 2.639

4. 

ΝΥ∆ΡΙΟΥ - 
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ - 
ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ - 

ΦΡΙΚΩΝ 

10.714 20,83% 79 0,15% 35.224 68,49% 5.415 10,53% 51.432

5. ΑΣΤΑΚΟΥ - 
ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑΣ 2.105 9,95% 726 3,43% 16.269 76,94% 2.046 9,68% 21.146

6. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛ

ΕΩΣ - 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

6.387 21,91% 210 0,72% 19.268 66,09% 3.290 11,28% 29.155

7. ΚΑΛΥΜΝΟΥ - 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ 5.428 47,60% 0 0,00% 2.992 26,24% 2.983 26,16% 11.403

8. 
ΡΑΦΗΝΑΣ - 

ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ - 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

9. 

ΓΡΑΜΜΗ  
ΛΑΥΡΙΟΥ-

ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ-
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

6.413 23,10% 6 0,02% 18.950 68,26% 2.394 8,62% 27.763

10. 
ΓΡΑΜΜΗ ΡΟ∆ΟΥ-
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ-

ΣΑΜΟΥ 
4.025 25,89% 16 0,10% 6.186 39,79% 5.318 34,21% 15.545

11. ΓΡΑΜΜΗ 
ΚΑΒΑΛΑΣ -  ΑΓΙΟΥ 
ΚΗΡΥΚΟΥ-ΒΑΘΕΩΣ 

3.810 16,83% 188 0,83% 15.999 70,66% 2.645 11,68% 22.642

12. 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 

ΒΟΡ.ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ - 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ - 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ 
44.65220,44% 1.246 0,57% 136.3848 62,44% 36.149 16,55% 218.431

 

Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 

Η διακύµανση των διακινηθέντων τροχοφόρων από τρίµηνο σε τρίµηνο στις 
ίδιες γραµµές παρουσιάζεται στον πίνακα 5.22.και το σχήµα 5.9 που ακολουθούν. 
Βλέπουµε ότι υπάρχει απότοµη αύξηση κατά το καλοκαιρινό τρίµηνο και χαµηλές τιµές 
κατά τα άλλα τρίµηνα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.21. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΑΝΑ 
ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΤ.ΓΡΑΜΜΩΝ (2006) 

 
ΓΡΑΜΜΗ ΝΥ∆ΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ - 

ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ - ΦΡΙΚΩΝ Εκφορτωθέντα Οχήµατα 

Μεγανήσι 13.881
Νυδρίον 17.356
Φισκάρδον 9.924
Φρίκες 2.105

Λοιποί λιµένες 8.166
ΣΥΝΟΛΟ 51.432

ΓΡΑΜΜΗ  ΛΑΥΡΙΟΥ-ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ-
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ Εκφορτωθέντα Οχήµατα 

Αλεξανδρούπολης 1.070
Καβάλα 5.482
Μύρινα 10.186
Λαύριο 5.348

Σαµοθράκη 1.714
Λοιποί λιµένες 3.963
ΣΥΝΟΛΟ 27.763

ΓΡΑΜΜΗ ΘΗΡΑΣ - ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Εκφορτωθέντα Οχήµατα 
Σύρος 4.430
Πάρος 2.835
Νάξος 3.003
Θήρα 2.103
Ίος 1.238

Λοιποί λιµένες 16.651
ΣΥΝΟΛΟ 30.260

 

Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 

 
ΣΧΗΜΑ 5.9. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (2006) 
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ΓΡΑΜΜΗ ΘΗΡΑΣ - ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.22.  ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΚ. ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ &TΡΙΜΗΝΟ(2006) 
 
 

∆ιακινηθέντα τροχοφόρα ανά τρίµηνο και κατηγορία οχήµατος 
 Φορτηγά Λεωφορεία ΙΧ ∆ίκυκλα ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΡΑΜΜΗ ΝΥ∆ΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ - ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ - ΦΡΙΚΩΝ 

Α' τρίµηνο 1.407 1 2.253 143 3.804
Β' τρίµηνο 3.587 31 7.019 1.711 12.348
Γ' τρίµηνο 3.929 46 22.161 2.933 29.069
∆' τρίµηνο 1.791 1 3.791 628 6.211
Σύνολο 10.714 79 35.224 5.415 51.432

ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

Α' τρίµηνο 1.164 2 1.290 51 2.507
Β' τρίµηνο 1.890 4 3.619 424 5.937
Γ' τρίµηνο 1.840 0 11.318 1.694 14.852
∆' τρίµηνο 1.519 0 2.723 225 4.467
Σύνολο 6.413 6 18.950 2.394 27.763

ΓΡΑΜΜΗ ΘΗΡΑΣ - ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

Α' τρίµηνο 961 0 1.099 600 2.660
Β' τρίµηνο 1.686 0 2.511 1.753 5.950
Γ' τρίµηνο 1.880 0 9.652 7.383 18.915
∆' τρίµηνο 652 0 1.342 741 2.735
Σύνολο 5.179 0 14.604 10.477 30.260

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 

 
 
γ. Κύριες πορθµειακές  γραµµές  

 
Το σύνολο των τροχοφόρων που το 2006 διακινήθηκαν µέσω των κύριων 

πορθµειακών γραµµών της χώρας, όπως και η κατανοµή αυτών ανά γραµµή 
παρουσιάζεται στον πίνακα   5.23. 

 
Όπως και στην περίπτωση των επιβατών, έτσι και στα οχήµατα, οι γραµµές 

Περάµατος-Παλουκιών και Ρίου-Αντιρρίου κατέχουν το 62% επί της συνολικής 
κίνησης των τροχοφόρων, µε όλες τις άλλες γραµµές να κατέχουν ποσοστά κάτω του 
7%.  

Οι κατανοµή των ροών των τροχοφόρων ανά κατηγορία οχήµατος σε κάθε µία 
από τις κύριες πορθµειακές γραµµές φαίνεται στον πίνακα 5.24. που ακολουθεί.                    

 
Από τον πίνακα αυτό βλέπουµε ότι σε όλες τις γραµµές (εκτός της γραµµής 

Σπετσών-Κόστας), τα Ι.Χ. κατέχουν ποσοστά της τάξης του 65% και άνω. Ακολουθούν 
τα δίκυκλα µε 16%, τα φορτηγά µε ποσοστό περί του 12% και τέλος τα λεωφορεία µε 
σχεδόν µηδαµινό ποσοστό (0,5%). Αξιοσηµείωτο είναι ότι και στη γραµµή Σπετσών-
Κόστας, το ποσοστό των Ι.Χ. και φορτηγών είναι αντίστοιχα µικρό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.23. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ 
ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (2006) 

 
 

Ονοµασία κυρίας πορθµειακής γραµµής ∆ιακινηθέντα τροχοφόρα % 

1. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 207.274 5,22%
2. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 82.312 2,07%
3. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΚΥΘΗΡΩΝ 45.806 1,15%
4. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 76.183 1,92%
5. ΠΡΕΒΕΖΗΣ - ΑΚΤΙΟΥ 0 0,00%
6. ΚΥΛΛΗΝΗΣ - ΠΟΡΟΥ 85.385 2,15%
7. ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 168.055 4,24%
8. ΑΙΓΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20.181 0,51%
9. ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 407.556 10,27%
10. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΑΚΤΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 262.432 6,61%
11. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ 2.057.297 51,84%
12. ΣΠΕΤΣΩΝ - ΚΟΣΤΑΣ 18.051 0,45%
13. ΩΡΩΠΟΥ - ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ 126.603 3,19%
14. ΑΙ∆ΗΨΟΥ - ΑΡΚΙΤΣΑΣ 134.981 3,40%
15. ΓΛΥΦΑΣ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 68.085 1,72%
16. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ 30.028 0,76%
17. ΘΑΣΟΥ - ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 177.954 4,48%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 3.968.183 100,00%

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.24. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ 
ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (2006) 

 
∆ιακινηθέντα τροχοφόρα 

Ονοµασία κύριας πορθµειακής 
γραµµής 

Φορτηγά % Λεωφορεία % ΙΧ % ∆ίκυκλα % Σύνολο 
γραµµής 

1. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 41.971 20,25% 5.140 2,48% 153.777 74,19% 6.386 3,08% 207.274

2. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 4.350 5,28% 0 0,00% 69.462 84,39% 8.500 10,33% 82.312

3. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΚΥΘΗΡΩΝ 7.360 16,07% 0 0,00% 36.748 80,22% 1.698 3,71% 45.806

4. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ - ΑΓΙΑΣ 
ΜΑΡΙΝΗΣ 4.728 6,21% 296 0,39% 66.957 87,89% 4.202 5,52% 76.183

5. ΠΡΕΒΕΖΗΣ - ΑΚΤΙΟΥ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

6. ΚΥΛΛΗΝΗΣ - ΠΟΡΟΥ 17.373 20,35% 1.338 1,57% 64.704 75,78% 1.970 2,31% 85.385

7. ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 31.109 18,51% 3.750 2,23% 127.786 76,04% 5.410 3,22% 168.055

8. ΑΙΓΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4.033 19,98% 159 0,79% 15.534 76,98% 455 2,25% 20.181

9. ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 123.080 30,20% 0 0,00% 280.084 68,72% 4.392 1,08% 407.556

10. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΑΚΤΗΣ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 35.335 13,46% 2.648 1,01% 198.420 75,61% 26.029 9,92% 262.432

11. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 
ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ 146.240 7,11% 0 0,00% 1.351.452 65,69% 559.605 27,20% 2.057.297

12. ΣΠΕΤΣΩΝ - ΚΟΣΤΑΣ 8.847 49,01% 0 0,00% 6.587 36,49% 2.617 14,50% 18.051

13. ΩΡΩΠΟΥ - ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ 3.833 3,03% 13 0,01% 119.798 94,62% 2.959 2,34% 126.603

14. ΑΙ∆ΗΨΟΥ - ΑΡΚΙΤΣΑΣ 11.341 8,40% 1.926 1,43% 119.691 88,67% 2.023 1,50% 134.981

15. ΓΛΥΦΑΣ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 14.307 21,01% 1.444 2,12% 51.167 75,15% 1.167 1,71% 68.085

16. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ 6.658 22,17% 38 0,13% 19.661 65,47% 3.671 12,23% 30.028

17. ΘΑΣΟΥ - ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 48.198 27,08% 2.881 1,62% 122.262 68,70% 4.613 2,59% 207.274

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ 
ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 508.763 12,82% 19.633 0,49% 2.804.090 70,66%

 
635.697 

 
16,02% 3.968.183

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 

 

Η χρονική διακύµανση – ανά τρίµηνο - των διακινηθέντων τροχοφόρων στις 
σηµαντικότερες κύριες πορθµειακές γραµµές, έτσι όπως αυτές εντοπίσθηκαν 
παραπάνω, παρουσιάζεται στον πίνακα και στο αντίστοιχο διάγραµµα που ακολουθούν. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.25. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ  
ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ &  

ΤΡΙΜΗΝΟ (2006) 
 

∆ιακινηθέντα τροχοφόρα ανά κατηγορία οχήµατος και τρίµηνο 

 Φορτηγά Λεωφορεία ΙΧ ∆ίκυκλα ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΡΑΜΜΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

Α' τρίµηνο 24.998 0 53.739 450 79.187
Β' τρίµηνο 32.707 0 75.559 1.197 109.463
Γ' τρίµηνο 31.701 0 90.788 1.949 124.438
∆' τρίµηνο 33.674 0 59.998 796 94.468
Σύνολο 123.080 0 280.084 4.392 407.556

ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ 

Α' τρίµηνο 32.986 0 285.462 89.946 408.394
Β' τρίµηνο 41.457 0 375.847 167.771 585.075
Γ' τρίµηνο 41.185 0 419.677 196.758 657.620
∆' τρίµηνο 30.611 0 270.468 105.130 406.209
Σύνολο 146.239 0 1.351.454 559.605 2.057.298

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 

 

ΣΧΗΜΑ 5.10. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ 
ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (2006) 
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Στη γραµµή Ρίου-Αντιρρίου βλέπουµε µία σταθερότητα µε µικρή αύξηση κατά 
το τρίτο τρίµηνο σε αντίθεση µε τη γραµµή Περάµατος-Παλουκιών που παρουσιάζει 
έντονη εποχικότητα, µε µεγάλη αύξηση κατά τους θερινούς µήνες. Γενικά όµως τα 
επίπεδα ροών τροχοφόρων µέσω των γραµµών αυτών διατηρούνται σε σχετικά σταθερά 
(και πάντοτε υψηλά) επίπεδα σε όλη τη διάρκεια του έτους. 

 
 

δ. Λοιπές πορθµειακές γραµµές  
 

Το σύνολο των τροχοφόρων που το 2006 διακινήθηκαν µέσω των λοιπών 
πορθµειακών γραµµών της χώρας, όπως και η κατανοµή αυτών ανά γραµµή, 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.26. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (2006) 
 

Ονοµασία λοιπής πορθµειακής γραµµής ∆ιακινηθέντα τροχοφόρα % 

1. ΠΟΡΟΥ - ΓΑΛΑΤΑ 112.228 38,38%

2. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 44.957 15,37%

3. ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ - ΤΡΥΠΗΤΗΣ 28.712 9,82%

4. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ - ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 0 0,00%

5. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΠΑΞΩΝ 7.911 2,71%

6. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 28.174 9,63%

7. ΜΥΡΙΝΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 321 0,11%

8. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ∆ΑΦΝΗΣ 5.378 1,84%

9. ΚΥΛΛΗΝΗΣ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 9.928 3,40%

10. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΞΩΝ 1.109 0,38%

11. ΚΩ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ 19.955 6,82%

12. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ - ΠΡΙΝΟΥ 6.173 2,11%
13. 

 ΠΕΣΣΑ∆Α ΚΕΦ/ΝΙΑΣ - ΣΧΟΙΝΑΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5.289 1,81%

14. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ 13.934 4,76%

15. ΤΡΥΠΗΤΗΣ - ∆ΑΦΝΗΣ 3.138 1,07%

16. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-∆ΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 484 0,17%

17. ΚΥΛΛΗΝΗΣ- ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 4.737 1,62%

18. ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 0 0,00%

19 ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 0 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 292.428 100,00%

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 
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Στον πίνακα 5.27. φαίνεται η κατανοµή των τροχοφόρων ανά κατηγορία 
οχήµατος σε κάθε µια από τις λοιπές πορθµειακές γραµµές. 

 
            ΠΙΝΑΚΑΣ 5.27. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (2006) 
 

∆ιακινηθέντα τροχοφόρα 
Ονοµασία λοιπής 

πορθµειακής γραµµής 
Φορτηγά % Λεωφορεί

α % ΙΧ % ∆ίκυκλα % Σύνολο 
γραµµής 

1. ΠΟΡΟΥ - ΓΑΛΑΤΑ 7.502 6,68% 0 0,00% 60.991 54,35% 43.735 38,97% 112.228

2. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 9.987 22,22% 0 0,00% 21.860 48,62% 13.110 29,16% 44.957

3. ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ - 
ΤΡΥΠΗΤΗΣ 1.196 4,16% 0 0,00% 27.472 95,68% 44 0,15% 28.712

4. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ - 
ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

5. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - 
ΠΑΞΩΝ 1.829 23,12% 71 0,90% 5.453 68,93% 558 7,05% 7.911

6. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - 
ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 5.247 18,62% 363 1,29% 21.608 76,70% 956 3,39% 28.174

7. ΜΥΡΙΝΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 6 1,87% 0 0,00% 312 97,19% 3 0,94% 321

8. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - 
∆ΑΦΝΗΣ 1.411 26,25% 0 0,00% 3.967 73,75% 0 0,00% 5.378

9. ΚΥΛΛΗΝΗΣ - 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1.820 18,33% 157 1,58% 7.684 77,40% 267 2,69% 9.928

10. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΞΩΝ 542 48,81% 38 3,47% 347 31,28% 182 16,45% 1.109

11. ΚΩ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ 6.736 33,76% 0 0,00% 8.150 40,84% 5.069 25,40% 19.955

12. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ - 
ΠΡΙΝΟΥ 2.180 35,31% 10 0,17% 3.685 59,70% 298 4,83% 6.173

13. 
 
ΠΕΣΣΑ∆Α ΚΕΦ/ΝΙΑΣ - 
ΣΧΟΙΝΑΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 371 7,01% 425 8,03% 3.954 74,76% 539 10,20% 5.289

14. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΑΓΙΑΣ 
ΠΕΛΑΓΙΑΣ 1.329 9,54% 139 1,00% 11.775 84,51% 691 4,96% 13.934

15. ΤΡΥΠΗΤΗΣ - ∆ΑΦΝΗΣ 2.944 93,82% 0 0,00% 194 6,18% 0 0,00% 3.138

16. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-
∆ΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 99 20,45% 0 0,00% 260 53,62% 125 25,93% 484

17. ΚΥΛΛΗΝΗΣ- 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 459 9,69% 73 1,54% 4.031 85,11% 174 3,66% 4.737

18. ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΠΟΡΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

19 ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΣΑΜΗΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ 
ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ 
43.658 14,93% 1.276 0,44% 181.743 62,15%

 
    65.751 

 
22,48%   292.428

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 
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Και σε αυτό τον πίνακα βλέπουµε ότι σε όλες τις γραµµές το ποσοστό των Ι.Χ. 
είναι συντριπτικά µεγαλύτερο από τις υπόλοιπες κατηγορίες τροχοφόρων και, µε 
εξαίρεση τη γραµµή Τρυπητής-∆άφνης και Κέρκυρας-Παξών, είναι άνω του 50% του 
συνολικού αριθµού τροχοφόρων.  Βέβαια η γραµµή Πόρου-Γαλατά και στον αριθµό 
των τροχοφόρων, κατέχει τη µερίδα του λέοντος επί της συνολικής κίνησης (ποσοστό 
της τάξης του 39%). 

Η χρονική διακύµανση - ανά τρίµηνο - των διακινηθέντων τροχοφόρων στις 
σηµαντικότερες λοιπές πορθµειακές γραµµές, έτσι όπως αυτές εντοπίσθηκαν 
παραπάνω, παρουσιάζεται στον πίνακα και στο αντίστοιχο διάγραµµα που ακολουθούν. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.28. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΡΙΜΗΝΟ (2006) 
 

∆ιακινηθέντα τροχοφόρα ανά κατηγορία οχήµατος και τρίµηνο 

 Φορτηγά Λεωφορεία ΙΧ ∆ίκυκλα ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΡΟΥ - ΓΑΛΑΤΑ 

Α' τρίµηνο 1.549 0 11.162 7.436 20.147
Β' τρίµηνο 2.002 0 12.311 9.988 24.301
Γ' τρίµηνο 2.297 0 23.122 16.504 41.923
∆' τρίµηνο 1.654 0 14.396 9.807 25.857
Σύνολο 7.502 0 60.991 43.735 112.228

ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ - ΤΡΥΠΗΤΗΣ 

Α' τρίµηνο 84 0 1.363 0 1.447
Β' τρίµηνο 361 0 5.333 0 5.694
Γ' τρίµηνο 564 0 19.222 19 19.805
∆' τρίµηνο 187 0 1.554 25 1.766
Σύνολο 1.196 0 27.472 44 28.712

ΓΡΑΜΜΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 

Α' τρίµηνο 1.043 49 2.621 70 3.783
Β' τρίµηνο 1.381 109 5.027 246 6.763
Γ' τρίµηνο 1.632 152 10.019 502 12.305
∆' τρίµηνο 1.191 53 3.941 138 5.323
Σύνολο 5.247 363 21.608 956 28.174

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ – Έτος 2006 

 

Από το σχήµα 5.11 βλέπουµε ότι και στις τρεις γραµµές παρατηρείται το 
φαινόµενο της χαµηλής κίνησης τροχοφόρων στην αρχή και το τέλος του έτους µε µία 
ενδιάµεση αιχµή η οποία αρχίζει από το δεύτερο τρίµηνο και κορυφώνεται το τρίτο.           
Η µόνη διαφοροποίηση που παρατηρείται εντοπίζεται στη γραµµή Πόρου-Γαλατά, η 
οποία πέρα από το γεγονός ότι κινείται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα κίνησης 
τροχοφόρων από τις άλλες τρεις, παρουσιάζει µία απότοµη και αλµατώδη αύξηση 
διακινηθέντων τροχοφόρων από την αρχή του έτους µέχρι το τρίτο τρίµηνο, και 
αντιστοίχως αλµατώδη µείωση στη συνέχεια µέχρι το τέλος του χρόνου. 
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ΣΧΗΜΑ 5.11. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (2006) 
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5.3. Μελέτη Στοιχείων Ετών µετά την Άρση του Cabotage  

 
Στην ενότητα αυτή θα εξεταστεί η µεταφορική κίνηση των πέντε (5) τελευταίων 

ετών, δηλαδή από το 2002, οπότε είχαµε την πρόωρη άρση του cabotage, ως και το 
2006, τελευταίο έτος του οποίου τα στοιχεία είναι διαθέσιµα.   

 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του τότε Υ.Ε.Ν. 

προκύπτουν οι πίνακες 5.29 και 5.30 και τα αντίστοιχα σχήµατα 5.12 και 5.13 που 
περιγράφουν τη διακύµανση της συνολικής κίνησης (µέσος όρος επιβιβασθέντων και 
αποβιβασθέντων) επιβατών και τροχοφόρων αντίστοιχα, στις κύριες ακτοπλοϊκές και 
πορθµειακές γραµµές του συστήµατος θαλασσίων µεταφορών της χώρας.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.29. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ 

ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΣ  
 

Ακτοπλοϊκές γραµµές Πορθµειακές γραµµές 

Επιβάτες Κύριες  Λοιπές  ΣΥΝΟΛΟ Κύριες  Λοιπές  ΣΥΝΟΛΟ 
2006 16.607.134 1.930.559 18.537.693 11.248.815 1.008.961 12.257.776
2005 15.899.517 1.971.350 17.870.867 10.845.491 964.488 11.809.979
2004 15.725.169 1.488.281 17.213.450 14.728.582 888.136 15.616.718
2003 13.712.320 1.074.210 14.786.530 16.560.820 880.702 17.441.522
2002 12.482.023 572.525 13.054.548 17.097.362 913.702 18.011.064

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ  
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ΣΧΗΜΑ 5.12. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ 
ΕΤΟΣ 

 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2002 2003 2004 2005 2006

Κύριες Ακτοπλοϊκές Λοιπές Ακτοπλοϊκές

Κύριες Πορθµειακές Λοιπές Πορθµειακές  
 

 
 

ΣΧΗΜΑ 5.13. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.30. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΣ 

 
Ακτοπλοϊκές γραµµές Πορθµειακές γραµµές 

Τροχοφόρα Κύριες  Λοιπές ΣΥΝΟΛΟ Κύριες  Λοιπές ΣΥΝΟΛΟ 
2006 2.870.852 218.431 3.089.283 3.968.183 292.428 4.260.611 
2005 2.741.745 216.981 2.958.726 3.976.713 229.461 4.206.174 
2004 2.765.782 192.508 2.958.290 4.677.052 262.271 4.939.323 
2003 2.352.376 135.421 2.487.797 4.934.314 251.711 5.186.025 
2002 2.317.085 109.071 2.426.156 4.905.366 261.306 5.166.671 

 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία ΥΕΝ  

 
Από τη µελέτη των παραπάνω σχηµάτων µπορούν να προκύψουν τα εξής 

συµπεράσµατα : 
 

1. Η κίνηση των επιβατών µέσα στα τέσσερα αυτά έτη παρουσιάζει αυξητικές τάσεις σε 
όλες τις κατηγορίες εκτός από αυτή των κυρίων πορθµειακών γραµµών. Αυτό οφείλεται 
σε µεγάλο βαθµό στην κατασκευή της γέφυρας στο Ρίο-Αντίρριο, γεγονός που 
περιόρισε τις µετακινήσεις επιβατών µε πλοία στη γραµµή αυτή.  
 
2. Η αύξηση της κίνησης στις κύριες ακτοπλοϊκές γραµµές οι οποίες είναι και οι πλέον 
εµπορικές και επηρεάστηκαν άµεσα από την άρση του cabotage, είναι της τάξης του 
16% σε διάστηµα 4 ετών, και δεδοµένης της ουσιαστικής απελευθέρωσης που έλαβε 
χώρα στο δίκτυο στα µέσα του 2005, και της ανόδου του 2006, για το 2007 αναµένεται 
ακόµη µεγαλύτερο ποσοστό. 
 
3. Ανάλογα µε την κίνηση επιβατών και η κίνηση των οχηµάτων παρουσιάζει αυξητική 
πορεία στις ακτοπλοϊκές και φθίνουσα πορεία στις πορθµειακές γραµµές. Η λειτουργία 
της γέφυρας του Ρίου-Αντιρρίου ίσως είναι και εδώ η βασική αιτία της σηµαντικής 
µείωσης που παρατηρείται κατά το 2005 (δεδοµένου ότι πριν το 2004 κατείχε το 33% 
του συνολικού µεταφερόµενου αριθµού οχηµάτων από όλες τις πορθµειακές γραµµές).  
 
4. Στις ακτοπλοϊκές γραµµές παρατηρείται αύξηση της κίνησης των οχηµάτων κατά 
18%, ποσοστό αρκετά σηµαντικό αν ληφθεί υπόψη η υψηλή τιµολόγηση στα οχήµατα 
(δεδοµένης της µη ουσιαστικής απελευθέρωσης) ως το 2005 (τα τελευταία  δύο έτη 
υπήρξε µια σταθερότητα στον τοµέα αυτό).  
 
 
5.4. Εκτίµηση Τάσης Μελλοντικής Κίνησης 
 
            Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µία προσπάθεια εκτίµησης της τάσης της κίνησης 
επιβατών και οχηµάτων για τα προσεχή έτη, πάντοτε µε βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της γραµµικής παλινδρόµησης. 
 
 Για την κίνηση των επιβατών της ακτοπλοΐας θα χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία 
των επτά (7) τελευταίων ετών . Εδώ δε θα γίνει ο διαχωρισµός κυρίων και λοιπών γιατί 
µας ενδιαφέρει πρωτίστως η συνολική κίνηση. Έτσι σχηµατίζεται ο ακόλουθος             
πίνακας  5.31. : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.31. ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ( 1995-2006) 
 

Έτος Επιβάτες ακτοπλοϊκών γραµµών 
2006 18.537.693 
2005 17.870.867 
2004 17.213.450 
2003 14.786.530 
2002 13.054.548 
2001 13.852.164 
2000 11.646.230 

    
 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 5.31 και τη µέθοδο της γραµµικής 
παλινδρόµησης γίνεται σχηµατικά (σχ.5.14) µία εκτίµηση της τάσης της κίνησης των 
επιβατών για τα επόµενα έτη.  
 
ΣΧΗΜΑ 5.14. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ  

 
y = 1E+06x - 2E+09

R2 = 0,9298
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            Όπως φαίνεται από το σχήµα 5.14. εκτιµάται ότι θα υπάρξει µία ανοδική τάση 
στην κίνηση των επιβατών (όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας 
επταετίας) αλλά χωρίς υπερβολικές αυξήσεις, κάτι που είναι αναµενόµενο λόγω του 
µικρού µεγέθους της εγχώριας αγοράς και ίσως λόγω και των υπερβολικών αυξήσεων 
στους ναύλους, γεγονός που δεν ενθαρρύνει τους επιβάτες να ταξιδεύουν συχνότερα 
από και προς τους νησιωτικούς προορισµούς της χώρας. 
 
 Η προηγούµενη ανάλυση δεν έχει νόηµα να εφαρµοστεί στις πορθµειακές 
γραµµές λόγω της κατασκευής της γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου που άλλαξε τα δεδοµένα 
και µείωσε δραµατικά το ποσοστό της κίνησης στο σύνολο της. Στον επόµενο πίνακα 
5.32 φαίνεται η µείωση και της επιβατικής και της κίνησης οχηµάτων από το 2003 ως 
το 2005 κατά 82,3 % και 74,8 % αντίστοιχα.. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.32. ΕΤΗΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 
(2002-2006) 

 
Γραµµή Ρίου - Αντιρρίου ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΑ 

2002 7.104.880 1.617.137 
2003 6.774.873 1.711.532 
2004 4.844.201 1.279.558 
2005 1.190.966 394.976 
2006 1.186.943 407.556 

 
 Με ανάλογη διαδικασία και τα στοιχεία του πίνακα 5.33, προκύπτει το σχήµα 
5.16, που αναφέρεται στην εκτίµηση της τάσης της κίνησης των οχηµάτων για τα 
προσεχή έτη.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.33. ∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ   

( 2000-2006) 
 

Έτος ∆ιακινηθέντα οχήµατα  ακτοπλοϊκών γραµµών 
2006 3.089.283 
2005 2.958.726 
2004 2.958.290 
2003 2.487.797 
2002 2.426.156 
2001 2.402.000 
2000 2.355.018 

 
 

ΣΧΗΜΑ 5.15. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ  
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  Εδώ βλέπουµε επίσης µία ανοδική τάση, αλλά µε µικρότερη κλίση, κάτι που 
είναι και αναµενόµενο, αφού η κίνηση των οχηµάτων δεν εξαρτάται µόνο από τον 
τουρισµό αλλά και από τις εµπορικές (αγροτικές, κτηνοτροφικές κλπ) δραστηριότητες 
της νησιωτικής χώρας και είναι δύσκολο να παρουσιάσει µεγάλες αυξήσεις. 
 
 Πρέπει δε να τονίσουµε ότι η διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων στην 
Ελλάδα το 2004, έδωσε ώθηση στις ακτοπλοϊκές µετακινήσεις, κάτι που συνεχίστηκε 
και µετά το πέρας αυτών (όπως φαίνεται και στα σχήµατα που προηγήθηκαν), παρά τα 
προβλήµατα που αντιµετώπισε το όλο σύστηµα µε τις συνεχείς έριδες Πολιτείας -
Ακτοπλόων - Ε.Ε. (για διάφορα θέµατα όπως οι ναύλοι, οι συνθέσεις κλπ.) και την 
αδυναµία  σύµπνοιας της ελληνικής νοµοθεσίας µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή για τις 
θαλάσσιες µεταφορές.  
 
 
5.5. Γραµµές ∆ηµοσίου Συµφέροντος 

 
Βασικός στόχος της παραγράφου αυτής είναι η περιγραφή του συστήµατος των  

γραµµών δηµοσίου συµφέροντος (γνωστών και ως «άγονων  γραµµών»), µε αναφορές 
στο νοµικό πλαίσιο που το διέπει και η σύγκρισή του µε το προηγούµενο σύστηµα. 

 
Εν ολίγοις, η ουσιαστική διαφορά του νέου συστήµατος που έθεσε ο νόµος 

2932/2001 στα πλαίσια της άρσης του cabotage (από 1/1/2002) σε σχέση µε το 
παλαιότερο είναι ότι πλέον δεν υφίστανται οι άδειες σκοπιµότητας που υποχρέωναν τα 
πλοία να κάνουν δροµολόγια στις άγονες γραµµές (ως προϋπόθεση για την 
αδειοδότησή τους σε εµπορικές), αλλά γίνεται ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός και ο 
µειοδότης λαµβάνει επιδότηση για τα δροµολόγια αυτά. 
 

Τέλος αναφέρονται οι υπό εξέλιξη βελτιωτικές ενέργειες της Πολιτείας για τη 
βελτίωση του δικτύου των άγονων γραµµών της χώρας καθώς και οι τρέχουσες 
εξελίξεις στον τοµέα των διαγωνισµών για τη δροµολογιακή περίοδο 2007-2008. 
 
 
5.5.1. Χαρακτηριστικά Περιοχής Μελέτης 
 

Η Ελλάδα είναι µία κατεξοχήν νησιωτική χώρα µε πάρα πολλά νησιά (περίπου 
3.500) εκ των οποίων κατοικούνται τα 124. Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του 
νησιωτικού χώρου παρουσιάζονται στην παρακάτω λίστα κατηγοριοποιηµένα σε 6 
οµάδες: 

- Βόρειο Αιγαίο (Νοµοί Λέσβου, Χίου και Σάµου -11 νησιά)  
- Νότιο Αιγαίο (Νοµοί ∆ωδεκάνησου  και Κυκλάδων - 49 νησιά)  
- Ιόνια Νησιά (Νοµοί Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Λευκάδας - 13 νησιά)  
- Κρήτη (Νοµοί Χανίων,Ηρακλείου,Ρεθύµνου,Λασιθίου- 3 νησιά µε Γαύδο & Χρυσή)                                
- Εύβοια (2 νησιά µε τη Σκύρο)                                                                                                             
- Παράκτια Νησιά (νησιά που ανήκουν διοικητικά στις Νοµαρχίες Πειραιά, Καβάλας, 
Έβρου, Χαλκιδικής και Μαγνησίας) 

Το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο καθώς και τα Ιόνια νησιά αποτελούν αµιγείς 
νησιώτικες περιφέρειες. Τα παράκτια νησιά ανήκουν διοικητικά σε ηπειρωτικές 
περιφέρειες. Η Κρήτη και η Εύβοια είναι τα δυο µεγαλύτερα σε έκταση νησιά της 
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Ελλάδας, όπου ανήκουν διοικητικά νησιά µεσαίου και µικρού µεγέθους όπως η Σκύρος, 
η Γαύδος, η Χρυσή κ.α.).  Τα νησιά αυτά αποτελούν το 19 % της έκτασης της χώρας 
και κατοικεί εκεί το 14 % του πληθυσµού23. 

Βεβαίως το µεγαλύτερο µέρος της µελέτης µας αναφέρεται στα νησιά του 
Αιγαίου, καθώς οι γραµµές τοπικής ή και µεγαλύτερης κλίµακας που περιλαµβάνουν 
νησιά από τις άλλες νησιωτικές περιφέρειες ή και ηπειρωτικά λιµάνια, είναι ελάχιστες 
σε σχέση µε αυτών του Αιγαίου (σχήµα 5.16). 

Το βασικότερο πρόβληµα των νησιών είναι η δηµογραφική τους συρρίκνωση, η 
οποία οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Οι βασικότεροι εξ αυτών είναι η έλλειψη 
θέσεων εργασίας - πλην του τουρισµού που είναι εποχικός - η τεχνολογική και υλική 
εξάρτηση από τα µεγάλα κέντρα λόγω έλλειψης πόρων (άρα και υψηλό κόστος 
συντήρησης υποδοµών και ειδικευµένου εργατικού δυναµικού) και οι δυσχερείς 
συνθήκες σε θέµατα υγείας, εκπαίδευσης και µεταφορών-επικοινωνιών. Για να επιτύχει 
οποιοδήποτε αναπτυξιακό πρόγραµµα στα νησιά, πρωταρχικός παράγοντας είναι η 
ύπαρξη ενός σύγχρονου δικτύου µεταφορών (ακτοπλοϊκού και αεροπορικού), που θα 
παρέχει συνεπείς, συνεχείς και ποιοτικές υπηρεσίες σε µόνιµους κατοίκους και 
τουρίστες. 

 
Έτσι, έως τις βουλευτικές εκλογές του 2007, σε συνεργασία τα πρώην 

Υπουργεία Εµπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου, ανάλογα µε τις αρµοδιότητές τους, 
εφήρµοζαν πολιτικές στήριξης των νησιών επιδοτώντας τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για 
δροµολόγια µεταξύ των νησιών αυτών  ή /και µε τα ηπειρωτικά λιµάνια, όταν αυτές δεν 
βρίσκουν εµπορικό ενδιαφέρον στα εν λόγω δροµολόγια. Έτσι, µετά από δηµόσιους 
µειοδοτικούς διαγωνισµούς, οι εταιρείες εκτελούν επιδοτούµενα ακτοπλοϊκά 
δροµολόγια µε συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας. 

 
Πρόσφατα (στις 24/8/2006) το Υ.Ε.Ν., µε τροπολογία του24 (Παράρτηµα 5Α), 

αποφάσισε ότι οι συµβάσεις του µε τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τις «άγονες» γραµµές 
θα έχουν διάρκεια ως και 12 έτη, αρκεί να είναι νεότευκτο το πλοίο, ειδάλλως θα είναι 
συµβάσεις διάρκειας 12-30 µηνών, µέχρι η εταιρεία να δροµολογήσει καινούργιο 
πλοίο. Ειδικότερα η προκήρυξη αναφέρει για τα πλοία : 
 

- Κατηγορία 1: Περιλαµβάνει τα πλοία που έχουν ηλικία µέχρι και οκτώ έτη και 
ταχύτητα δοκιµών τουλάχιστον 25 κόµβους. Για τα πλοία αυτά µπορεί να 
συναφθεί σύµβαση για 12 έτη, για την καλή εκτέλεση της οποίας καθορίζεται 
εγγύηση που ανέρχεται στο 10% επί της συµβατικής αξίας του κάθε έτους της 
δροµολογιακής γραµµής. 

- Κατηγορία 2: Αναφέρεται σε πλοία που δεν πληρούν τις απαιτήσεις ηλικίας και 
ταχύτητας της κατηγορίας 1. Για τα πλοία αυτά µπορεί να συναφθεί σύµβαση 
µέχρι 30 µήνες, εφόσον για το διάστηµα αυτό πληρούνται οι απαιτήσεις ηλικίας 
της ισχύουσας νοµοθεσίας και δηλώνεται ότι εντός 30 µηνών από την υπογραφή 
της σύµβασης το εν λόγω πλοίο θα αντικατασταθεί από πλοίο µικρότερης 
ηλικίας και µεγαλύτερης ταχύτητας  

                                                 
23   Στοιχεία του τέως Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.  
 
24  Η εν λόγω ρύθµιση είναι σύµφωνη µε την αριθµ. COM (2003) 595 ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ερµηνεία του Κανονισµού 3577/92 ΕΟΚ και ειδικότερα στο 
µέρος που αυτή αναφέρεται στα «µικρά νησιά».  
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ΣΧΗΜΑ 5.16. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

 
 
Πηγή : www.ypai.gr 
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- Κατηγορία 3: Περιλαµβάνει πλοία ηλικίας µέχρι 20 ετών και η διάρκεια της 
σύµβασης είναι τρία χρόνια. Αν αντικατασταθεί το πλοίο µε νέο (κατηγορίας 1) 
µπορεί να παραταθεί στα 5 έτη. Η σύµβαση για το νέο πλοίο θα έχει τέτοια 
χρονική διάρκεια ώστε να συµπληρώνονται τα δώδεκα έτη από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της αρχικής σύµβασης. Μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους της 
αρχικής σύµβασης θα προσκοµίζονται στην αρµόδια Υπηρεσία του Υ.Ε.Ν. 
(∆.Θ.Σ.) στοιχεία τεκµηρίωσης υλοποίησης της υποχρέωσης του αναδόχου για 
αντικατάσταση του αρχικού πλοίου µε νέο. Για την περίπτωση αυτή και προς 
διασφάλιση υποβολής υπεύθυνων προτάσεων καθορίζεται υψηλή εγγύηση για 
την καλή εκτέλεση της σύµβασης που ανέρχεται στο 20% επί της συµβατικής 
αξίας του κάθε έτους της αρχικής σύµβασης για τη δροµολογιακή γραµµή και 
για τα πλοία άνω των 75 µέτρων η εν λόγω εγγύηση δεν θα είναι µικρότερη του 
1.500.000 ευρώ για τρία ακόµη έτη, εφόσον προ της λήξης της, η πλοιοκτήτρια 
εταιρεία το αντικαταστήσει µε έτερο πλοίο κατηγορίας 1 ή 2 αντιστοίχως. 

 
- Κατηγορία 4:   Περιλαµβάνει πλοία µε έτος καθέλκυσης από 1/1/1973 έως 

31/12/1986 τα οποία πληρούν τις διατάξεις του Π.∆.124/2006 (σ.σ. Συµφωνία 
Στοκχόλµης). Η διάρκεια σύµβασης είναι δύο έτη. 

 
- Κατηγορία 5:  Σε αυτή είναι όλα τα πλοία που δεν ανήκουν στις παραπάνω 

κατηγορίες και πληρούν τις διατάξεις του Π.∆.124/2006 (Συµφωνία 
Στοκχόλµης). Η διάρκεια της σύµβασης είναι δέκα µήνες.  

 
 
 
 

5.5.2. ∆οµή ∆ικτύου Γραµµών ∆ηµοσίου Συµφέροντος 
 

Στην ενότητα αυτή γίνεται µία αναφορά στο δίκτυο των γραµµών που 
επιδοτούνταν από τα (πρώην) Υπουργεία Εµπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου. 
Παρατίθεται ο πίνακας 5.34, που δείχνει την αύξηση των επιδοτούµενων γραµµών του 
ΥΕΝ την τελευταία πενταετία, ο χάρτης (σχήµα 5.20) µε τα δροµολόγια επιδοτούµενων 
γραµµών του υπουργείου Αιγαίου από 1/11/2005 - 31/10/2006 καθώς και τα 
διαγράµµατα του Υπουργείου Αιγαίου που αναφέρονται µεν στην περίοδο 2005-2006 
(σχήµα 5.17-5.19), αλλά είναι ενδεικτικά και της σηµερινής κατάστασης, µιας και 
ελάχιστες διαφορές (δηλαδή επιπρόσθετες γραµµές ή επέκταση υπαρχόντων) έχουν 
επέλθει από την περίοδο εκείνη, αφού από 1/11/2002, η λειτουργία του συστήµατος 
ήταν βάσει του νόµου 2932/2001. 

 
Αναλυτικότερα, η διάκριση των άγονων γραµµών µε γνώµονα τον τρόπο που 

αυτές εξυπηρετούν τις συγκοινωνιακές ανάγκες (και τις µεταφορές  γενικότερα) είναι 
σε: 
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 Άγονες γραµµές διαπεριφερειακής κλίµακας, που συνδέουν µεταξύ τους 
ηπειρωτικούς λιµένες µε νησιωτικούς ή λιµένες µεταξύ νησιών που δεν ανήκουν 
στον ίδιο νοµό. 

 
 Τοπικές άγονες γραµµές ενδοπεριφερειακής κλίµακας, που συνδέουν το 
κεντρικό νησί του νοµού ή της επαρχίας µε τα υπόλοιπα νησιά του νοµού ή της 
επαρχίας ανάλογα. 

 
 Τοπικές άγονες γραµµές, που συνδέουν το κεντρικό λιµάνι του νησιού µε τα 
υπόλοιπα µικρότερα λόγω κακής ή ανύπαρκτης οδικής σύνδεσης. 

 
 Άγονες γραµµές για µεταφορά καυσίµων και οχληρών φορτίων, στις οποίες 

µεταφέρονται µόνο καύσιµα και οχληρά φορτία από τα µεγαλύτερα στα 
µικρότερα νησιά. 

 
 Ταχυδροµικές άγονες γραµµές, στις οποίες τα πλοία εξυπηρετούσαν τη 

µεταφορά ταχυδροµείου από τα µεγαλύτερα στα µικρότερα νησιά25. 
 

Το συγκοινωνιακό µοντέλο που εφαρµόζεται εδώ και τέσσερα (4) έτη δεν 
παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές σε σχέση µε το πριν του 2002 καθιερωµένο (κυρίως 
για τις τότε γραµµές δικαιοδοσίας του Υ.Ε.Ν.). Χαρακτηρίζεται από γραµµές-κορµούς 
που ξεκινάνε από τον Πειραιά ή το Λαύριο και καταλήγουν στους διάφορους 
προορισµούς περιλαµβάνοντας και τα µικρά νησιά ενώ παράλληλα υπάρχει και ένας 
αριθµός express δροµολογίων. Όσον αφορούσε το Υπουργείο Αιγαίου γενικά είχαν 
αυξηθεί αρκετά τα δροµολόγια κυρίως µεταξύ των πρωτευουσών των νοµών και των 
παραπλήσιων περιφερειακών νησιών, αλλά το πνεύµα του σχεδιασµού παρέµεινε το 
ίδιο. Στα σχήµατα 5.17, 5.18 και 5.19. φαίνεται η εξέλιξη στον αριθµό των 
επιδοτούµενων γραµµών του ΥΠ.ΑΙ ,οι δαπάνες µίσθωσης των γραµµών αυτών, ο 
αριθµός των δροµολογίων και οι ετήσιες µεταβολές τους.  

 
Αντίστοιχα στον Πίνακα 5.33. φαίνεται η εξέλιξη στον αριθµό των 

επιδοτούµενων γραµµών και των δύο πρώην Υπουργείων τα τελευταία χρόνια, µε 
τροµερή αύξηση (περίπου 200 % στα τελευταία τέσσερα χρόνια) στα επιδοτούµενα 
δροµολόγια από το Υ.Ε.Ν., ενώ σηµαντική αύξηση (περίπου 80%) παρουσιάζονται και 
στις γραµµές δικαιοδοσίας του ΥΠ.ΑΙ . 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.34.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

Υ.Ε.Ν. 
 

Έτος 2002 2003 2004 2005 2006 

Γραµµές 11 21 25 31 32 

 

Πηγή:  ∆ιεύθυνση Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων, ΥΕΝ 
 
 
                                                 
25 Αυτές υφίσταντο µέχρι το Νοέµβριο του 2002, οπότε καταργήθηκαν µε το Ν.2932/2001.   
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Όσον αφορά τις γραµµές του 2007-2008, οι πιο πολλές καλύφθηκαν την 
τελευταία στιγµή, και ύστερα από έντονες πιέσεις των τοπικών φορέων. Τα 
προβλήµατα αυτά, σύµφωνα µε τους εφοπλιστές, οφείλονται στο ότι οι όροι της 
προκήρυξης, όσον αφορά στις προϋποθέσεις των πλοίων, αλλά και το ύψος των 
µισθωµάτων δεν ήταν ελκυστικοί (εκτίµηση που ίσως να οφείλεται στην προσπάθεια 
διεκδίκησης υψηλότερων µισθωµάτων για τη ναύλωση των πλοίων).  

 
Τέλος, προβλέπεται ότι οι µόνιµοι κάτοικοι 18 νησιών κάτω των 1.000 

κατοίκων θα µπορούν να διακινούνται δωρεάν σε γειτονικά νησιά (στις κοντινότερες 
διοικητικές έδρες της περιφέρειάς τους). Αναλυτικότερα το δικαίωµα αυτό θα το έχουν 
οι µόνιµοι κάτοικοι: 

 
- Του Αγ. Ευστρατίου από και προς Λήµνο. 
- Των Φούρνων από και προς Ικαρία και Καρλόβασι. 
- Των Λειψών από και προς Πάτµο και Λέρο. 
- Της Σίκινου και Φολεγάνδρου από και προς Ίο. 
- Της Ηράκλειας, Σχοινούσας, Κουφονησίων και ∆ονούσας από και προς Νάξο. 
- Της Κιµώλου από και προς Μήλο. 
- Της Αστυπάλαιας από και προς Κάλυµνο. 
- Των Κυθήρων και Αντικυθήρων από και προς Νεάπολη Βοϊών και Γύθειο. 
- Της Ερεικούσας, Μαθρακίου και Οθωνών από και προς Κέρκυρα. 
- Της Ερεικούσας, Μαθρακίου και Οθωνών από και προς Αγ. Στέφανο. 
- Της Γαύδου από και προς Παλαιόχωρα, 
- Της Ανάφης από και προς Θήρα. 
 

Εκτιµάται ότι από όλους τους διαγωνισµούς και από τα τότε δύο συναρµόδια 
υπουργεία, τώρα Υ.Ε.Ν.Α.&Ν.Π.,  θα καλυφθούν συνολικά περί τις 80 άγονες γραµµές 
και θα δαπανηθούν από τις αρχές του 2007 µέχρι το 2018, χρηµατικά ποσά άνω του 
ενός δισεκατοµµυρίου € 26, το οποίο θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό και 
βέβαια από τον επίναυλο, αν υπάρχει ως τότε, ποσό το οποίο είναι αρκετά  υψηλό (της 
τάξης του 55-60 % επί του συνολικού κόστους) σύµφωνα µε στοιχεία του 
Υ.Ε.Ν.Α.&Ν.Π. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Σύµφωνα µε εκτίµηση των οικονοµικών επιτελείων των ΥΕΝ και ΥΠΑΙ. 
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ΣΧΗΜΑ 5.17. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1991-2005 
 

 
 

Πηγή : www.ypai.gr 
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ΣΧΗΜΑ 5.18. ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΠ.ΑΙ. ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ 
 

 
 

Πηγή : www.ypai.gr 
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ΣΧΗΜΑ 5.19. ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥΣ 
 

 
 

Πηγή : www.ypai.gr 
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ΣΧΗΜΑ 5.20. ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 
Πηγή : www.ypai.gr 
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5.5.3. Σύγκριση Παλαιού και Νέου Συστήµατος Προσδιορισµού των Γραµµών 
∆ηµοσίου  Συµφέροντος 
 

 
Η προσαρµογή του Ελληνικού στο Κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο για την 

ακτοπλοΐα, η οποία  µε την ψήφιση του νόµου 2932/2001, αποτέλεσε σηµαντική 
πρόοδο προς την κατεύθυνση της φιλελευθεροποιήσεως του καθεστώτος της ελληνικής 
ακτοπλοΐας µε ουσιαστικότερες αλλαγές:  

 
α) την κατάργηση των αδειών σκοπιµότητας για την ανάθεση των ακτοπλοϊκών 
γραµµών,  
β) την εγκατάλειψη της πρακτικής της αναθέσεως βιώσιµων και µη βιώσιµων 
ακτοπλοϊκών γραµµών ως πακέτο,  
γ)  την πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων ελεύθερης δροµολογήσεως για το σύνολο 
των ακτοπλοϊκών γραµµών,  
δ) τη δηµοπράτηση των γραµµών για τις οποίες δεν έχει εκδηλωθεί επιχειρηµατικό 
ενδιαφέρον. 

 
Έτσι αυξήθηκε ο αριθµός των επιδοτούµενων δροµολογίων, και στο γενικό 

πλαίσιο, µειώθηκε ο κρατικός παρεµβατισµός και στο σύστηµα των άγονων γραµµών. 
Τα δύο συστήµατα παρουσιάζουν αρκετές διαφορές µεταξύ τους, ωστόσο η φιλοσοφία 
οργάνωσης του δικτύου παραµένει ίδια  (αν και εκτεταµένη). Συνοπτικά οι διαφορές 
των δύο συστηµάτων έγκεινται στα εξής: 

 
1. Στο παλιό σύστηµα το Κράτος µπορούσε να παρέµβει και να υποχρεώσει τους 

πλοιοκτήτες, κατόπιν της αίτησής τους για συγκεκριµένη δροµολογιακή 
γραµµή, να συµπεριλάβουν στο δροµολόγιό τους και µία ως τρεις προσεγγίσεις 
στα µικρά νησιά χαµηλής κίνησης των οποίων η εκµετάλλευση δεν ήταν 
επικερδής για αυτούς. Η δροµολόγηση γινόταν βάσει του Π.∆.684/74 και του 
Ν∆ 187/73, βάσει των οποίων το Υ.Ε.Ν. και ΥΠ.ΑΙ χορηγούσαν τις λεγόµενες 
«άδειες σκοπιµότητας»27.  Αντίθετα στο σύστηµα µετά την άρση του cabotage, 
το Κράτος διενεργεί µειοδοτικό διαγωνισµό για κάθε γραµµή, επιδοτεί τα 
δροµολόγια, και αφού λάβει υπόψη τις προσφορές, συγκρίνοντάς τις και µε τα 
προσόντα των πλοίων, το Σ.Α.Σ (Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών) 
κατακυρώνει το διαγωνισµό υπέρ εκείνης µε τη πιο συµφέρουσα τιµή (που 
συνήθως είναι και η µικρότερη). 

 
2. Με τις προηγούµενες συνθήκες, ο πλοιοκτήτης φρόντιζε να εξυπηρετεί πρώτα 

το εµπορικό τµήµα της διαδροµής του. Έτσι, δεδοµένου και ότι δεν ήταν 
καθορισµένη η σειρά προσέγγισης των λιµένων, είχε ως αποτέλεσµα εκτός από 
την ταλαιπωρία των επιβατών της άγονης γραµµής, να υπάρχει ασάφεια και στα 
δροµολόγια που πολλές φορές άλλαζαν κάθε εβδοµάδα. Πλέον τα πράγµατα 
είναι συγκεκριµένα, αν και υπό ειδικές συνθήκες, όταν δεν επηρεάζεται η 
εξυπηρέτηση της γραµµής, µπορεί να πραγµατοποιηθούν προσεγγίσεις και σε 
άλλα λιµάνια εκτός δικτύου. 

 
 
 

                                                 
27  Κάτι που επικύρωνε η ΡΑΘΕ η οποία καταργήθηκε το 2004 (Παράρτηµα 5Γ). 
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3. Παλαιότερα το Κράτος συµµετείχε στη χρηµατοδότηση των άγονων γραµµών 
µε µικρότερα ποσά λόγω του ότι δινόταν πακέτο µε κάποια εµπορικά λιµάνια 
στους πλοιοκτήτες και επιπλέον είχαν και κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις. 
Πλέον, η επιδότηση του συστήµατος γίνεται µέσω του Λογαριασµού 
Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, στον οποίο κατατίθενται οι χρηµατοδοτήσεις του 
Υπουργείου για τις γραµµές αυτές, το 3% επί του καθαρού ναύλου των 
τακτικών γραµµών (επίναυλος) και τα διάφορα παράβολα και πρόστιµα που 
προβλέπονται από το Νόµο. 

 
4. Στο νέο σύστηµα υφίσταται η έννοια του ανώτατου ενδεικτικού προσφερόµενου 

µισθώµατος ανά δροµολόγιο από το Υπουργείο µε αποτέλεσµα, και οι εταιρείες 
ξέρουν περίπου σε ποια επίπεδα θα κινηθούν οι προσφορές τους. Στο παλιό 
σύστηµα, υπήρχε περίπτωση, µε τη διαδικασία των προσφορών, και κατόπιν 
συνεννόησης µεταξύ τους, να εξαπατήσουν το σύστηµα και να αυξήσουν 
υπερβολικά τη µίσθωση του δροµολογίου (µε ασφαλιστική δικλείδα πάντως την 
παρέµβαση του Υπουργού και τη µη κατακύρωση του εκάστοτε αποτελέσµατος, 
κάτι που δε γίνεται πλέον). 

 
5. Το νέο σύστηµα έχει περισσότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες λόγω του ότι 

ενηµερώνεται αρµοδίως και η Ε.Ε., άσχετα αν την κατακύρωση των 
διαγωνισµών και τις επιδοτήσεις τις αναλαµβάνει το ελληνικό κράτος 
(καταθέτουν οι πλοιοκτήτες περίπου 15 έγγραφα). 

 
6. Αφού έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα δροµολόγια (βλ. Σχήµα 5.18-5.19), 

προφανώς οι µόνιµοι κάτοικοι των νησιών της άγονης γραµµής αλλά και οι 
επισκέπτες, εξυπηρετούνται µε πιο ικανοποιητική συχνότητα και έχουν πλέον 
περισσότερες επιλογές. 

 
7. Μειονέκτηµα του νέου συστήµατος είναι οι συνεχείς αυξήσεις των ναύλων, κάτι 

που οφείλεται και σε αστάθµητους παράγοντες όπως αυξήσεις καυσίµων, 
λιµενικών τελών κλπ, κάτι που όµως µπορεί να αποβεί υπέρ της ποιότητας 
παροχής υπηρεσιών σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα. 

 
8. Τέλος, το νέο σύστηµα έχει πιο ορθολογιστικό τρόπο καθορισµού της τιµής των 

ναύλων λόγω του παραλληλισµού της µεθοδολογίας υπολογισµού της µε αυτόν 
των τακτικών δροµολογήσεων, ενώ παλαιότερα παρουσιαζόταν το φαινόµενο 
του πολύ µικρότερου ναύλου για µεγαλύτερες αποστάσεις. 

 
5.6. Συµπεράσµατα-Προτάσεις 

 
Στο κεφάλαιο αυτό µελετήθηκε η κίνηση στο ακτοπλοϊκό δίκτυο της χώρας µε 

βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του Υ.Ε.Ν., για τους τοµείς της 
µεταφοράς επιβατών και τροχοφόρων. ∆υστυχώς για τα εµπορεύµατα δεν υπάρχουν 
διαθέσιµα και οµοιογενή στοιχεία ώστε να µπορέσει να γίνει ανάλογη ανάλυση28.  
Επιπλέον έγινε ανάλυση του συστήµατος των άγονων γραµµών, το οποίο έχει υποστεί 
µεγάλες αλλαγές κατά την τελευταία οκταετία, µε σκοπό την κατανόηση του τρόπου 
λειτουργίας και την επισήµανση των προβληµάτων του. ∆υστυχώς και εδώ τα στοιχεία 
κίνησης είναι ανοµοιογενή, και διαφοροποιούνται κατ’ έτος µε αποτέλεσµα να µη 

                                                 
28  Όσα στοιχεία βρέθηκαν για την εµπορευµατική κίνηση παρατίθενται στα παραρτήµατα. 
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µπορούν να απεικονιστούν σε διαγράµµατα παρά µόνο τα οικονοµικά τους δεδοµένα 
και ο συνολικός τους αριθµός. 

 
Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν από την ανάλυση 

που προηγήθηκε είναι τα εξής : 
 

 Παρατηρείται αύξηση στην διακίνηση επιβατών και τροχοφόρων στις 
ακτοπλοϊκές γραµµές από το 2002 ως το 2006 που υπάρχουν διαθέσιµα 
στοιχεία, και αναµένεται ακόµη µεγαλύτερη το 2007, ιδίως στις εµπορικές 
γραµµές. Αυτή η αύξηση εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο της γραµµικής 
παλινδρόµησης ότι θα είναι ακόµη µεγαλύτερη στα προσεχή έτη. 

 
 Η µείωση στη  διακίνηση των επιβατών και οχηµάτων των πορθµειακών 
γραµµών οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην κατασκευή της γέφυρας                     
Ρίου - Αντιρρίου, η οποία µείωσε αρκετά το ποσοστό της αντίστοιχης γραµµής, 
η οποία κατείχε το 33% περίπου της συνολικής κίνησης των πορθµειακών 
γραµµών. 

 
 Σε όλες τις ακτοπλοϊκές γραµµές παρατηρείται αυξηµένη εποχικότητα (όχι όµως 
στις κύριες πορθµειακές γραµµές) και είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασµό του δικτύου από το Υ.Ε.Ν. για την 
εξυπηρέτηση του δικτύου καθόλη τη διάρκεια του έτους. 

 
 Οι νέες ενισχυτικές διατάξεις των Υπουργείων Αιγαίου και Ναυτιλίας  

(αυξηµένες επιδοτήσεις και δωδεκαετείς συµβάσεις) αναµένεται να δώσουν 
ώθηση στην ένταξη νεότευκτων πλοίων στις άγονες γραµµές, µε προφανές 
κέρδος την ποιοτική άνοδο των µεταφορών των νησιωτών που ως τώρα 
εξυπηρετούνται µε πλοία µικρών ταχυτήτων, µεγάλης ηλικίας και ποιοτικά 
µειωµένων υπηρεσιών ενδιαίτησης. 

 
 Η απελευθέρωση της αγοράς αναµένεται να δηµιουργήσει νέες συνθήκες στις 
ακτοπλοϊκές µεταφορές. Οι περισσότερες εµπορικές γραµµές εξυπηρετούνται 
από νέα πλοία, γρήγορα και µε αυξηµένη µεταφορική ικανότητα  και γενικότερα 
παροχές υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε σχέση ιδίως µε τα πλοία που 
εξυπηρετούν τις άγονες γραµµές.(µε παράλληλες αυξήσεις και στις τιµκές 
βέβαια). ∆υστυχώς, στις άγονες γραµµές παρατηρούνται προβλήµατα ακόµη, τα 
οποία οφείλονται όχι µόνο στους πλοιοκτήτες αλλά και σε παραλείψεις της 
Πολιτείας και στην έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας και διαλόγου µε την 
τοποική κοινωνία και µε τους πλοιοκτήτες, οι οποίοι από τη µεριά τους, 
αποσκοπώντας στο αυξηµένο κέρδος, δεν προσφέρουν υπηρεσίες ανάλογες µε 
τις χρηµατοδοτήσεις που λαµβάνουν. 

 
Όσoν αφορά τις γραµµές δηµοσίου συµφέροντος βλέπουµε ότι, παρά την είσοδο 

πλοίων νέας τεχνολογίας σε κάποιες από τις τακτικές γραµµές και τις επενδύσεις των 
εταιρειών σε θέµατα ποιότητας παροχής υπηρεσιών, ο στόλος που τις εξυπηρετεί 
απαρτίζεται από πλοία µεγάλης ηλικίας. Ίσως µε τις µακροχρόνιες (12ετείς) συµβάσεις 
που πρόσφατα θεσµοθέτησε το τότε Υ.Ε.Ν., να µπορέσει να επακολουθήσει µία 
καλύτερη επενδυτική δραστηριότητα στο χώρο, αν και οι πλοιοκτήτες θεωρούν το ύψος 
αυτής της επιδότησης αρκετά χαµηλό για περαιτέρω επενδύσεις. 
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Συνολικά µε το νέο σύστηµα φαίνεται να έχει εµπλουτιστεί το δίκτυο σε 
δροµολόγια και να εξυπηρετούνται καλύτερα τα νησιά της άγονης γραµµής, όµως οι 
υπερβολικές αυξήσεις ναύλων ίσως µελλοντικά να φέρουν αντίθετα αποτελέσµατα ως 
προς την κίνηση των νησιών αυτών.  

 
Βέβαια δε λείπουν και ούτε θα λείψουν τα προβλήµατα, αφού οι επιχειρήσεις29 

έχουν πάντα σκοπό το κέρδος και τα αρµόδια Υπουργεία το δηµόσιο συµφέρον (µέσω 
όµως και της προόδου των εταιρειών). Για τον καλύτερο σχεδιασµό των δροµολογίων, 
απαιτείται συντονισµός των δηµοσίων φορέων (τοπικοί φορείς, λιµενικό σώµα, 
υπουργεία) σε συνεργασία µε τους πλοιοκτήτες και αµοιβαίες υποχωρήσεις για να 
βρεθεί η χρυσή τοµή και να λειτουργήσει αποδοτικότερα το σύστηµα δροµολογιακής 
κάλυψης των άγονων γραµµών µε γνώµονα την εύρυθµη λειτουργία όλου του 
νησιωτικού χώρου της Ελλάδος (και κατ’ επέκταση των ακτοπλοϊκών εταιρειών µιας 
και είναι ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιούνται και όλοι τον επιθυµούν ενεργό και 
ζωντανό). 
 

Πρέπει δε, κλείνοντας, να τονίσουµε ότι η απόφαση συγχώνευσης30 των δύο 
Υπουργείων Εµπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε ένα και  
ενιαίο, αποτελεί σηµαντική εξέλιξη για την ελληνική ακτοπλοΐα, δεδοµένου ότι η 
ενσωµάτωση των ευθυνών και ενεργειών σε κοινό φορέα θα µπορέσει να παρακάµψει 
τις περιπτώσεις επικάλυψης ενεργειών και αρµοδιοτήτων που, όπως έγινε αρκετές 
φορές στο πρόσφατο παρελθόν, δηµιουργούν καθυστερήσεις και προβλήµατα στην 
οµαλή λειτουργία του ακτοπλοϊκού δικτύου και κατ’ επέκταση και στη ζωή των 
κατοίκων των νησιωτικών περιοχών. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
29  Στον πρώτο διαγωνισµό του Υ.Ε.Ν (Νοέµβρης 2006) µε 12ετής συµβάσεις., οι εφοπλιστές 
έδειξαν απροθυµία να δεσµεύσουν τα πλοία τους για δώδεκα έτη, όπως προέβλεπε η σχετική 
προκήρυξη. Ακόµη και οι εταιρείες που διέθεταν πλοία, µέχρι 8 ετών και ταχύτητα 25 κόµβων 
(περίπου πέντε πλοία), δεν προσήλθαν στον διαγωνισµό, προβάλλοντας το επιχείρηµα ότι «δεν 
µπορούν να δεσµεύσουν τα πλοία τους για τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα και µε τόσες πολλές 
προϋποθέσεις».  
 
30 Το Π.∆.205 της 19ης Σεπτεµβρίου 2007, “Περί Συγχώνευσης ΥΕΝ και ΥΠ.ΑΙ. στο 
Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.” παρατίθεται στο Παράρτηµα 5Ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο   

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ 
 

 
Στο κεφάλαιο παρουσιάζεται περιληπτικά το Σύστηµα Οργάνωσης και 

Λειτουργίας των Εσωτερικών Θαλασσίων Μεταφορών στη χώρα µας, αναλυµένο στους 
νοµοθετικούς κανόνες που το διέπουν (δηλαδή το θεσµικό πλαίσιο, βασισµένο στη 
σχέση της Ελληνικής µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία), αλλά και τα βασικά 
χαρακτηριστικά της Ελληνικής Ακτοπλοϊκής Αγοράς έτσι όπως αυτή λειτούργησε στο 
άµεσο παρελθόν και πως λειτουργεί σήµερα. Τέλος, γίνεται αναφορά στα γεγονότα που 
επακολούθησαν µετά τη µετάβαση της Ελληνικής Ακτοπλοΐας (1/1/2004) στο 
καθεστώς ελεύθερης αγοράς µε την άρση του προνοµίου της ακτοπλοΐας (cabotage), 
και συγκεκριµένα στο πως αυτή εφαρµόστηκε αλλά και στο τι εκτιµάται ότι θα 
ακολουθήσει στο προσεχές µέλλον, µε γνώµονα τις παρούσες συνθήκες. 

 
 
6.1. Εισαγωγή-Γενικά 

 
Το ελληνικό ακτοπλοϊκό σύστηµα είναι ένα πολυδιάστατο σύστηµα που 

περιλαµβάνει µετακίνηση επιβατών, οχηµάτων και εµπορευµάτων µεταξύ περίπου 140 
λιµένων (εκ των οποίων τα 42 βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα,     
συµπεριλαµβανοµένης και της Εύβοιας) µέσω ενός δικτύου ακτοπλοϊκών γραµµών που 
συνδέει µεταξύ τους τα επιµέρους λιµάνια. 

 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν το χαρακτήρα του συστήµατος αυτού είναι 

αρκετοί αλλά αλληλένδετοι. Σε γενικές γραµµές αυτοί ανακεφαλαιώνονται στους:  
 

α. Θεσµικό πλαίσιο 
β. Κανονισµοί Ε.Ε. 
γ. ∆οµή δικτύου µεταφορών 
δ. ∆ιαθέσιµη υποδοµή 
ε. Ακτοπλοϊκός στόλος  
στ. Έλληνες ακτοπλόοι 
ζ. Ανταγωνισµός 
η. Τουριστική ανάπτυξη 
  

Η ελληνική ακτοπλοΐα λειτούργησε από την αρχή της ύπαρξής της, υπό κρατικό 
προστατευτισµό και παρεµβατισµό για να µπορέσουν να ελεγχθούν τα προβλήµατα που 
θα προκαλούσε ο ελεύθερος ανταγωνισµός τόσο στον απλό πολίτη, όσο και στη 
συνολική εξυπηρέτηση του δικτύου και ιδίως των νησιών που δεν είχαν εµπορικό 
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ενδιαφέρον (κάτι που έγινε στο διάστηµα του µεσοπολέµου). Επιπλέον τις πιο πολλές 
περιόδους, σε ένα δύσκολο και ασταθές διεθνές πολιτικό status quo, η ακτοπλοϊκή 
αγορά παρουσίαζε µεγάλες διακυµάνσεις στην παροχή υπηρεσιών: άλλοτε προσέφερε 
άνετη εξυπηρέτηση στον επιβάτη, λόγω εξουθενωτικού ανταγωνισµού και 
υπερπροσφοράς στόλου και πότε αυτή παρουσιάζονταν ελλιπής, πάντοτε όµως 
παρεµβάλετο το κράτος για να περιφρουρήσει το «συγκοινωνιακό αγαθό» µε συνήθως, 
αντίθετα αποτελέσµατα. 

 
Με αυτή την αστάθεια, η ακτοπλοΐα δεν µπόρεσε να εξυπηρετήσει µε 

ικανοποιητική συχνότητα δροµολογίων όλες τις  νησιωτικές περιοχές, ιδίως κατά τη 
χειµερινή περίοδο. Ακόµη και µετά τις σηµαντικές εξελίξεις στον τοµέα των νέων 
τεχνολογιών και κατασκευών, και των επενδύσεων των πλοιοκτητών σε νέα πλοία 
(µετά τη σταθερότητα που τους παρείχε και η είσοδος στο Χ.Α.Α.), το λιµενικό 
σύστηµα της χώρας δεν µπόρεσε να προσαρµοστεί εγκαίρως στη νέα κατάσταση και 
έτσι στις πιο πολλές γραµµές η κατάσταση παρέµεινε η ίδια. 

 
Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που παρουσιάζονται στο συνολικό πλαίσιο της 

ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς χωρίζονται στις εξής κατηγορίες : 

⇒ Προβλήµατα σχετικά µε τη λειτουργία του κράτους και τις παρεµβάσεις του, 
όπως προβλήµατα θεσµικού πλαισίου, καθορισµού ναύλων, λιµενικής υποδοµής 
και δοµής δικτύου. 

⇒ Προβλήµατα έλλειψης ανταγωνισµού λόγω µικρού αριθµού εταιρειών (χωρίς 
αρκετές ξένες εταιρείες ακόµη) και ελάχιστων εξωτερικών ανταγωνιστών 
(αεροπορικές εταιρείες, υδροπλάνα) µε µικρή µεταφορική ικανότητα. 

⇒ Προβλήµατα σχετικά µε την προσφορά υπηρεσιών από τις ακτοπλοϊκές 
επιχειρήσεις, όπως προβλήµατα στόλου, θέµατα προσωπικού κ.α. 

Βάσει του κανονισµού (Ε.Ο.Κ) 3577/9231 του Συµβουλίου της 7ης ∆εκεµβρίου 
1992 για την εφαρµογή της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες 
µεταφορές στο εσωτερικό των κρατών µελών, η Ελληνική Πολιτεία, µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2004, θα έπρεπε να επιτρέψει την ελεύθερη παροχή ακτοπλοϊκών 
συγκοινωνιών δηλαδή τον ελεύθερο ανταγωνισµό. Επιπλέον το άρθρο 4 του 
κανονισµού 3577/92 προβλέπει τη δυνατότητα, για τα κράτη µέλη, να επιβάλλουν 
υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας ή να συνάπτουν συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας 
υπηρεσίας για την παροχή µεταφορικών υπηρεσιών από και προς νησιά καθώς και 
µεταξύ τους.  

 
Τα κράτη µέλη δύνανται να κάνουν χρήση της παρέκκλισης αυτής από τη 

γενική αρχή ελευθερίας παροχής θαλασσίων ενδοµεταφορών στην περίπτωση 
αδυναµίας της αγοράς να εξασφαλίσει την παροχή επαρκών υπηρεσιών. Η παρέκκλιση 
αυτή πρέπει ωστόσο να εφαρµόζεται σε µεµονωµένες, αυστηρώς προσδιοριζόµενες 
συνδέσεις  

 
Αντίθετα, το σύστηµα τακτικής δροµολόγησης, όπως ορίστηκε στο νόµο 

2932/2001, ορίζει σχετικές υποχρεώσεις που εφαρµόζονται για τις συνδέσεις σε όλα τα 
ελληνικά νησιά (άρθρο 2 παράγραφος 4), κάτι που συνεπάγεται ότι οι ανωτέρω 
περιγραφόµενες αρµοδιότητες του Υπουργείου σε θέµατα δροµολογίων, συχνότητας, 
ωραρίων και ναύλων, εφαρµόζεται ως ένα βαθµό σε όλες τις εν λόγω συνδέσεις. 
                                                 
31  Είναι στο Παράρτηµα 6Α. 
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Κατά συνέπεια, µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι ο νόµος 2932/2001 όρισε 
ένα κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου όλες οι συνδέσεις προς τα ελληνικά νησιά 
υπόκεινται, δυνητικά, σε ορισµένο αριθµό υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, 
πράγµα που αντίκειται προς τον κανονισµό 3577/92. 

 
Η αδυναµία ουσιαστικής σύγκλισης του ελληνικού µε το ευρωπαϊκό θεσµικό 

πλαίσιο στη διάρκεια αυτών ως τα µέσα του 2005 είχε ως αποτέλεσµα την αποστολή 
αιτιολογηµένης γνώµης στην Ελλάδα (∆εκέµβριος 2005) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
- µετά από δύο προειδοποιητικές επιστολές στις αρχές του ίδιου έτους - για µη τήρηση 
των ευρωπαϊκών κανονιστικών ρυθµίσεων για τις θαλάσσιες ενδοµεταφορές (cabotage).  
 

Έτσι, αν και το 2004, έγινε, τουλάχιστο τύποις, η υποχρεωτική απελευθέρωση 
των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ε.Ε., ο ανταγωνισµός 
δεν λειτουργεί ακόµη υπέρ της ποιότητας εξυπηρέτησης και προσφοράς προς τον 
πολίτη αφού το Ελληνικό θεσµικό πλαίσιο δεν προσαρµόστηκε ουσιωδώς στις 
κοινοτικές οδηγίες, κάτι που προξένησε αβεβαιότητα στην αγορά και προβλήµατα στη 
σχέση της χώρας µας µε τις Ευρωπαϊκές Αρχές. Εν τέλει, µε αργά βήµατα, οι κοινοτικές 
οδηγίες εφαρµόζονται (έστω και µετά από 2,5 χρόνια) και ο ανταγωνισµός αρχίζει να 
λειτουργεί καλύτερα, αν και είναι δύσκολο λόγω της ιδιοµορφίας της Ελληνικής 
αγοράς, η οποία παρουσιάζεται κατά βάση ως µη ανταγωνιστική (κάτι που φαίνεται και 
από το γεγονός ότι 57 από τις 84 γραµµές (68%) είναι επιδοτούµενες από το Υπουργείο 
Εµπορικής Ναυτιλίας,Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής). Στις υπόλοιπες γραµµές (µη 
επιδοτούµενες) πληρούνται οι συνθήκες ανταγωνισµού που θέτει το νοµοθετικό 
πλαίσιο 2932/2001 και οι συναφείς µεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις καθώς 
δραστηριοποιούνται τουλάχιστον δύο εταιρείες ανά γραµµή στο 57 % επί του              
συνόλου 32.  
 
 
6.2. Ορισµοί 
 

Όταν αναφερόµαστε στον όρο «θεσµικό πλαίσιο» δηλώνουµε το σύνολο των 
νοµοθετηµάτων, διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων που καθορίζουν το πλαίσιο 
λειτουργίας του ακτοπλοϊκού συστήµατος. Το νοµικό πλαίσιο που διέπει τις 
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες καθορίσθηκε από τον νόµο 2932/2001. Παλαιότερα ήταν σε 
ισχύ ο Κώδικας ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου - Κ.∆.Ν.∆. (Ν.∆ 187/83)33 και αρκετές 
διατάξεις. Ο νόµος 2932/2001 ουσιαστικά προδιαγράφει: 

o συγκεκριµένο ακτοπλοϊκό δίκτυο καθοριζόµενο µε απόφαση του Υπουργού 
Εµπορικής Ναυτιλίας, 

o συγκεκριµένες ετήσιες δροµολογιακές περιόδους, 

                                                 

32   Στοιχεία Μελέτης XTRC  «Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ∆ιαφέρει η 
Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη;», παράρτηµα 6Γ. 
 
33  Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 187/1973 «Περί Κώδικος ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου» (ΦΕΚ Α’ 
261/3.10.1973) (Παράρτηµα 6∆). 
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o δυνατότητα τροποποίησης από πλευράς Υ.Ε.Ν. των δροµολογίων και του ναύλου 
της οικονοµικής θέσης34, 

o καταβολή εγγυητικών επιστολών και παραβόλων, 

o δυνατότητα επιβολής υποχρέωσης δηµόσιας υπηρεσίας ακόµη και στις τακτικές 
γραµµές, 

o διαδικασία εκδίκασης ενστάσεων µέσω της Ρυθµιστικής Αρχής Θαλασσίων 
Ενδοµεταφορών  (Ρ.Α.Θ.Ε.)35, 

o την επάνδρωση των πλοίων, 

o την άρση του προνοµίου (από 1/11/2002) της µεταφοράς επιβατών µεταξύ 
Ελληνικών λιµανιών µόνο από ελληνόκτητα πλοία που φέρουν την Ελληνική 
σηµαία (cabotage), 

o τις ποινικές κυρώσεις στους παραβάτες των διατάξεων του νόµου, 

o τον τρόπο λειτουργίας του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ)  και 
της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής (Γ.Γ.Λ.Λ.Π). 

 
Όσον αφορά τις «γραµµές δηµόσιας υπηρεσίας» η παρέµβαση του Κράτους 

περιορίζεται στην διαδικασία επιλογής πλοίου για την εκάστοτε γραµµή και στον 
ορισµό της γραµµής, πάντοτε µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό. Το προηγούµενο 
σύστηµα «άγονων γραµµών» λειτουργούσε βάσει του Π.∆. 684/76 που καθιέρωσε για 
πρώτη φορά την «άδεια σκοπιµότητας» για τη δροµολόγηση νέων πλοίων ώστε να 
ελέγχεται η ζήτηση και προσφορά χωρητικότητας στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Με τη 
χορήγηση των «αδειών σκοπιµότητας», που ο καθορισµός και η έγκρισή τους ήταν 
στον πλήρη έλεγχο του εκάστοτε Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, παρείχετο στην 
Πολιτεία η δυνατότητα να είναι ο απόλυτος ρυθµιστής της λειτουργίας του 
συστήµατος. Πλέον, µε τη διενέργεια ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε δεδοµένο 
ανώτατο ενδεικτικό προσφερόµενο µίσθωµα ανά δροµολόγιο από το Υπουργείο, 
αποτρέπεται η δυνατότητα  παρέµβασης του Υπουργού στα αποτελέσµατα αυτού36. 
Έτσι πλέον ο ρόλος του Υ.Ε.Ν. είναι να καθορίζει : 

 τις άγονες δροµολογιακές γραµµές, 

 το πλοίο που θα εξυπηρετεί την κάθε γραµµή (επικυρώνοντας τυπικά τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού), 

 τη σειρά προσέγγισης των λιµανιών, 

 τη συχνότητα των δροµολογίων,  

έχοντας ως στόχο 

• την εξασφάλιση αξιόπιστων και τακτικών ακτοπλοϊκών υπηρεσιών καθ’όλη τη 
διάρκεια του έτους, 

                                                 
34  Στις περισσότερες γραµµές αυτό άλλαξε µε Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 657 Β/26-5-2005) το 
καλοκαίρι του 2006 (Παράρτηµα 5E). 
 
35  Η Ρ.Α.Θ.Ε. καταργήθηκε το 2004 από τη κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, και οι 
αρµοδιότητές της περιήλθαν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. 
 
36  Ανάλυση στις διαφορές των δύο συστηµάτων θα γίνει στο κεφάλαιο 9. 
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• τη διαµόρφωση της τιµής του ναύλου σε αποδεκτά κοινωνικά επίπεδα µέσω της 
ύπαρξης τιµής - πλαφόν στους ναύλους της οικονοµικής θέσης.   

 

Όπως είναι κατανοητό η υπερπροστασία της Πολιτείας, όπως ίσχυε µέχρι πολύ 
πρόσφατα, άφηνε πολύ µικρά περιθώρια ανταγωνισµού µεταξύ των Ελλήνων 
ακτοπλόων, γεγονός που έδρασε µάλλον αρνητικά στην πρόοδο του εκσυγχρονισµού 
του ακτοπλοϊκού συστήµατος στο σύνολό του. 

 
Από την άλλη πλευρά, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής οικονοµικής και κοινωνικής 

ολοκλήρωσης, η  Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξέδωσε στις 7 ∆εκεµβρίου του 1992 τον 
Κανονισµό 3577/92 για την εφαρµογή της άρσης της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
υπηρεσιών θαλασσίων µεταφορών στο εσωτερικό των κρατών µελών, δηλαδή για την 
άρση του cabotage µε αρχή την 1η Ιανουαρίου του 1993. 

 
Αναλυτικότερα σύµφωνα µε τα σηµαντικότερα άρθρα του Κανονισµού 3577 

προβλέπονται : 
 

- Από την 1η Ιανουαρίου 1993 υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών θαλασσίων 
µεταφορών εντός κράτους-µέλους για τους πλοιοκτήτες της Κοινότητας των οποίων τα 
σκάφη είναι νηολογηµένα σε κράτος-µέλος και φέρουν τη σηµαία του (Άρθρο 1). 
 
- Οποιοδήποτε κράτος-µέλος µπορεί να συνάψει συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας 
υπηρεσίας ή να επιβάλλει υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας, ως προϋπόθεση για την 
παροχή υπηρεσιών ενδοµεταφορών, σε ναυτιλιακές εταιρείες που συµµετέχουν σε 
τακτικές γραµµές από και προς τα νησιά, καθώς και µεταξύ τους (Άρθρο 4). 

- Κατά παρέκκλιση, µπορούν να εξαιρεθούν προσωρινά από την εφαρµογή του 
παρόντος κανονισµού οι ακόλουθες υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών στη Μεσόγειο 
και κατά µήκος των ισπανικών, των πορτογαλικών και των γαλλικών ακτών                
(Άρθρο 6, § 2):  

* υπηρεσίες κρουαζιερών, έως την 1η Ιανουαρίου 1995,  

* µεταφορά στρατηγικών εµπορευµάτων (πετρέλαιο, πετρελαιοειδή και πόσιµο νερό), 
έως την 1η Ιανουαρίου 1997,  

* υπηρεσίες µε σκάφη των 650 GT, έως την 1η Ιανουαρίου 1998,  

* τακτικές γραµµές επιβατικών µεταφορών και πορθµείων, έως την 1η Ιανουαρίου 
1999.  

- Για λόγους οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, η παρέκκλιση που προβλέπεται στην 
§ 2 , επεκτείνεται στην Ελλάδα έως την 1η Ιανουαρίου 2004 (Άρθρο 6, § 3). 
 

Η πλήρης εναρµόνιση του θεσµικού πλαισίου που διέπει την υπάρχουσα 
λειτουργία του συστήµατος εσωτερικών θαλασσίων µεταφορών στην Ελλάδα, µε τον 
κανονισµό της Κοινότητας είναι επιβεβληµένη ειδάλλως πιθανόν να υπάρξουν σοβαρά 
προβλήµατα στις σχέσεις µε τα αρµόδια όργανα της Ε.Ε. 
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6.3. Ιστορική Αναδροµή των Γεγονότων που Σχετίζονται µε την Απελευθέρωση 
της Ελληνικής Ακτοπλοϊκής Αγοράς 

 
Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των γεγονότων που σηµατοδότησαν  την 

πορεία προς την απελευθέρωση της Ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς . 
 
Η ιστορία ξεκινάει πριν την επίσηµη (κατά την Ε.Ε.) άρση του cabotage, 

δηλαδή  την 1η Νοεµβρίου 2002, οπότε σύµφωνα µε το πρώτο άρθρο του νόµου 
2932/2001 απελευθερώνονται πρόωρα οι ακτοπλοϊκές µεταφορές στην ελληνική 
επικράτεια. Ως αιτιολογία αναφέρθηκε η προετοιµασία για καλή λειτουργία του 
συστήµατος εν όψει  των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, αλλά το νοµοθέτηµα αυτό 
επηρεάστηκε σε ένα καθοριστικό σηµείο από  το  σχετικά πρόσφατο τραγικό ατύχηµα 
του “Εξπρές Σάµινα” (2000), εξ αιτίας του οποίου τέθηκε και όριο ηλικίας 30 ετών στα 
πλοία, έναντι 35 ετών που µέχρι τότε ίσχυε. Αυτό το σηµείο απετέλεσε και το 
σηµαντικότερο άλλοθι στους πλοιοκτήτες για την µη ανανέωση του στόλου (παρότι 
κανείς θα περίµενε το αντίθετο).  

 
Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι η Ε.Ε., µε βάση τις δηλώσεις της αρµόδιας 

Αντιπροέδρου της Loyola de Palacio, δεν αναγνώρισε ποτέ αυτή τη µονοµερή, ως 
αποδείχτηκε, πρόωρη απελευθέρωση από µέρους της ελληνικής πολιτείας και κανείς 
ευρωπαίος πλοιοκτήτης δεν ενδιαφέρθηκε να εισέλθει στην ελληνική ακτοπλοϊκή 
αγορά κατά την εν λόγω περίοδο (δείγµα της ασάφειας της κατάστασης και της 
αβεβαιότητας που προξένησε αυτή η “πρόωρη απελευθέρωση” στους Έλληνες, πόσο 
µάλλον στους ξένους επενδυτές).  
 

Το πλαίσιο της αντιπαράθεσης των Ελλήνων ακτοπλόων µε το Υ.Ε.Ν. σχεδόν 
καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής, αφορούσε πέντε σηµεία37, για τα οποία η 
Ένωσή τους προσέφυγε και στο Συµβούλιο της Επικρατείας καθώς και στην Ε.Ε. (και η 
αιτιολόγησή τους σύµφωνα µε την Ε.Ε.Α): 

 
1. Υποχρέωση δηµόσιας υπηρεσίας στις γραµµές ελεύθερης δροµολόγησης (Άρθρο 2 
παρ. 6). Αυτή η διάταξη παρείχε στον Υ.Ε.Ν. τη δυνατότητα να επιβάλει στους 
πλοιοκτήτες να περιλαµβάνουν στα δροµολόγια που επέλεξαν υποχρεώσεις δηµόσιας 
υπηρεσίας, αναιρούσε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, προκαλούσε αθέµιτο 
ανταγωνισµό και συνιστούσε σοβαρή απειλή για την οικονοµική σταθερότητα και 
επιβίωσή τους.  
 
2. Σύνθεση πληρώµατος (Άρθρο 2, παρ.7).Αυτή η παρέµβαση δεν υπάρχει σε κανένα 
από τα κράτη -µέλη της Ε.Ε., όπου ο κρατικός παρεµβατισµός περιορίζεται στη 
σύνθεση του προσωπικού ασφαλείας και µόνο, ενώ το υπόλοιπο πλήρωµα καθορίζεται 
από τον  πλοιοκτήτη ανάλογα µε τις υπηρεσίες που θέλει να προσφέρει(για παράδειγµα 
σήµερα υπάρχουν πλοία στην ακτοπλοΐα µε εντελώς αυτοµατοποιηµένο µηχανοστάσιο 
που υποχρεώνονται να διατηρούν, χωρίς ουσιαστικά να απασχολούν στη µηχανή, 20 
µέλη του πληρώµατος και ακόµη πλοία χωρίς κουζίνα µε υποχρέωση να απασχολούν 
µάγειρες) (Παράρτηµα 6Β).  
 
 
 

                                                 
37  Εξ αυτών σήµερα υφίστανται µόνο το 2 και το 4, της λίστας αυτής. 
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3. Μείωση του ορίου ηλικίας για απόσυρση (Άρθρο 3, παρ. 2γ) . Η Ελλάδα ήταν η µόνη 
χώρα της Ε.Ε. που επέβαλε όριο ηλικίας για την απόσυρση τα 35 έτη που έως το 2008 
θα µειωνόταν σταδιακά στα 30 έτη. Η µείωση του ορίου ηλικίας για την απόσυρση από 
τα 35 στα 30 θα ήταν άκρως προβληµατική για την ελληνική ακτοπλοΐα για τους εξής 
λόγους: 
 
α) Θα ανέτρεπε τους οικονοµικούς προγραµµατισµούς των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων 
αφού οι περισσότερες προχώρησαν σε επενδύσεις εκσυγχρονισµού και ανανέωσης του 
στόλου τους µε ορίζοντα εκµετάλλευσης την 35ετία µε βάση την οποία υπολογίστηκαν 
τόσο οι οικονοµικές υποχρεώσεις που ανέλαβαν όσο και οι απαραίτητες αποσβέσεις.  
 
β) Από το 1998 άρχισε και συνεχίζεται σύµφωνα µε σχετικό χρονοδιάγραµµα, η 
προσαρµογή των υπαρχόντων πλοίων στην Κοινοτική Οδηγία 98/18/ΕΚ/21-3-98 
(EUROSOLAS) για την οποία έχουν δαπανηθεί και δαπανώνται σηµαντικά ποσά 
(υπολογίζεται ότι η προσαρµογή κάθε πλοίου απαιτεί τουλάχιστον τρία εκατοµµύρια 
δολάρια). Για τις εταιρείες που προέβησαν στις απαιτούµενες εκτεταµένες προσαρµογές 
στα πλοία τους που είναι ηλικίας 27 ετών και άνω η µείωση του ορίου ηλικίας για την 
απόσυρση δεν είναι απλά καταστροφική αλλά κυριολεκτικά τις εξαφανίζει. 
Επισηµαίνεται ότι η αντικατάσταση του µεγάλου αριθµού πλοίων που θα 
αποµακρυνόταν µε τη µείωση του ορίου απόσυρσης δεν θα µπορούσε να γίνει λόγω του 
πολύ µεγάλου κόστους των νέων κατασκευών. 
 
γ) Οξύτερο απ' όλα θα ήταν το πρόβληµα για την εξυπηρέτηση των άγονων γραµµών 
στις οποίες, κατά κανόνα, χρησιµοποιούνται για ευνόητους λόγους (λιµενική υποδοµή, 
οικονοµικότερα, µικρότερα) τα υπάρχοντα παλαιά πλοία. 
 
4. ∆ιάρκεια απασχόλησης του πλοίου (Άρθρο 6, παρ. 3α), για 10 µήνες τα συµβατικά 
και 7,5 µήνες τα ταχύπλοα ανά έτος δεν είναι ούτε ορθολογική ούτε συµβάλλει στη 
µείωση των ναύλων, διότι τα πλοία υποχρεώνονται να εκτελούν ανελλιπώς και τους 
περισσότερους µήνες, µε µηδαµινό µεταφορικό έργο τα δροµολόγιά τους, ενώ το ίδιο 
µεταφορικό έργο θα µπορούσε να καλυφθεί χωρίς κανένα πρόβληµα µε λιγότερα πλοία.  
 
5. Η δυνατότητα που δίνει ο νόµος στο Υ.Ε.Ν. να παρεµβαίνει στον καθορισµό των 
ναύλων της τρίτης - οικονοµικής θέσης, αναιρούσε στην  κάθε εταιρεία το δικαίωµα να 
ορίζει αρχικές τιµές  όταν υποβάλει τις αιτήσεις για τα δροµολόγιά της. 
 
 

∆εδοµένης της έλλειψης προθυµίας ή δυνατότητας των δύο πλευρών να βρουν 
τη χρυσή τοµή, και του αναµενόµενου θορύβου που προκλήθηκε διεθνώς, η Ε.Ε. 
απέστειλε πρώτη προειδοποιητική επιστολή στις 5 Φεβρουαρίου 2004, µε την οποία 
ενηµέρωνε την Πολιτεία ότι θα ξεκινούσε τη διαδικασία προσφυγής εναντίον της 
Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για µη ορθή ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της 
κοινοτικής νοµοθεσίας, αναφορικά µε την ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
θαλάσσιων µεταφορών (θαλάσσιες ενδοµεταφορές-καµποτάζ). Στην επιστολή 
τονιζόταν ότι στην ελληνική νοµοθεσία δεν αντικατοπτρίζεται δεόντως η βασική αρχή 
της Ε.Ε., σύµφωνα µε την οποία µπορούν να επιβληθούν υποχρεώσεις δηµόσιας 
υπηρεσίας σε πλοιοκτήτες που εκτελούν ενδοµεταφορές στα νησιά, σε περίπτωση που η 
αγορά δεν είναι σε θέση να προσφέρει επαρκή εξυπηρέτηση. Επιπλέον  
ορισµένες από τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας αντίκειντο στη νοµοθεσία της 
Ε.Ε. Τέλος, η Επιτροπή υπενθύµιζε ότι ενηµέρωσε τις ελληνικές αρχές σχετικά µε τα 
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θέµατα αυτά ήδη το 2001, όταν θεσπίστηκε η εθνική νοµοθεσία. Όταν έληξε πια το 
χρονικό διάστηµα της προσωρινής εξαίρεσης, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει 
αµέσως τη νοµική διαδικασία.  

 
Μετά την επίσηµη άρση του cabotage (1/1/2004) οι βασικές νοµικές-θεσµικές 

αλλαγές38 που απαιτούνταν να εφαρµόσει η Ελληνική Πολιτεία  για να συµπλεύσει η 
Ελληνική µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία ήταν κατά της άποψή µας οι εξής : 

 
1. Αναθεώρηση του 2932/2001 ώστε να γίνει συµβατός µε το Ευρωπαϊκό Κανονισµό 
3577/1992 και να αποφευχθεί η παραποµπή της χώρας µας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. 
 
2. Tο πλέγµα των δροµολογίων και οι προδιαγραφές που επιβάλλει µια σύγχρονη 
ποιοτική Ναυτιλία για τις δευτερεύουσες γραµµές θα καθορίζονται από το κράτος, το 
οποίο θα προβαίνει σε δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε ποιοτικά κριτήρια σύµφωνα 
µε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την κάλυψη των αναγκών, µε τακτικά 
δροµολόγια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.  
 
3. Για τις µη οικονοµικά συµφέρουσες γραµµές θα προβλέπεται σαφές ναυλολόγιο, 
προσιτό για τους επιβάτες και τα οχήµατα, µε ποιοτικά κριτήρια, σύµφωνα µε τους 
κανόνες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την κάλυψη των αναγκών, µε τακτικά 
δροµολόγια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.  
 
4. Tο κράτος θα επιδοτεί το επιπλέον κόστος που θα προκύπτει από το µειοδοτικό 
διαγωνισµό.  
 
5. Συνεχής και αποτελεσµατική κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών της χώρας µέσα 
από ποιοτικές, οικονοµικές για τον πολίτη και λειτουργικές ακτοπλοϊκές υπηρεσίες.  
 
6. ∆ιαχωρισµός πλήρης των οικονοµικά βιώσιµων από τις µη οικονοµικά συµφέρουσες 
ακτοπλοϊκές γραµµές.  
 
7. Στις οικονοµικά βιώσιµες γραµµές θα ενθαρρύνεται ο υγιής ανταγωνισµός, µε 
παράλληλη κατάργηση των παρεµβάσεων του κράτους που δεν αφορούν την τήρηση 
κανόνων ασφαλείας και πρόληψης των ατυχηµάτων και των ποιοτικών προδιαγραφών.  
 
8. Για να γίνουν πιο προσιτές στον επιβάτη, αλλά και τον νησιώτη, οι ακτοπλοϊκές 
συγκοινωνίες θα καταργηθεί ο επίναυλος 3% που επέβαλε η προηγούµενη κυβέρνηση 
στην τιµή του εισιτηρίου για την επιδότηση των δευτερευουσών γραµµών.  
 
9.  Tο κόστος για τη στήριξη της νησιωτικής Ελλάδας πρέπει να το επωµίζεται η 
πολιτεία και όχι να  µετακυλύεται στους κατοίκους της (κατάργηση επίναυλου).  
 
10. Για την αποτελεσµατικότερη και ενιαία εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού 
καταργείται η Ρυθµιστική Aρχή Θαλασσίων Eνδοµεταφορών (P.A.Θ.E.) και οι 
αρµοδιότητές της και το προσωπικό της µεταφέρονται στην επιτροπή Ανταγωνισµού. 
 

Βεβαίως, ως τώρα, αρκετές από τα ουσιαστικές προκηρύξεις έχουν λάβει σάρκα 
και οστά, κυρίως δε από τα µέσα του 2006, υπό τον “πέλεκυ” της Ε.Ε., η Πολιτεία 
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κινήθηκε µε αρκετά πιο γοργούς ρυθµούς απ’ ότι τα προηγούµενα δύο έτη (κάτι που 
φαίνεται αναλυτικά στην παρουσίαση ΥΕΝ για το έργο τριετίας 2004-2007, 
Παράρτηµα 6ΣΤ). Σηµαντική εξέλιξη πάντως αποτελεί η συγχώνευση των Υπουργείων 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας σε ένα 
και ενιαίο Υ.Ε.Ν.Α&Ν.Π., κάτι που δείχνει διάθεση από πλευράς της κυβέρνησης για 
πιο υπεύθυνη αντιµετώπιση των προβληµάτων της ακτοπλοΐας και κατ’ επέκταση των 
νησιωτικών περιοχών της χώρας.  
 

Αναλυτικότερα, η απάντηση της ελληνικής πολιτείας στις πιέσεις της Ε.Ε. το 
Μάιο του 2004, ανέφερε ότι : 

 
1. Ο έντονος εποχικός χαρακτήρας της ζήτησης για θαλάσσιες µεταφορές στην Ελλάδα 
καθιστά αναγκαία την επιβολή υποχρέωσης δηµόσιας υπηρεσίας όσον αφορά στη 
δραστηριοποίηση των πλοίων σε δεκάµηνη βάση ανά έτος. Σε αντίθετη περίπτωση, αν 
οι γραµµές του ενδεικτικού δικτύου αφήνονταν ελεύθερες, οι πλοιοκτήτες θα 
δραστηριοποιούνταν µόνο τους καλοκαιρινούς µήνες και για τους υπόλοιπους θα 
αξίωναν χρηµατοδοτήσεις, πρακτική που δεν γίνεται αποδεκτή, σύµφωνα µε την 
πρόσφατη ανακοίνωση της Ε.Ε.  
 
2. Η δυνατότητα παρέµβασης του Υ.Ε.Ν. και η επιβολή ανώτατης τιµολόγησης στην 
οικονοµική ή ενιαία θέση επιβατών και στα οχήµατα στόχευε στην αποφυγή 
αδικαιολόγητα υψηλών ναύλων που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε ύφεση της 
αναπτυξιακής δραστηριότητας και σε πληµµελή εξυπηρέτηση των µεταφορών από και 
προς τα νησιά. Παράλληλα, µε την παρέµβαση αυτή θα απετρέπετο η τυχόν 
εκµετάλλευση της µονοπωλιακής/ολιγοπωλιακής κατάστασης που εκ των πραγµάτων 
υπάρχει σε πολλές ακτοπλοϊκές γραµµές. Το Υ.Ε.Ν. υποστήριζε απέναντι στην Ε.Ε. ότι 
η ακτοπλοϊκή αγορά έχει ολιγοπωλιακό χαρακτήρα, άρα είναι αναγκαία η κρατική 
παρέµβαση, αφού ακόµα και στις πιο βιώσιµες οικονοµικά γραµµές ο αριθµός των 
ανεξάρτητων δραστηριοποιούµενων εταιρειών δεν ξεπερνάει τις δύο µε τρεις. Τέλος, 
τόνιζε ότι  υπήρχαν γραµµές ή συνδέσεις (µεταξύ δύο λιµένων) που εξυπηρετούνταν 
µόνο από µία εταιρεία και ακόµη, στις περισσότερο οικονοµικά βιώσιµες γραµµές, οι 
ενέργειες κάθε εταιρείας είχαν έντονη επίδραση στις οικονοµικές παραµέτρους της 
αγοράς.  
 
3. Για το όριο ηλικίας η Ε.Ε. έχει δείξει την ευαισθησία της µε το νέο κανονισµό για 
την επίσπευση απόσυρσης των δεξαµενόπλοιων µονού τοιχώµατος. Την ίδια όµως 
ευαισθησία θα έπρεπε να δείξει και για τα πλοία που µεταφέρουν εκατοµµύρια επιβάτες 
και οχήµατα. Σε αυτή την κατεύθυνση το Υ.Ε.Ν. συνεξέταζε τα σχετικά θέµατα στο 
πλαίσιο ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2003/4 (Συµφωνία Στοκχόλµης). 
 
4. Το Υ.Ε.Ν. προτίθετο µε κατάλληλη ρύθµιση να διευθετήσει το θέµα των εγγυητικών 
επιστολών, οι οποίες θα απαιτούνταν µόνο για τις γραµµές που απαιτούν υποχρεώσεις 
δηµόσιας υπηρεσίας ή έχουν υπογραφεί συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας.  
 
5. Στα Ε/Γ πλοία, το προσωπικό που είχε οριστεί για να βοηθήσει τους επιβάτες σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης θα έπρεπε να έχει ικανότητες επικοινωνίας επαρκείς για 
το σκοπό αυτό µε κριτήριο τις γλώσσες που αντιστοιχούν στις κύριες εθνικότητες 
µεταξύ των επιβατών οι οποίοι συνήθως ταξιδεύουν σε µια συγκεκριµένη διαδροµή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1. ΑΝΟΙΧΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ (ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΑΡΣΗ CABOTAGE 1/1/2004) ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ 

 
 

Νο Ανοιχτά Θέµατα 
ΕλληνικήςΑκτοπλοίας 

(αρχές 2004) 

Ενέργειες Σχόλια 

1 Αναθεώρηση του 2932/2001 
ώστε να γίνει συµβατός µε το 

Ευρωπαϊκό Κανονισµό 
3577/1992 και να αποφευχθεί η 
παραποµπή της χώρας µας στο 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. 

Αυτό έγινε εν µέρει µε το Π∆ 
124/2006, ΥΑ 3323.1/01/05 και 

3323.1/01/06 που απελευθέρωσαν 
αντίστοιχα το όριο ηλικίας και τους 
ναύλους από τα βασικά λιµάνια της 
χώρας (Παραρτήµατα 3Ε, 6Ε, 6Ζ). 

Εκκρεµούν µερικά 
σηµεία ακόµη, που 
προς το παρόν δε 

φαίνεται να οδηγούν 
τη χώρα σε 

παραποµπή στο 
Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο. 

2 Tο πλέγµα των δροµολογίων και 
οι προδιαγραφές που επιβάλλει 

µια σύγχρονη ποιοτική Ναυτιλία 
για τις δευτερεύουσες γραµµές 
καθορίζονται από το κράτος, το 
οποίο προβαίνει σε δηµόσιο 
µειοδοτικό διαγωνισµό µε 

ποιοτικά κριτήρια σύµφωνα µε 
τους κανόνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για την κάλυψη των 

αναγκών, µε τακτικά 
δροµολόγια καθ' όλη τη 
διάρκεια του έτους. 

Αυτό συµβαίνει και µε το 
παραπάνω µιας και η πλειοψηφία 
των ακτοπλοϊκών γραµµών είναι 
πλέον επιδοτούµενες. Βέβαια η 

έννοια «ποιοτική» δεν 
ικανοποιείται πλήρως αφού τα πιο 
πολλά πλοία των άγονων γραµµών 
είναι µεγάλης ηλικίας. Από την 

άλλη βεβαίως έχουν δοθεί (προς το 
παρόν µη ελκυστικά) κίνητρα 
στους πλοιοκτήτες, µέσω των 

12ετών συµβάσεων, να εντάξουν 
νέα πλοία στις γραµµές αυτές 

(Παραρτήµατα 5Α & 5∆), κάτι που 
αναµένεται να δώσει αποτελέσµατα 

τα προσεχή έτη. 

 

3 Για τις µη οικονοµικά 
συµφέρουσες γραµµές 

προβλέπεται σαφές ναυλολόγιο, 
προσιτό για τους επιβάτες και τα 
οχήµατα, µε ποιοτικά κριτήρια, 
σύµφωνα µε τους κανόνες 
ασφαλείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για την κάλυψη των 

αναγκών, µε τακτικά 
δροµολόγια καθ' όλη τη 
διάρκεια του έτους. 

Και αυτό ρυθµίστηκε, µε τρόπο που 
οι αυξήσεις των ναύλων να 

συνδέονται µε την ηλικία και τον 
τύπο του πλοίου (Παράρτηµα 5∆). 

 

4 Tο κράτος θα επιδοτεί το 
επιπλέον κόστος που θα 

προκύπτει από το µειοδοτικό 
διαγωνισµό. 

Στο Παράρτηµα 5∆ φαίνονται οι 
επιδοτήσεις την τετραετία 2002-

2005. Όσα έξοδα δεν καλύπτονται 
από κρατήσεις,πρόστιµα κλπ, τα 

καλύπτει το Κράτος. 

 

5 Συνεχής και αποτελεσµατική 
κάλυψη των συγκοινωνιακών 
αναγκών της χώρας µέσα από 
ποιοτικές, οικονοµικές για τον 

πολίτη και λειτουργικές 
ακτοπλοϊκές υπηρεσίες. 

Αυτό παρέχεται µε την αύξηση των 
γραµµών δηµόσιας υπηρεσίας (µε 

ανάλογο κόστος βέβαια). 

Η ποιότητά των 
υπηρεσιών πρέπει να 
βελτιωθεί, µε είσοδο 
νεότευκτων πλοίων 
σ’αυτές, χωρίς 
δυσβάσταχτη 

επιβάρυνση ναύλων. 
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6 ∆ιαχωρισµός πλήρης των 
οικονοµικά βιώσιµων από τις µη 

οικονοµικά συµφέρουσες 
ακτοπλοϊκές γραµµές. 

Αυτό γίνεται διαρκώς µέσω των 
αρµόδιων ελεγκτικών µηχανισµών 
και της Επιτροπής Ανταγωνισµού 

(και του Χ.Α.Α. για τις 
εντεταγµένες εταιρείες). 

 

7 Στις οικονοµικά βιώσιµες 
γραµµές θα ενθαρρύνεται ο 
υγιής ανταγωνισµός, µε 

παράλληλη κατάργηση των 
παρεµβάσεων του κράτους που 

δεν αφορούν την τήρηση 
κανόνων ασφαλείας και 

πρόληψης των ατυχηµάτων και 
των ποιοτικών προδιαγραφών. 

Αυτό γίνεται στις γραµµές αυτές, 
αλλά είναι λίγες σε σχέση µε το 

σύνολο. 

Οι παρεµβάσεις του 
Κράτους στους 

τοµείς του year-round 
service (10µηνη 

υπηρεσία) και στον 
καθορισµό του 

πληρώµατος είναι 
ακόµη σηµαντικές 
και δεν εννοούν τον 
υγιή ανταγωνισµό. 

8 Για να γίνουν πιο προσιτές στον 
επιβάτη αλλά και τον νησιώτη 
οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες 

καταργείται ο επίναυλος 3% που 
επέβαλε η προηγούµενη 
κυβέρνηση στην τιµή του 

εισιτηρίου για την επιδότηση 
των δευτερευουσών γραµµών. 

Αυτό δεν έγινε ακόµη. Αιτιολόγηση της 
Πολιτείας για αυτό, 

σύµφωνα µε 
πρόσφατες δηλώσεις 
του ΥΕΝ στη Βουλή, 

είναι ότι δεν 
βρέθηκαν οι πόροι 
από το Υπουργείο 
Τουρισµού που 
υπολογιζόταν 

προεκλογικά ότι θα 
κάλυπταν αυτό το 

ποσό. 
9 Tο κόστος για τη στήριξη της 

νησιωτικής Ελλάδας πρέπει να 
το επωµίζεται η πολιτεία και όχι 

να  µετακυλύεται στους 
κατοίκους της. 

Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής 
αποφασίστηκε η δωρεάν µεταφορά 
των κατοίκων των µικρών νησιών 
στα πλησιέστερα επαρχιακά κέντρα 

(Παράρτηµα 5Α). 

Από την άλλη 
βέβαια, ο επίναυλος 
ουσιαστικά καλύπτει 
σηµαντικό µέρος 
αυτού του κόστους, 
οπότε έµµεσα, οι 
επιβάτες των 

εµπορικών γραµµών, 
συνεπικουρούν στην 
επιδότηση των µη 

εµπορικών. 
10 Για την αποτελεσµατικότερη και 

ενιαία εφαρµογή των κανόνων 
ανταγωνισµού καταργείται η 
Ρυθµιστική Aαρχή Θαλασσίων 
Eνδοµεταφορών (P.A.Θ.E.) και 
οι αρµοδιότητές της και το 
προσωπικό της µεταφέρονται 
στην επιτροπή Ανταγωνισµού. 

Καταργήθηκε µε διάταξη του 
Νόµου 3260/04                   

(Παράρτηµα 5Γ). 

Οι αρµοδιότητές της 
µεταφέρθηκαν στη 

Επιτροπή 
Ανταγωνισµού. 
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Το καλοκαίρι του 2004 υπήρξε ένταση στις σχέσεις Υ.Ε.Ν. και ακτοπλόων µε 
τελικό αποτέλεσµα την αύξηση των ναύλων κατά 3,5 %.  Στο ενδιάµεσο υπήρξαν 
δηλώσεις από την Ε.Ε.Α. ότι “κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία µπορεί να ρυθµίζει τους 
ναύλους της σύµφωνα µε το κόστος εκµετάλλευσης των πλοίων της και τις 
ιδιαιτερότητες των εξυπηρετουµένων από αυτή δροµολογιακών γραµµών” και ότι θα 
προχωρήσουν σε  “σε αυτοαπελευθέρωση, όσον αφορά στον καθορισµό της τιµής του 
εισιτηρίου της οικονοµικής θέσης και των οχηµάτων” ζητώντας γενικότερα αυξήσεις 
ναύλων περί το 10 %. Από τη µεριά του ο Υ.Ε.Ν. δήλωσε ότι “σε περίπτωση που 
οποιοσδήποτε πλοιοκτήτης αυθαίρετα εφαρµόσει αυξήσεις, θα υποστεί τις 
προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις από τις κατά τόπους αρµόδιες Λιµενικές Αρχές 
οι οποίες και διενεργούν τους προβλεπόµενους ελέγχους για την τήρηση των ισχυόντων 
ναυλολογίων και την προστασία του επιβατικού κοινού”.  Επιπλέον οι ακτοπλόοι 
ζητούσαν  την κατάργηση των κρατήσεων υπέρ τρίτων διότι - σύµφωνα µε τη γνώµη 
τους - όλες οι επιβαρύνσεις, µε εξαίρεση τις δύο κρατήσεις υπέρ Λιµενικών Ταµείων 
και Οργανισµών Λιµένος και τον Φ.Π.Α, είναι µη νόµιµες και αντίθετες στην 
Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία. Με αυτές εξυπηρετούνταν δε αµφίβολες, για τα σηµερινά 
δεδοµένα, σκοπιµότητες (κυρίως πολιτικές) και σίγουρα δεν ήταν ανταποδοτικές, 
αποτελώντας «χαράτσι» σε βάρος του επιβατικού κοινού». Αναλυτικότερα «µη 
νόµιµες» θεωρούνται σύµφωνα µε την Ε.Ε.Α. οι εξής επιβαρύνσεις: 
1. Ασφαλίστρου Ν.Α.Τ. επιβατών και οχηµάτων. 
2. Αποσκευοφορέων  (αχθοφορικά). 
3. Λεµβουχικών. 
4. ∆ιαφυγούσης εργασίας φορτοεκφορτωτών. 
5. Επίναυλου. 
 

Ένα από σηµαντικότερα θέµατα που απασχόλησαν την επικαιρότητα για το 
2005 ήταν το αίτηµα για άρση της απαγόρευσης απόπλου από τους ακτοπλόους προς το 
Υ.Ε.Ν. Το Φεβρουάριο του 2005 οι  ακτοπλόοι  ζήτησαν την άρση της απαγόρευσης 
απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών ή µετεωρολογικά δελτία για µικρότερες περιοχές 
καθώς όπως έχει αποδειχθεί τα εκδιδόµενα από την Ε.Μ.Υ. µετεωρολογικά δελτία και 
οι προγνώσεις καιρού, δεν εκφράζουν την πραγµατική κατάσταση της θάλασσας (ύψος 
κύµατος) στις διάφορες θαλάσσιες περιοχές των δροµολογίων των πλοίων, µε 
αποτέλεσµα να είναι πολλές φορές ανακριβή. Ένα «απαγορευτικό απόπλου» θα 
µπορούσε να προκαλέσει οικονοµική ζηµία άνω των 100.000€39  ηµερησίως σε µία 
εταιρεία, αλλά το πλέον σηµαντικό είναι η ταλαιπωρία που υφίστανται κάθε φορά 
χιλιάδες επιβάτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν αν και πότε θα ταξιδέψουν (βέβαια, από την 
άλλη,σε οποιαδήποτε γραµµή κατά τις µη τουριστικές περιόδους, η µη πραγµατοποίηση 
ενός δροµολογίου, επιφέρει κέρδη στην εταιρεία που ειδάλλως θα ταξίδευε µε πολύ 
λίγο κόσµο). ∆εν είναι επίσης νοητό ότι τα απαγορευτικά µέτρα θα έπρεπε να είναι 
ενιαία για όλα τα επιβατηγά πλοία ανεξαρτήτως µεγέθους ή µήκους (στοιχεία που 
επηρεάζουν καθοριστικά τη συµπεριφορά τους στους κυµατισµούς). 
 

Ουσιαστικότερο θέµα όµως ήταν η εφαρµογή ή µη της «Συµφωνίας της 
Στοκχόλµης» για τις θαλάσσιες ενδοµεταφορές των κρατών µελών της Ε.Ε.Η εφαρµογή 
της σε συνδυασµό µε το τότε ισχύον όριο ηλικίας για τα ακτοπλοϊκά πλοία  εν ολίγοις 
δηµιούργησε µία κατάσταση στην οποία προβλεπόταν ότι εάν ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο 
προσαρµοσθεί µε τις ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας µετά από ζηµιά (οι οποίες ορίζονται 
αναλυτικά από τη Συµφωνία) µπορεί να παραµείνει «εν ενεργεία» και µετά τη 

                                                 
39  Σύµφωνα µε στοιχεία της Ε.Ε.Α. 
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συµπλήρωση του 30ού έτους από τη ναυπήγηση του. Ειδικότερα µεταξύ άλλων 
αναφέρει: «Όλα τα επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία (Ro-Ro) των κατηγοριών Α και Β, 
των οποίων η τρόπιδα έχει τοποθετηθεί ή τα οποία βρίσκονται σε ανάλογο στάδιο 
ναυπήγησης, πριν από την 1η Οκτωβρίου 2004, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των 
άρθρων 6, 8 και 9 της οδηγίας 2003/25/ΕΚ, το αργότερο από την 1η Οκτωβρίου 2010, 
εκτός αν έχουν παροπλιστεί κατά την εν λόγω ηµεροµηνία ή σε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία κατά την οποία θα φθάσουν στην ηλικία των 30 ετών, αλλά οπωσδήποτε 
από την 1η Οκτωβρίου 2015 το αργότερο».Η ρύθµιση αυτή προβλέπει ουσιαστικά ότι 
τα πλοία ηλικίας άνω των 30 ετών εφόσον έχουν κάνει τις αναγκαίες προσαρµογές 
επιτρέπεται να εκτελούν δροµολόγια σε όλες τις θάλασσες της Ε.Ε, κάτι που δεν 
µπορούσαν να κάνουν τα ελληνικά πλοία, την εκάστοτε περίοδο, τα οποία ακόµη και 
εάν είχαν προσαρµοσθεί µε τις απαιτήσεις της Συµφωνίας της Στοκχόλµης, θα έπρεπε 
µόλις «συµπληρώσουν» τα 30 χρόνια να αποσυρθούν αφού αυτό προέβλεπε ο νόµος 
2932/2001. 

 
Από την άλλη, το ίδιο το γεγονός ότι τέθηκε όριο ηλικίας (και µάλιστα 

µειωµένο) στα πλοία δεν ήταν ορθολογικό, µιας και δεν υπήρχε τεκµηριωµένη µελέτη 
(ούτε καν στατιστικά στοιχεία) που να αποδεικνύει ότι υπάρχει σχέση µεταξύ ναυτικών 
ατυχηµάτων και ηλικίας του πλοίου, ούτε τα όρια ηλικίας µε το επίπεδο ασφάλειας ενός 
πλοίου. Επίσης, η συντήρηση σε πλοία που θα πλησίαζαν στο όριο απόσυρσης 
προφανώς θα ήταν πληµµελής από µεριάς πλοιοκτητών, καθώς και το γεγονός ότι ένα 
χαµηλό όριο ηλικίας πιθανό να οδηγούσε σε πλοία µέτριας ποιότητας κατασκευής που 
ίσα-ίσα να έφταναν το όριο ζωής τους στα 30 χρόνια. Επιπλέον κάποιος πλοιοκτήτης θα 
µπορούσε µετά τα 30 έτη να χρησιµοποιήσει το πλοίο του σε διεθνείς πλόες όπου δεν 
υπάρχει όριο ηλικίας. Παράλληλα, πολύ µεγάλο ποσοστό από τα υπάρχοντα συµβατικά 
πλοία της ακτοπλοΐας θα έπρεπε να αποσυρθούν από την ενεργό δράση έως το 2008, 
εάν δεν άλλαζε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο (νόµος 2932/2001), το οποίο προέβλεπε να 
µειωθεί το όριο ηλικίας τους στα 30 από τα 35 έτη που ίσχυε προηγουµένως. Όπως 
υπολόγιζε η Ε.Ε.Α., µέχρι το 2008, µε όριο απόσυρσης των πλοίων τα 30 έτη, θα 
έπρεπε να αποσυρθούν 36 συµβατικά πλοία ή το 50,70% του υπάρχοντος ακτοπλοϊκού 
στόλου (Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων των κυρίων γραµµών), και µέχρι το 2010 να 
αποσυρθεί το 54% περίπου του υπάρχοντος στόλου (το ποσοστό αυτό δεν αφορά 
γραµµές Αργοσαρωνικού και τις τοπικές πορθµειακές γραµµές). 

 
Βέβαια η εφαρµογή της Συµφωνίας της Στοκχόλµης καθιστούσε ουσιαστικά 

άνευ σηµασίας το όριο ηλικίας, καθώς οι προδιαγραφές που θέτει αφορά όλα τα πλοία 
ανεξαρτήτως ηλικίας, ενώ προβλέπει επίσης ότι, όσα πλοία δεν συµµορφωθούν µε αυτή 
µέχρι την ηλικία των 30 ετών, θα πρέπει να αποσυρθούν. Η κατάργηση του ορίου 
ηλικίας, µε την ταυτόχρονη εφαρµογή της Σ.Σ., πέραν των θετικών επιπτώσεων που θα 
είχε στην κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των νησιωτών, θα ξεκαθάριζε και το 
επιχειρηµατικό πεδίο, καθώς η κάθε εταιρεία θα µπορούσε να λάβει αποφάσεις για την 
ανάπτυξη του στόλου της. Αξίζει άλλωστε να σηµειωθεί ότι όλες οι εισηγµένες στο 
Χ.Α.Α. εταιρείες, εκτός των Μινωικών Γραµµών, θα ήταν υποχρεωµένες να λάβουν 
δραστικές και άµεσες αποφάσεις µε αφορµή την 30ετία : η Α.Ν.Ε.Κ. θα έπρεπε να 
αποσύρει τα «Λισσός» και «Λατώ», η Super Fast Ferries το Σουπερφέρι ΙΙ, η Ν.Ε.Λ. τα 
«Μυτιλήνη», «Θεόφιλος» και το 2008 τον «Ταξιάρχη», ενώ και η Hellenic Seaways θα 
έπρεπε να αποσύρει αρκετά. Οι παραπάνω εταιρείες αλλά και άλλες µη εισηγµένες (π.χ. 
η C- Link κ.α.) θα έπρεπε να αποφασίσουν εάν θα πουλούσαν τα πλοία τους ή θα τα 
προσάρµοζαν στις απαιτήσεις της Σ.Σ..Οι αποφάσεις αυτές απαιτούσαν συγκεκριµένες 
µελέτες, καθώς υπήρχαν και πλοία τα οποία δύνανται να προσαρµοσθούν, ωστόσο, 
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καθίστανται εµπορικά ασύµφορα, λόγω της µείωσης της χωρητικότητάς τους (ήδη οι 
περισσότερες είχαν λάβει τις σχετικές αποφάσεις και είχαν ξεκινήσει τις εργασίες 
προσαρµογής των πλοίων τους ). 

 
Στις 19 Απριλίου του ίδιου έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδοµένης της 

στασιµότητας που υπήρξε παρά την αλλαγή της κυβέρνησης, έστειλε στο ΥΕΝ νέα 
προειδοποιητική επιστολή για τη µη συµβατότητα του Νόµου 2932/01 µε την κοινοτική 
νοµοθεσία. Σε αυτήν επισηµαίνετο ότι για το δίκτυο δροµολογίων, το διοικητικό 
καθεστώς που ετίθετο σε εφαρµογή από την ελληνική νοµοθεσία εµφάνιζε ορισµένες 
ασάφειες που απαγόρευαν να θεωρηθεί ότι αποτελούσε στην εντέλεια ένα καθεστώς 
απλής προγενέστερης δήλωσης (το οποίο θα µπορούσε εν προκειµένω να γίνει 
αποδεκτό), λαµβανοµένης υπόψη της αναγκαιότητας για τις ελληνικές αρχές να 
οργανώνουν την εκτέλεση δροµολογίων θαλασσίων µεταφορών από και προς τα νησιά. 
Επίσης αναφερόµενη στην υποχρέωση των ακτοπλόων να δηλώνουν τα δροµολόγια 
αλλά και το Υπουργείο να εκδίδει αποφάσεις αποδοχής (άρθρο 4 § 3), η επιστολή 
επικαλούνταν απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου σύµφωνα µε την οποία, για να 
ήταν σύµφωνο µε τον κανονισµό το εν λόγω καθεστώς, προϋπόθεση ήταν οι εθνικές 
αρχές να διαπίστωναν µε κατάλληλα στοιχεία, για όλες τις εξεταζόµενες γραµµές 
µεταφορών, την ανεπάρκεια των τακτικών υπηρεσιών µεταφορών, εάν η εκτέλεσή τους 
αφηνόταν αποκλειστικά και µόνο στις δυνάµεις της αγοράς.  

 
Υπό την πίεση των καταστάσεων (προεκλογικές δεσµεύσεις, πιέσεις ΕΕ) το 

ΥΕΝ στα τέλη Μαΐου του 2005, πραγµατοποίησε το πρώτο βήµα για την ουσιαστική 
απελευθέρωση των ναύλων. Έτσι µε Υπουργική Απόφαση (Παράρτηµα 6Ζ) κατήργησε 
την ανώτατη επιτρεπόµενη τιµολόγηση για όλες τις θέσεις επιβατών και για κάθε 
κατηγορία σε οχήµατα και εµπορεύµατα των ακτοπλοϊκών πλοίων, µε αφετήριους 
λιµένες ως ακολούθως: 

 
α. Λαύριο προς όλες τις κατευθύνσεις και επιστροφή, εκτός Κέας (Τζιας). 
β. Κύµη προς όλες τις κατευθύνσεις και επιστροφή, εκτός Σκύρου. 
γ. Ραφήνα προς τους λιµένες Άνδρου - Τήνου - Μυκόνου και επιστροφή, εφόσον 
δραστηριοποιούνται πλοία τουλάχιστον τριών ανεξάρτητων εταιρειών. 
δ. Ελευσίνα προς όλες τις κατευθύνσεις για τη µεταφορά οχηµάτων και επιστροφή. 
ε. Πάτρα προς Κέρκυρα και επιστροφή. 
 
 Τελικά το καλοκαίρι του 2005 έγιναν αυξήσεις  6,8% κατά µέσο όρο στα 
εισιτήρια της οικονοµικής θέσης θα πάρουν οι ακτοπλόοι, οι οποίοι δέχτηκαν τον όρο 
του Υ.Ε.Ν. (αλλιώς θα ήταν 3,4 % η αύξηση) να καλύψουν µε τα πλοία τους και 
ορισµένες άγονες γραµµές, συµπληρωµατικές στα βασικά δροµολόγιά τους (όρος που 
ουσιαστικά επανέφερε από το «παράθυρο» το καθεστώς γνωµοδοτήσεων - Γ.Ε.Α.Σ. 
που ίσχυε πριν). 
 
 Έτσι στις 19 ∆εκεµβρίου 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε 
αιτιολογηµένη γνώµη στην Ελλάδα για τη µη τήρηση των ευρωπαϊκών κανονιστικών 
ρυθµίσεων για τις θαλάσσιες ενδοµεταφορές. Συγκεκριµένα µε τον κανονισµό 3577/92, 
θα έπρεπε να  εφαρµόζεται η αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στο εσωτερικό 
των κρατών-µελών. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του, τα κράτη µέλη οφείλουν, κατ’ 
αρχήν, να επιτρέψουν τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται 
ελεύθερα στη συγκεκριµένη αγορά (παρεκκλίσεις από τη γενική αυτή αρχή θα 
επιτρέπονταν µόνον εφόσον είναι δυνατόν να τεκµηριωθεί ότι λόγω ιδιαίτερων 
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περιστάσεων, ο συσχετισµός δυνάµεων στη αγορά, και µόνο, δεν εξασφαλίζει 
ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών). Όπως ανέφερε η Κοµισιόν στη σχετική ανακοίνωσή 
της, η Ελλάδα υπήγαγε το σύνολο σχεδόν του οικείου δικτύου συγκοινωνιακής 
εξυπηρέτησης των νησιών σε υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, χωρίς να 
καταδείξει την πραγµατική αναγκαιότητα της δηµόσιας υπηρεσίας ανά γραµµή. Η 
Επιτροπή θεώρησε επίσης, ότι οι ελληνικές κανονιστικές ρυθµίσεις που αφορούν τα 
πληρώµατα και την εσωτερική οργάνωση των πλοίων θα µπορούσαν να παρεµβάλουν 
δυσανάλογα εµπόδια στην ελευθερία που θα έπρεπε να έχουν οι επιχειρήσεις να 
επιλέγουν τον τρόπο µε τον οποίο προτίθεντο να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους 
χρήστες. 

 
Για τις εγγυητικές επιστολές η Επιτροπή εκτίµησε ότι το σύστηµα κατάθεσης 

εγγυήσεων και επιβολής χρηµατικών προστίµων επιτρέπετο να χρησιµοποιηθεί µόνο 
για τις γραµµές εκείνες για τις οποίες µπορούσαν να επιβληθούν υποχρεώσεις δηµόσιας 
υπηρεσίας. 

 
Για την επιβολή ανώτατης τιµής στο εισιτήριο της τρίτης θέσης (ναυλολόγιο) η 

επιστολή ανέφερε, µεταξύ άλλων, τα εξής: “Τέτοια µέτρα γενικευµένου χαρακτήρα 
κανονιστικής ρύθµισης των ναύλων που εφαρµόζονται για το σύνολο των 
εξυπηρετούµενων γραµµών θαλάσσιων ενδοµεταφορών δεν είναι δυνατόν να 
λαµβάνονται από τις Ελληνικές αρχές χωρίς να έχει προσκοµιστεί ή έστω να 
αναζητηθεί η απόδειξη ότι δεν θα επαρκούσε η λειτουργία µόνο των δυνάµεων της 
αγοράς για κάθε µία από τις εξεταζόµενες γραµµές για να εξασφαλισθεί η εφαρµογή 
ικανοποιητικών ναύλων”.  

 
Ειδικά σε ό,τι αφορά την επάνδρωση των πλοίων η Επιτροπή επισήµαινε ότι, αν 

και ο κανονισµός της Ε.Ε. δέχεται ότι τα θέµατα τα σχετικά µε την επάνδρωση του 
σκάφους εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του κράτους υποδοχής του πλοίου, ωστόσο το 
ελληνικό Π∆ 177/7440, που καθορίζει για κάθε κατηγορία ναυτικών τον αριθµό των 
µελών του πληρώµατος που πρέπει να επανδρώνουν ένα πλοίο αποκλειστικά σε 
συνάρτηση µε τους κόρους ολικής χωρητικότητας του εν λόγω πλοίου, τον αριθµό των 
επιβατών που επιτρέπεται να µεταφερθούν µε αυτό και την εποχή του έτους χωρίς να 
είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη ο τύπος πλοίου και οι ειδικές του ανάγκες, ήταν 
δυνατόν να προκαλούσε περιορισµούς της ελευθερίας, που πρέπει να απολαµβάνουν οι 
εφοπλιστικές επιχειρήσεις αναφορικά µε τον τρόπο µε τον οποίο προτίθενται να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους χρήστες, χωρίς οι εν λόγω περιορισµοί να 
εµφανίζονται ότι είναι επιβεβληµένοι για επιτακτικούς λόγους γενικού συµφέροντος. 

 
Τέλος, η επιτροπή ήταν της γνώµης ότι η καθιέρωση ελάχιστου εµβαδού που 

έπρεπε να διατίθεται για την οικονοµική θέση, αλλά και ο καθορισµός των προϊόντων 
που επιτρεπόταν να πωλούνται στο πλοίο και της τιµή τους, ήταν διατάξεις που θα 
µπορούσαν να προκαλέσουν δυσανάλογους περιορισµούς στην οµαλή και ελεύθερη 
λειτουργία των επιχειρήσεων. 
 
 Την Τετάρτη 25 Μαΐου 2006 υπεγράφη η υπουργική απόφαση για την 
απελευθέρωση των ναύλων των πλοίων της ακτοπλοΐας και από το λιµάνι του Πειραιά 
(παράρτηµα 6Ε). Έτσι, έκτοτε δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόµενη δροµολόγηση σε 
όλες τις θέσεις επιβατών και σε όλες τις κατηγορίες οχηµάτων που διακινούνται από 

                                                 
40  Βρίσκεται στο Παράρτηµα Β. 
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και προς το λιµάνι του Πειραιά (συµπεριλαµβανοµένων και των λοιπών λιµένων 
αρµοδιότητας του Κεντρικού Λιµεναρχείου Πειραιά ) µε πλοία της ακτοπλοΐας, στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται για κάθε λιµένα προορισµού µία τουλάχιστον 
από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
-   Η σύνδεση του λιµένα Πειραιά µε το λιµένα προορισµού να εξυπηρετείται από πλοία 
που ανήκουν σε δύο τουλάχιστον ανεξάρτητες εταιρείες µε ανεξάρτητη µεταξύ τους 
οικονοµική δραστηριότητα και ο λιµένας προορισµού να έχει ετήσιο αριθµό 
διακινούµενων επιβατών (αποβιβασθέντες και επιβιβασθέντες) άνω των 150.000, βάσει 
των προσφάτων διαθεσίµων ετησίων στατιστικών στοιχείων. 
 
- Ο λιµένας προορισµού να έχει ετήσιο αριθµό διακινούµενων επιβατών 
(αποβιβασθέντες και επιβιβασθέντες) άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000), βάσει 
των προσφάτων διαθεσίµων ετησίων στατιστικών στοιχείων (σύµφωνα µε τα στοιχεία 
Υ.Ε.Ν. για το 2006, λιµάνια µε πάνω από 300.000 διακινούµενους επιβάτες σε ετήσια 
βάση είναι τα παρακάτω: Πειραιάς, Αγιόκαµπος, Αίγινα, Αιδηψός, Αντίπαρος, 
Αντίρριο, Αργοστόλι, Αρκίτσα, Βόλος, Γλύφα, Ελευσίνα, Ερέτρια, Ζάκυνθος, 
Ηγουµενίτσα, Ηράκλειο, Θάσος, Σαντορίνη, Καβάλα, Κάλυµνος, Κέα, Κεραµωτή, 
Κέρκυρα, Κυλλήνη, Κως, Λαύριο, Ληξούρι, Μαρµάρι, Μύκονος, Μυτιλήνη, Ν. Στύρα, 
Νάξος, Παλούκια, Πάρος, Πάτρα, Πόρος, Πρίνος Θάσου, Ραφήνα, Ρίο, Ρόδος, Σάµη, 
Σύµη, Σύρος, Σφακιά, Τήνος, Ύδρα, Φανερωµένη, Χανιά, Χίος και Ωρωπός) 
 

 
Την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2006 εκδόθηκε η προκήρυξη41 για την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος γιατρών, που επιθυµούν να τοποθετηθούν σε Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.) και 
Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.), προκειµένου να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθµιας 
φροντίδας υγείας στους επιβάτες και τα πληρώµατα των πλοίων. Η δαπάνη για τη 
µισθοδοσία των γιατρών που διορίσθηκαν στις ανωτέρω θέσεις βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας Οι γιατροί τοποθετήθηκαν σε 
συµβατικά επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία, που εκτελούν δροµολόγια θαλάσσιων 
ενδοµεταφορών απόστασης µεγαλύτερης των 120 ναυτικών µιλίων και 
δραστηριοποιούνται στις περισσότερες κύριες γραµµές της χώρας42.  

 
Στις 24 Αυγούστου 2006,  µε απόφαση του Υ.Ε.Ν. Μ. Κεφαλογιάννη, 

αποφασίστηκε πλέον να ταξιδεύουν δωρεάν µε τα ακτοπλοϊκά πλοία από και προς το 
κέντρο της  πλησιέστερης διοικητικής περιφέρειας που ανήκουν, οι κάτοικοι των 
νησιών των οποίων ο πληθυσµός δεν υπερβαίνει τους 1.000 µόνιµους κατοίκους, ενώ 
δωρεάν µεταφορά θα έχουν και προστατευόµενα µέλη των οικογενειών τους που είναι 

                                                 
41  Βλέπε Παράρτηµα 6Η. 
 
42  Βέβαια, και αυτή η διαδικασία ακολουθήθηκε χωρίς καµία µέριµνα, µε αποτέλεσµα, ένα έτος 
µετά, σύµφωνα µε καταγγελία τους από την 23η Μαΐου 2007, να έχουν παραιτηθεί ήδη οι 
δεκατρείς (13) από τους είκοσι (20), που προσελήφθησαν λόγω δυσµενών συνθηκών εργασίας, 
χωρίς να έχουν επαναπροκυρηχθεί οι θέσεις τους. Αναλυτικότερα ζητούν: :  
-Άµεσα βελτίωση των συνθηκών / ωραρίου εργασίας ώστε ο γιατρός να σταµατήσει να είναι 
επικίνδυνος. 
-Άµεση καταβολή των εφηµεριών / υπερωριών που έχουµε ως τώρα δουλέψει. 
-Άµεση βελτίωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού 
-Να οριστεί αρµόδιος στο Υπουργείο Υγείας για να αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα που θα 
προκύπτουν και αυτός να έχει τη νοµική δυνατότητα να δίνει άµεσα λύσεις. 
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εγγεγραµµένα στους εκλογικούς καταλόγους των νησιών. Με αυτό τον τρόπο, 
επεκτείνεται το µέτρο της δωρεάν µεταφοράς µε ακτοπλοϊκά πλοία των µόνιµων 
κατοίκων και των εγγεγραµµένων στους εκλογικούς καταλόγους µικρών και 
αποµακρυσµένων νησιών µε τα µητροπολιτικά τους κέντρα (µέτρο που εφαρµόσθηκε 
για πρώτη φορά το έτος 2006 για τους µόνιµους κατοίκους νήσων Κυθήρων και 
Αντικυθήρων από και προς Νεάπολη Βοϊών). 
 

Σηµαντικότατη εξέλιξη ήταν η ψήφιση του Π.∆. 124/6.7.2006, µε το οποίο 
καταργήθηκε τελικά και στην Ελλάδα το ανώτατο όριο ηλικίας των πλοίων και τα 
πλοία που επρόκειτο να αποσυρθούν, πλέον υποχρεούνται να εφαρµόσουν τις διατάξεις 
της Συµφωνίας της Στοκχόλµης από την ηµεροµηνία που θα έπρεπε να αποσυρθούν, 
δηλαδή λίγο νωρίτερα από την υποχρεωτική γενική εφαρµογή της Συµφωνίας 
(1/10/2010). Αναλυτικότερες πληροφορίες για τον αριθµό των πλοίων που έµειναν στην 
ακτοπλοϊκή αγορά µε αυτή τη διαδικασία παρατέθηκαν ήδη στο 3ο Κεφάλαιο. 

 
Πρέπει να τονίσουµε ότι στις αρχές του 2007, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

καταδίκασε την Ελλάδα για σαφή παραβίαση της Αρχής της Ελεύθερης Παροχής 
Υπηρεσιών στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών µεταξύ των κρατών-µελών της ΕΕ 
και µεταξύ των κρατών-µελών και τρίτων χωρών µέσω των λιµενικών τελών τα οποία 
ισχύουν στην Ελλάδα. Η καταδίκη αυτή αφορούσε την παραβίαση του άρθρου 1 του 
κανονισµού (ΕΟΚ) 4055/86 γιατί διατηρώνται σε ισχύ: 

 
1) τα λιµενικά τέλη που επιβάλλονται σε επιβατηγά πλοία και κρουαζιερόπλοια: κατά 
την προσόρµιση, την παραβολή και την αγκυροβόληση των πλοίων στους λιµένες του 
Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, είναι χαµηλότερα, όταν οι µεταφορές εκτελούνται 
µεταξύ δύο λιµένων στο εσωτερικό της χώρας, σε σύγκριση µε τις περιπτώσεις που οι 
µεταφορές έχουν προορισµό το εξωτερικό, 
 
2) τα τέλη υπέρ των λιµενικών ταµείων και των Οργανισµών Λιµένος Α.Ε. : µε τα 
οποία επιβαρύνονται τα οχήµατα κατά την επιβίβασή τους σε πορθµεία που 
πραγµατοποιούν διεθνείς διασυνδέσεις, ενώ δεν εισπράττονται ανάλογα τέλη για τις 
διασυνδέσεις µεταξύ των ελληνικών λιµένων και, 
 
3) την επιβολή τελών υπέρ των δήµων που βρίσκονται οι λιµένες : στα οχήµατα τα 
οποία επιβιβάζονται σε οχηµαταγωγά πλοία µε προορισµό λιµένες στο εξωτερικό. 
 

Σηµαντική εξέλιξη αποτελεί και το γεγονός ότι, στις 29 Μαρτίου 2007, στη 
συνάντηση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, µε τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αρµόδιο για τη Ναυτιλία και τις Μεταφορές κ. Jacques Barrot, 
ανακοινώθηκε ότι ήρθη οριστικά ο κίνδυνος παραποµπής της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο για θέµατα που αφορούν  την ακτοπλοΐα, µιας και ο κ. Barrot δήλωσε 
απόλυτα ικανοποιηµένος από τα µέτρα που έχει λάβει η Ελληνική Πολιτεία για τα 
θέµατα και υπογράµµισε ότι δεν τίθεται πλέον θέµα παραποµπής. Επίσης, συµφώνησε 
ότι «άνοιξε ο δρόµος» ώστε να προχωρήσει η επιδότηση του ξενοδοχειακού 
εξοπλισµού των πλοίων της ακτοπλοΐας για την παροχή αναβαθµισµένων υπηρεσιών 
στη νησιωτική Ελλάδα και ειδικότερα στα µικρά και αποµακρυσµένα νησιά (µε τρόπο 
συµβατό µε το ευρωπαϊκό δίκαιο). 

 
Τέλος, µετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2007, όπως έχει                 

ήδη  αναφερθεί  εκτενώς,  η  συγχώνευση  των ΥΕΝ  και  ΥΠ.ΑΙ,  στο  Υ.Ε.Ν.Α.&Ν.Π.  
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δηµιουργεί νέες προσδοκίες για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του κρατικού 
µηχανισµού να συντονίσει την Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά, χωρίς περαιτέρω 
χρονοτριβές και συγκαλύψεις αρµοδιοτήτων (και εκάστοτε ευθυνών).   
 
 
6.4 Συµπεράσµατα και Προβλέψεις 
 

Ο νόµος 2932/2001 προσπάθησε να εναρµονίσει την Ελληνική νοµοθεσία µε το 
Ευρωπαϊκό δίκαιο. Έτσι µε την εφαρµογή του είχαµε : 

 
α) την κατάργηση των αδειών σκοπιµότητας για την ανάθεση των ακτοπλοϊκών 
γραµµών, 
 
β) την εγκατάλειψη της πρακτικής της αναθέσεως βιώσιµων και µη βιώσιµων 
ακτοπλοϊκών γραµµών ως πακέτο,  
 
γ) την πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων ελεύθερης δροµολογήσεως για το σύνολο 
των ακτοπλοϊκών γραµµών,  
 
δ) τη δηµοπράτηση των γραµµών για τις οποίες δεν έχει εκδηλωθεί επιχειρηµατικό 
ενδιαφέρον, 
 
ε) τη δυνατότητα για τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να µπορούν 
πλέον να υποβάλουν δηλώσεις δροµολογήσεως σε όποια γραµµή επιλέξουν (κατάργηση 
του cabotage),  
 
στ) τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής µε σκοπό την εγγύηση της καλής ανταγωνιστικής 
λειτουργίας των αγορών στο απελευθερωµένο περιβάλλον (Ρυθµιστική Αρχή 
Θαλασσίων Ενδοµεταφορών, Ρ.Α.Θ.Ε). η οποία, όµως, καταργήθηκε το 2004 και οι 
αρµοδιότητές της µεταφέρθηκαν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού και,  
 
ζ) τη συγκρότηση του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και την ίδρυση Γενικής 
Γραµµατείας στο YEN για τους λιµένες και τη λιµενική πολιτική µε παράλληλη 
µετατροπή δέκα σηµαντικών λιµένων σε Ανώνυµες Εταιρίες και τα Λιµενικά Ταµεία σε 
∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Λιµένων). 
 

Το βασικό πρόβληµα του νόµου αυτού ήταν ότι διατήρησε στο µέγιστο 
επιτρεπόµενο βαθµό τη δυνατότητα παρέµβασης της Πολιτείας στην ακτοπλοΐα, 
εκµεταλλευόµενος τη χρήση των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισµού που 
επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Η πρόφαση για την κατάσταση αυτή ήταν η εφαρµογή της 
έννοιας δηµοσίου συµφέροντος  στις πιο πολλές γραµµές της χώρας, πολλές φορές 
ακόµη και σε εµπορικές, µε αποτέλεσµα αντί να υπάρχουν γραµµές κατηγορίας Α, Β 
και Γ όπως προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός, να καθιερωθεί η έννοια του δικτύου 
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που έχει τακτικές και γραµµές που απαιτούν σύµβαση 
ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας.  Επιπλέον το Υπουργείο µπορεί να παρεµβαίνει στην 
τακτικότητα των δροµολογίων και τη δροµολόγηση του πλοίου για δέκα µήνες 
ανεξάρτητα από την εποχικότητα, στον καθορισµό χώρων ενδιαίτησης, των προϊόντων 
που θα πωλούνται στο πλοίο, στους ναύλους και στη στελέχωση του πλοίου. 
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Με λίγα λόγια, ο νόµος «προσάρµοσε» την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία στα 
Ελληνικά δεδοµένα και εξακολούθησε να έχει την ίδια φιλοσοφία που είχε και το 
προηγούµενο σύστηµα.Αναλυτικότερα επιδιώχθηκε επιπλέον προστασία όχι µόνο στις 
εταιρείες αλλά και στους Έλληνες ναυτικούς, µε τη χρηµατοδότηση του Ν.Α.Τ. και των 
άγονων γραµµών µέσω του εισιτηρίου των εµπορικών γραµµών. Βεβαίως µε τις 
προσαρµογές που έγιναν το 2006 όσον αφορά την πλήρη απελευθέρωση των ναύλων, 
την κατάργηση του ορίου ηλικίας και την προσπάθεια για πραγµατικό εκσυγχρονισµό 
των λιµένων της χώρας, έγιναν σηµαντικά βήµατα για την πραγµατική απελευθέρωση 
και εκσυγχρονισµό της λειτουργίας της ελληνικής ακτοπλοΐας.  

 
Με γνώµονα την λειτουργία του ανταγωνισµού στις γραµµές της Αδριατικής και 

του επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρονται εκεί, και πάντα υπό την “επίβλεψη” του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, η Πολιτεία θα µπορούσε να εξετάσει τις εξής αλλαγές του 
πλαισίου της ακτοπλοΐας, µε στόχο να προελκύσει και περισσότερες ξένες εταιρείες43 
για να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός, υπέρ του πολίτη πάντοτε  : 

 
α) Ελάττωση της χρήσης της επιβολής υποχρεώσεως δηµόσιας υπηρεσίας ακόµα και 
στις τακτικές γραµµές µιας και η άποψη ότι το κράτος µπορεί να επιλύσει πιο 
αποτελεσµατικά από τον ανταγωνισµό θέµατα που αφορούν την ποιότητα και την αξία 
των προσφεροµένων υπηρεσιών, δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη, και οδηγεί συνήθως 
σε αντίθετα από τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. 
 
β) Περιορισµό της υπερβολικής προστασίας των Ελλήνων ναυτικών, σε βάρος των 
αντιστοίχων ευρωπαίων συναδέλφων τους, κάτι που έχει δυσµενείς συνέπειες για την 
εξυπηρέτηση µε ακτοπλοϊκές µεταφορές των ελληνικών νησιών και ιδιαίτερα για τον 
ελληνικό τουρισµό.  
 
γ) Επιχορήγηση της ακτοπλοϊκής διασυνδέσεως των άγονων γραµµών µέσω του 
Κρατικού Προϋπολογισµού και όχι από την επιβάρυνση των βιώσιµων γραµµών και 
των ταξιδιωτών του δικτύου, για να χρηµατοδοτηθεί η ακτοπλοϊκή διασύνδεση των 
άγονων γραµµών ή των νησιών κατά τους χειµερινούς µήνες. Αυτό, όχι µόνο 
δυσφηµίζει τη χώρα µας λόγω της υπερβολικής οικονοµικής επιβαρύνσεως των 
τουριστών κατά τους καλοκαιρινούς µήνες για προσφορά σχετικά χαµηλής ποιότητας 
υπηρεσιών, αλλά και δηµιουργεί σύγχυση στο τι είναι ποιοτικό σε σχέση µε  το κόστος 
των υπηρεσιών που παρέχονται σε κάθε περίπτωση.  
 
δ) Ορθολογική τιµολόγηση των λιµένων, έτσι ώστε το κόστος που επιβαρύνεται ο 
χρήστης να αντανακλά το πραγµατικό κόστος της υπηρεσίας που απολαµβάνει στα 
λιµάνια, όπως ακριβώς συµβαίνει και στα αεροδρόµια.  
 

                                                 
43  Το 2005, το µοναδικό πλοίο ξένης σηµαίας (αγγλική) στην ελληνική ακτοπλοΐα ήταν το 
Speed Runner Ι (το οποίο ενώ λειτουργούσε µε πλήρωµα 17 ατόµων στην Αγγλία ως 
Hoverspeed Great Britain, στην Ελλάδα υποχρεώθηκε να έχει πλήρωµα 27 ατόµων µε τον 
επιπλέον περιορισµό ότι θα πρέπει να είναι Έλληνες ή να έχουν πιστοποιητικό ελληνοµάθειας). 
Αυτό εξυπηρετεί τις ∆υτικές Κυκλάδες από τον Πειραιά ενώ στα µέσα του 2007 
δροµολογήθηκε  επίσης από την Aegean Speed Lines το Speedrunner II (πρώην Auto Express 4 
της εταιρίας Tallink), µε κυπριακή σηµαία που εξυπηρετεί τις κεντρικές Κυκλάδες  και το πλοίο 
Corsica Express Three της νεοσύστατης Kallisti Ferries µε ιταλική σηµαία, που εξυπηρετεί 
Σάµο και Ικαρία. 
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ε) Κατάργηση στις περισσότερες πρόσθετες επιβαρύνσεις που συµβάλλουν στη 
σηµαντική αύξηση της τιµής ναύλου στο 11% - 15%, και κάνουν την αγορά εκτός από 
ακριβή για τον πολίτη και µη ελκυστική ως επένδυση για τους ξένους πλοιοκτήτες 
(δεδοµένης και της εποχικότητας της ζήτησης). 
 
στ) Προσπάθεια εύρεσης της χρυσής τοµής µε την ΕΕΑ στο θέµα του year-round 
service, κάτι που οδηγεί σε συνεχείς αυξήσεις των ναύλων (µιας και αναγκάζονται οι 
πλοιοκτήτες να καλύπτουν τη ζηµιά των χειµερινών δροµολογίων, µε υπερβολικές τιµές 
κατά τις τουριστικές περιόδους), χωρίς βέβαια να διακοπεί η συνεχής σύνδεση της 
νησιωτικής χώρας µε τα µεγάλα λιµάνια της ηπειρωτικής χώρας. 
 
ζ) ∆ιευθέτηση του θέµατος της επάνδρωσης των πλοίων για το οποίο, στην 
αιτιολογηµένη γνώµη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποστηρίξει ότι «η κατά λέξη 
ερµηνεία που υποστηρίζεται από τις Ελληνικές αρχές είναι δυνατόν να καταστήσει την 
απελευθέρωση των θαλάσσιων ενδοµεταφορών µεταξύ νησιωτικών λιµένων στην 
Ελλάδα άνευ νοήµατος στην πράξη», δεν την κάνει αποδεκτή και «δεν µπορεί παρά να 
επιβεβαιώσει ότι οι προαναφερόµενες διατάξεις του εθνικού διατάγµατος αριθ. 177/74 
αντίκεινται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού 3577/92 
 
η) Οριστική λύση στο θέµα της ελληνοµάθειας, για το οποίο η Επιτροπή είχε 
επισηµάνει ότι τα «κράτη µέλη δεν έχουν δικαίωµα να απαιτούν υποχρεώσεις που 
υπερβαίνουν την τήρηση των εν ισχύ κοινοτικών ή διεθνών κανόνων (συµβάσεις 
STCW και SOLAS) χωρίς να περιορίζουν αδικαιολόγητα την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών». Οι ελληνικές αρχές µε την από 7 Μαΐου 2004 επιστολή τους επισήµαναν 
τη δυνατότητα τροποποίησης ή ενσωµάτωσης, από τις ελληνικές αρχές, της εν λόγω 
διάταξης κατά τρόπο ώστε να καταστεί συµβατή προς το κοινοτικό δίκαιο χωρίς να 
κοινοποιηθούν τέτοιου είδους τροποποιήσεις. 
 
θ) Λήψη οριστικής απόφασης στο θέµα της ενδιαίτησης, αφού η Ε.Ε. ήταν της γνώµης 
ότι µε την καθιέρωση ελάχιστου εµβαδού που πρέπει να διατίθεται για την οικονοµική 
θέση, µε τον καθορισµό των προδιαγραφών στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται ο 
εσωτερικός εξοπλισµός των πλοίων, µε τον καθορισµό των προϊόντων που πρέπει να 
πωλούνται στο πλοίο, και τέλος µε την επιβολή κανόνων για διαστάσεις των διαφόρων 
χώρων (σαλόνια, τραπεζαρίες κ.λπ.) των πλοίων, οι διατάξεις του Προεδρικού 
∆ιατάγµατος 101/95, όπως τροποποιήθηκε, ενδέχεται να προκαλέσουν δυσανάλογους 
περιορισµούς για την ελευθερία που πρέπει να απολαµβάνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες 
όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο προτίθενται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στους χρήστες. 

ι)  Απελευθέρωση των ναύλων και στις υπόλοιπες γραµµές που δεν βρίσκονται υπό 
καθεστώς δηµόσιας υπηρεσίας, και κυρίως στις γραµµές που συνδέουν µεταξύ τους 
µεγάλα νησιά, στις οποίες παρατηρείται σηµαντικό επιβατικό έργο και δραστηριότητα 
πολλών εταιρειών. 

Συνολικά, πρέπει να επισηµάνουµε ότι υπάρχει ανάγκη για αποτελεσµατική 
κρατική παρέµβαση στην ελληνική ακτοπλοΐα (ιδίως στις γραµµές τύπου Β’ και Γ’ 
προς αποφυγή υπερβολικών τιµών ναύλων) µε σκοπό την εξασφάλιση της καλύτερης 
δυνατής εξυπηρετήσεως των ελληνικών νησιών µε ακτοπλοϊκές και αεροπορικές 
διασυνδέσεις µέσω της ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισµού όπου αυτό είναι δυνατό και 
µε την κατανόηση ότι η κερδοφόρα λειτουργία των ακτοπλοϊκών εταιρειών αποτελεί το 
µόνο µηχανισµό που παρέχει κίνητρα για επενδύσεις και για ανανέωση του στόλου. 
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Επιπλέον, πρέπει το Κράτος να καλύψει το κόστος των άγονων γραµµών µέσω του 
Κρατικού Προϋπολογισµού (ή µε εύρεση εµπορικών επενδυτών τοπικής εµβέλειας) και 
η επιβάρυνση αυτή να µην απευθύνεται “έµµεσα” µόνο στους ταξιδιώτες των 
οικονοµικά βιώσιµων γραµµών.  

 
Τέλος, πρέπει να τονίσουµε ότι η πλήρης εναρµόνιση µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο 

είναι θέµα χρόνου, και ότι όταν αυτή πραγµατοποιηθεί πλήρως και σε συνδυασµό µε 
την ολοκλήρωση των έργων που έχουν προγραµµατιστεί να γίνουν στα λιµάνια της 
χώρας, θα επιτρέψει στο σύστηµα να λειτουργήσει πλήρως ανταγωνιστικά µε 
αποτελέσµατα που µεσοπρόθεσµα θα είναι υπέρ της εξυπηρέτησης του πολίτη και της 
συνεχούς και απρόσκοπτης εξυπηρέτησης της νησιωτικής χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

 
Το κεφάλαιο αυτό πραγµατεύεται τις έννοιες της Ποιότητας και της Ασφάλειας 

και την εφαρµογή τους στις θαλάσσιες µεταφορές, µε σκοπό την αξιοπιστία και 
ασφάλεια του όλου συστήµατος θαλασσίων µεταφορών της χώρας. Στην αρχή γίνεται 
αναφορά και στις στρατιωτικές εφαρµογές, αφού τα πρώτα διεθνή πρότυπα ποιότητας 
προήλθαν από την ανάγκη για την αξιοπιστία στις κατασκευές του στρατιωτικού 
υλικού. Όσον αφορά την ακτοπλοΐα, θα γίνει περιγραφή των τριών σηµαντικότερων 
εφαρµογών της έννοιας «ποιότητα» στην ασφάλεια και αξιοπλοΐα :     

 
α. Νοµοθεσία Περιορισµού Βλαβών Ατυχηµάτων (ISM Code) 
β. ∆ιεθνής Κώδικας Ασφάλειας Πλοίων & Λιµενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code) 
γ. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σχετικά µε Ειδικές Απαιτήσεις Ευστάθειας για 
Επιβατηγά Οχηµαταγωγά Πλοία (Συµφωνία της Στοκχόλµης ) 

 
Βέβαια οι ενότητες αυτές αναφέρονται σε εντελώς διαφορετικές µορφές 

ασφάλειας η κάθε µία ξεχωριστά (αντίστοιχα σε βλάβες, λιµένες, ναυσιπλοΐα) . Από την 
άλλη πλευρά όµως, είναι εξίσου σηµαντικές για την ασφάλεια του επιβάτη από τη 
στιγµή που θα βρεθεί στο λιµάνι ως την αποβίβαση του από το πλοίο και των 
εργαζοµένων σε αυτό.  

 
Έτσι θα γίνει µία βασική περιγραφή των βασικών σηµείων της νοµοθεσίας που 

αναφέρεται στις παραπάνω περιπτώσεις και των πιθανών επιπτώσεων που αναµένονται 
στην Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά, δεδοµένου του κόστους που απαιτείται για την 
εφαρµογή αυτών. 
 
 
7.1. Ποιότητα 
 

Βασικός σκοπός αυτής της ενότητας είναι η περιγραφή των έννοιας «Ποιότητα» 
(Quality) και των λοιπών εννοιών που αυτή περιλαµβάνει. Έτσι µπορούµε να δώσουµε 
στην Ποιότητα έναν γενικό ορισµό ως : 
 
“ το σύνολο των χαρακτηριστικών µιας οντότητας ( προϊόντος, διεργασίας κλπ) , που 
της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασµένες και συνεπαγόµενες 
ανάγκες” 
 

Ακολούθως παρατίθενται και οι βασικοί ορισµοί για την ευρύτερη περιγραφή 
του όρου : 
 

 Απαίτηση: Ανάγκη ή προσδοκία η οποία διατυπώνεται ρητά, συνήθως 
συναγόµενη ή υποχρεωτική. 
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 Έλεγχος Ποιότητας (Quality Control - Q.C.):   Το µέρος της διαχείρισης της  
ποιότητας το οποίο εστιάζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων για την 
ποιότητα. 

 
 ∆ιασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance - Q.A.):  Όλες οι σχεδιασµένες και 
συστηµατικές δραστηριότητες, που εφαρµόζονται µέσα στο πλαίσιο του 
συστήµατος για την ποιότητα και αποδεικνύονται, στο βαθµό που απαιτείται, 
προκειµένου να παρέχεται επαρκής εµπιστοσύνη ότι µία οντότητα θα ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις για την ποιότητα. 

 
 ∆ιαχείριση Ποιότητας (Quality Management - Q.M.): Συντονισµένες 
δραστηριότητες για την διεύθυνση και τον έλεγχο ενός οργανισµού όσον αφορά 
την ποιότητα. 

 
 Κρατική ∆ιασφάλιση Ποιότητας (Government Quality Assurance - G.Q.A.):  Η 
διαδικασία µε την οποία η αρµόδια Κρατική Αρχή αποκτά εµπιστοσύνη ότι 
εκπληρούνται οι συµβατικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την ποιότητα. 

 
 Σύστηµα ∆ιαχείρισης της ποιότητας (Quality Management System - Q.M.S.): 
Σύστηµα διαχείρισης για την διεύθυνση και τον έλεγχο ενός οργανισµού όσον 
αφορά την ποιότητα. 

 
 Σχέδιο ή Πρόγραµµα Ποιότητας (Quality Plan): Έγγραφο στο οποίο 
διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές και τα µέσα για την ποιότητα, καθώς και η 
αλληλουχία των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε ένα συγκεκριµένο προϊόν, 
έργο ή σύµβαση. 

 
 Προµηθευτής (Supplier): Οργανισµός ή πρόσωπο που προµηθεύει ένα προϊόν. 

 
   Πελάτης (Customer): Οργανισµός ή πρόσωπο που λαµβάνει ένα προϊόν. 

 
   Οργανισµός (Organization): Οµάδα προσώπων και εγκαταστάσεων µε κατανοµή 
των ευθυνών, των αρµοδιοτήτων και των σχέσεων.  

 
    Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης   (Ceritificate of Conformity -CoC): Έγγραφο το 
οποίο υπογράφεται από τον Προµηθευτή, συνυπογράφεται από την Οµάδα 
Εποπτείας Ποιότητας, και δηλώνει ότι το προϊόν συµµορφώνεται µε τις 
απαιτήσεις της σύµβασης.  

 
Πρέπει να τονίσουµε ότι οι ως άνω ορισµοί, καθώς και κάθε  άλλος ορισµός 

σχετιζόµενος µε την ποιότητα, αναφέρονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000/2001 
και στο AQAP-2070 του Ν.Α.Τ.Ο. (βλέπε ανάλογα Παράρτηµα 7Α & 7Β) 
 

Η Ελλάδα ως χώρα του Ν.Α.Τ.Ο. υποχρεούται να εφαρµόζει τις συνθήκες 
STANAG (Standardization Agreements) (Παράρτηµα 7Γ) της αρµόδια υπηρεσίας 
τυποποίησης M.A.S (Military Agency for Standardization), οι οποίες είναι ανάλογες 
του I.S.O., και για την Κρατική ∆ιασφάλιση Ποιότητας Στρατιωτικού Υλικού εκδίδουν 
τις οδηγίες A.Q.A.P. (συγκεκριµένα τις 2000 και 2070). 
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7.2. Ασφάλεια 
 

Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης - ISO (International Organization for 
Standardization) θέσπισε τα πρότυπα 9000 και 1400 τα οποία αφορούν το µεν πρώτο 
την Ποιοτική ∆ιαχείριση, το δε δεύτερο, παραδοσιακά περιβαλλοντικά ζητήµατα, 
ασφάλειας κατά τη διαδικασία παραγωγής, δηµόσιας ασφάλειας και ασφάλειας 
προϊόντος καθώς και θέµατα υγείας και ασφάλειας προσωπικού.  

 
Ο ορισµός του ISO 9000 όπως δόθηκε από την τεχνική επιτροπή που είναι 

υπεύθυνη για την εξέλιξή του είναι ο εξής: 
 

"Η σειρά ISO 9000, είναι κυρίως ένα πλήρες και παγκόσµιο σύστηµα µε το οποίο 
δηµιουργώντας ένα πλαίσιο συνεχούς βελτίωσης, µπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη 
ποιότητα όσον αφορά τη λειτουργία και τα παραγόµενα προϊόντα οποιασδήποτε εταιρείας 
ή οργανισµού". 
 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι διεθνείς κανονισµοί που αναφέρονται στην 
ασφάλεια της ακτοπλοΐας, και η σχέση τους µε το ISO  9000, που αφορά την ποιοτική 
διαχείριση όπως προαναφέρθηκε. Αυτή σε πολύ γενικές γραµµές µπορούµε να τη 
χωρίσουµε στις εξής τρεις ενότητες :  

 
α. Νοµοθεσία Περιορισµού Βλαβών Ατυχηµάτων (ISM Code) 
β. ∆ιεθνής Κώδικας Ασφάλειας Πλοίων & Λιµενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code) 
γ. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Σχετικά µε Ειδικές Απαιτήσεις Ευστάθειας για 
Επιβατηγά Οχηµαταγωγά Πλοία (Συµφωνία της Στοκχόλµης). 

 
Στις παραγράφους που ακολουθούν θα γίνει αναλυτική περιγραφή των 

κανονισµών που διέπουν αυτές τις νοµοθετικές διατάξεις και τις επιπτώσεις της 
εφαρµογής τους στη ναυπηγική βιοµηχανία. 

  
 

7.2.1 Νοµοθεσία περιορισµού βλαβών ατυχηµάτων (ISM Code). 
 

Ο ∆ιεθνής Κώδικας Ασφαλούς ∆ιαχείρισης (∆.Κ.Α.∆.) ή International Safety 
Management Code (I.S.M. Code) όπως είναι ευρύτερα γνωστός, υιοθετήθηκε στις 
04/11/1993  µε την Απόφαση Α. 741(18) του I.M.O., µε σκοπό να παρέχει ένα διεθνές 
πρότυπο ασφαλούς διαχείρισης, λειτουργίας των πλοίων και πρόληψης της ρύπανσης. 
Αποτελεί τµήµα της ∆ιεθνούς Συµβάσεως SOLAS (Safety of Life at Sea) και από την 
1η Ιουλίου 2002  είναι υποχρεωτικός για όλα τα πλοία (τη νεότερη έκδοσή του για την 
ΕΕ είναι ο Κανονισµός 336/2006 της 15-2-06, που είναι στο Παράρτηµα 7∆) 
 

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από την κάθε εταιρεία για να δοθούν οι 
απαραίτητες οδηγίες προς το πλοίο της, να εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία του 
πλοίου και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν το λόγο ύπαρξης του 
Εγχειριδίου Ασφαλούς ∆ιαχείρισης της κάθε εταιρείας που συντάσσεται σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις του I.S.M. Code. 
 

Ο Κώδικας ISM  στο πρώτο από τα δώδεκα κεφάλαια (Παράρτηµα 7∆)  που 
περιέχει, περιγράφει το λόγο και στόχο της θέσπισής του δηλαδή:  
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 την επίτευξη κανόνων ασφαλούς πρακτικής και ασφαλούς εργασιακού 
περιβάλλοντος στη λειτουργία του πλοίου και τη συνεχή βελτίωση των 
ικανοτήτων  του προσωπικού στην εταιρεία και στο πλοίο.  

 
 τη βελτίωση της δυνατότητας προετοιµασίας για την αντιµετώπιση των 
εκτάκτων καταστάσεων σε θέµατα ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

 
 τη συµµόρφωση της εταιρείας και του πλοίου της µε τους υποχρεωτικούς 
κανόνες και κανονισµούς, µε τη διαµόρφωση συγκεκριµένης πολιτικής σε 
θέµατα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος (και η πολιτική αυτή να 
γίνει αποδεκτή από όλο το προσωπικό της εταιρείας και του πλοίου).  
 
Ακολούθως αναφέρονται επιγραµµατικά τα σηµαντικότερα θέµατα που 

πραγµατεύονται τα υπόλοιπα κεφάλαια του Κώδικα : 
 

 ∆εύτερο & Τρίτο: εδώ περιγράφεται ο τρόπος που η  εταιρεία λαµβάνει πλέον 
µέρος στη διαδικασία της διαχείρισης του πλοίου και καθορίζονται  οι ευθύνες 
και οι αρµοδιότητες της, πράγµατα τα οποία και το προσωπικό της είναι 
υποχρεωµένο να γνωρίζει Επίσης οφείλει να  προσυπογράψει σχετικά έντυπα τα 
οποία είναι το τυπικό µέρος της εφαρµογής  και έχει σαν υποχρέωση την 
διερεύνηση της διαχείρισης.  

 
 Τέταρτο:  θεσµοθετεί µε τον καθορισµό του Εξουσιοδοτηµένου Προσώπου 

(Designated Person Ashore - D.P.A.), µια ισχυρή σύνδεση ανάµεσα στο πλοίο 
και την διοίκηση, δηλαδή τον Πλοιοκτήτη και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή τον 
Γενικό ∆ιευθυντή της εταιρείας. Με την εισαγωγή του Εξουσιοδοτηµένου 
Προσώπου όλα τα αιτήµατα προς το πλοίο διοχετεύονται σε αυτόν, που τα 
αξιολογεί και τα διοχετεύει µε τη σειρά του στα διάφορα τµήµατα της εταιρείας. 
Πρωτεύον µέληµά του όµως είναι να φροντίζει και να παρακολουθεί την 
εκπλήρωση των αιτηµάτων αυτών. 

 
 Πέµπτο: αφορά τις ευθύνες και τις αρµοδιότητες του Πλοιάρχου. 

 
 Έκτο: προτρέπει την εταιρεία να δίνει κίνητρα (ενεργοποίησης του πληρώµατος-

motivation) τόσο στα πληρώµατα όσο και στο προσωπικό ξηράς, για τη 
βελτίωση της απόδοσής τους, µε φυσικό επακόλουθο τη βελτίωση της εταιρείας 
και της κατάστασης του πλοίου. 

 
 Έβδοµο: προβλέπει την τυποποίηση όλων των λειτουργιών του πλοίου (µε 
σύνταξη αναλόγων σχεδίων) σε µία αλληλουχία ενεργειών οι οποίες πρέπει να 
τηρούνται, να είναι καταγεγραµµένες  και να µπορούν να ελεγχθούν και εκ των 
υστέρων ως προς την τήρησή τους. Επιπλέον υπάρχει και η απαίτηση 
καθιέρωσης κοινής γλώσσας εργασίας δηλαδή ενός αποτελεσµατικού τρόπου 
επικοινωνίας µε το πλήρωµα. 

 
 Όγδοο : αναφέρει την υποχρέωση της εταιρείας να ετοιµάσει διαδικασίες για τον 
προσδιορισµό, την περιγραφή και την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης που µπορούν να συµβούν επί του πλοίου. 
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 Ένατο: τίθεται για πρώτη φορά το θέµα της ανάλυσης των µη-συµµορφώσεων 
(non-conformities), των ατυχηµάτων και των επικινδύνων καταστάσεων. 

 
 ∆έκατο: αναφέρεται στη συντήρηση του πλοίου και του εξοπλισµού του. 
Σύµφωνα µε αυτό, η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες για να 
εξασφαλίσει ότι το πλοίο συντηρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών 
κανόνων και κανονισµών και µε οποιεσδήποτε επιπρόσθετες απαιτήσεις που 
µπορούν να καθιερωθούν από την εταιρεία.. 

 
 Ενδέκατο: αφορά την τεκµηρίωση του Συστήµατος Ασφαλούς ∆ιαχείρισης της 
εταιρείας, δηλαδή περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης των εγγράφων που 
αποτελούν το Σύστηµα και τον τρόπο διαχείρισης της όλης διαδικασίας τήρησης 
του Εγχειριδίου Ασφαλούς ∆ιαχείρισης.  

 
 ∆ωδέκατο: αναλύει τη διαδικασία των εσωτερικών ελέγχων µε την οποία η 
εταιρεία ελέγχει η ίδια τις δραστηριότητές της τόσο στην ξηρά όσο και στο 
πλοίο. 

 
Γενικά µπορούµε να πούµε ότι η εφαρµογή του κώδικα εισήγαγε στις 

ναυτιλιακές εταιρείες την έννοια του καθηκοντολογίου, έτσι ώστε όλες οι εργασίες να 
καθορίζονται συγκεκριµένα και ο κάθε εργαζόµενος είτε στο πλοίο, είτε στην εταιρεία 
να έχει σαφή εικόνα των καθηκόντων του και των αρµοδιοτήτων του (οι Ελληνικές 
ακτοπλοϊκές εταιρείες έτσι αναγκάστηκαν να µπουν σε θέµατα ποιοτικής διαχείρισης). 
Με τον Κώδικα ISM να αντιµετωπίζει πλοίο και διαχείριση ξηράς ως µια ενότητα και  
να αναζητεί ευθύνη για τα ανθρώπινα λάθη και από το προσωπικό του πλοίου και από 
το προσωπικό του γραφείου, µπορεί πάντοτε να βρίσκεται ο υπεύθυνος για ότι 
συµβαίνει  ή έχει ήδη συµβεί στο πλοίο.  Έτσι γίνονται ακόµη πιο ξεκάθαρα τα θέµατα 
που αφορούν την ασφάλιση του πλοίου και οι ασφαλιστές των πλοίων είναι 
αναµενόµενο ότι θα έχουν νοµική βάση για να στηρίζουν απαλλαγή από τις ευθύνες 
τους εάν για οποιοδήποτε λόγο το πλοίο δεν ήταν αξιόπλοο. Ο ασφαλισµένος  
πλοιοκτήτης έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στον ασφαλιστή44 κατά τη σύναψη 
ή την ανανέωση της ασφαλίσεως, όλα τα ουσιώδη περιστατικά τα οποία γνωρίζει ή 
όφειλε να γνωρίζει (κυρίως µέσω του Εξουσιοδοτηµένου Προσώπου) και τα οποία θα 
επηρέαζαν την απόφαση ενός ασφαλιστή σχετικά µε το αν θα δεχθεί να ασφαλίσει για 
ποιο ύψος ασφαλίστρου το πλοίο. Η παραβίαση αυτής της υποχρέωσης δίνει τη 
δυνατότητα στον ασφαλιστή να ακυρώσει την ασφάλιση. 
  

Η σηµαντικότερη αδυναµία του ISM είναι ότι µε την πλήρη καταγραφή των 
γεγονότων και διαδικασιών στο πλοίο, υπάρχει πιθανότητα να αντιµετωπιστεί από τους 
πλοιοκτήτες σαν ένα είδος "ποινικού µητρώου" όπου θα καταγράφονται αρνητικά 
γι΄αυτούς δεδοµένα και το οποίο θα πρέπει να είναι όσο λιγότερο επιβαρηµένο γίνεται 
για να µην αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο. Έτσι το Σύστηµα Ασφαλούς ∆ιαχείρισης 
αντί να αποτελέσει ορθό πρότυπο είναι πιθανόν να καταλήξει φόβητρο και να οδηγήσει 
τους πλοιοκτήτες να αναζητήσουν τρόπους για να απαλλαχθούν από τις ευθύνες που 
τους προσδίδει.  

 
Η µέχρι τούδε εφαρµογή του Κώδικα ISM στις εταιρείες που διαχειρίζονται 

ακτοπλοϊκά σκάφη έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στη λειτουργία τους, κυρίως στις 

                                                 
44   Αλληλοασφαλιστικοί οργανισµοί των πλοίων ή P & I Clubs. 
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µικρότερες οι οποίες λόγω έλλειψης προσωπικού και οικονοµικής επιφάνειας 
αντιµετώπισαν πολλά προβλήµατα στην εφαρµογή του. Για τις πιο µεγάλες εταιρείες, η 
µέχρι σήµερα εφαρµογή του έχει δείξει ότι εκείνες που αντιµετωπίζουν µε σοβαρότητα 
και µε το πνεύµα του απαιτήσεων του ΙΜΟ και τις αρχές του Κώδικα έχουν θετικά 
αποτελέσµατα. Η βασικότερη απαίτηση του Κώδικα είναι η συνεχής εκπαίδευση του 
πληρώµατος για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, κάτι που µεσοπρόθεσµα έχει 
οικονοµικό όφελος και για την εταιρεία γιατί δεν µπορεί εύκολα να κληθεί 
απολογούµενη και να αποζηµιώσει για ένα ατύχηµα ναυτικού, ο οποίος αν και πέρασε 
από τη διαδικασία της εξοικείωσης, του συνέβη ένα ατύχηµα λόγω ελλείψεως 
κατάρτισης  κατά τη διάρκεια της εργασίας του.  
 

Η προβλεπόµενη αυστηρή και τακτική συντήρηση του πλοίου πιθανόν να 
επιφέρουν σηµαντικά οικονοµικά οφέλη στις εταιρείες αφού ο έλεγχος, για παράδειγµα, 
της συντήρησης θα πρέπει να τηρείται µε ένα συγκεκριµένο ορθολογικό τρόπο και έτσι, 
προλαµβάνονται βεβιασµένες αντιδράσεις και άσκοπες δαπάνες, καθώς και πρόστιµα 
από του ελεγκτικούς µηχανισµούς του ∆ηµοσίου. 

 
Τέλος , η σωστή και ενσυνείδητη εφαρµογή του Κώδικα από τις εταιρείες και τα 

πληρώµατα θα τους οδηγήσει στο να αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη ευαισθησία τα 
προβλήµατα της ρύπανσης του περιβάλλοντος και θα τους καταστήσει πιο 
προσεκτικούς απέναντι σε αυτό.  
 
 
7.2.2. ∆ιεθνής Κώδικας Ασφάλειας Πλοίων & Λιµενικών Εγκαταστάσεων (ISPS 
Code). 
 

Ο ∆ιεθνής Κώδικας Ασφάλειας Πλοίων & Λιµενικών Εγκαταστάσεων (ISPS 
Code-International Ship and Port Facility Security), υιοθετήθηκε το ∆εκέµβριο του 
2002 και αναφέρεται στην ασφάλεια από έκνοµες ενέργειες, στα πλαίσια της             
SOLAS 74 (Παράρτηµα 7Ε). Βασική του επιδίωξη είναι να καθιερώσει ένα διεθνές 
πλαίσιο για την ανίχνευση των απειλών για την ασφάλεια, να λάβει προληπτικά µέτρα 
ενάντια στα πιθανά συµβάντα που αφορούν την ασφάλεια των πλοίων και των 
λιµενικών εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται στο διεθνές εµπόριο και τέλος, να 
οριοθετήσει και να διαχωρίσει τους ρόλους και υπευθυνότητες όλων των εµπλεκοµένων 
φορέων, ώστε να διασφαλιστεί σε διεθνές επίπεδο η ασφάλεια στις ναυτικές µεταφορές.  

 
Στα πλαίσια αυτών των επιδιώξεων εισάγει απαιτήσεις που πρέπει να 

εφαρµοστούν από τους πλοιοκτήτες και τις λιµενικές αρχές. Αναλυτικότερα οι 
απαιτήσεις για τα πλοία περιλαµβάνουν :  

 
o Σχέδια Ασφάλειας Πλοίου (Ship Security Plans - SSP) 
o Αξιωµατικούς Ασφάλειας Πλοίων (Ship Security Officers – SSO) 
o Υπεύθυνους Ασφάλειας Εταιρειών (Company Security Officers – CSO) 
o Εξοπλισµό Πλοίου (Onboard Equipment), 
 

ενώ οι απαιτήσεις για τις λιµενικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν : 
 
o Σχέδια Ασφάλειας Λιµένα (Port Security Plans - PSP) 
o Αξιωµατικούς Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων (Port Facility Security 

Officers – PFSO) 
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Συγκεντρωτικά µπορούµε να πούµε ότι απαιτείται παρακολούθηση & έλεγχος 
στην πρόσβαση, παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ανθρώπων και εµπορευµάτων 
και εξασφάλιση του συστήµατος επικοινωνίας ασφαλείας. 

 
Οι κανονισµοί και ο κώδικας ISPS εφαρµόζονται στα:  

 
1. Επιβατηγά πλοία, συµπεριλαµβανοµένων και των επιβατηγών ταχύπλοων 

σκαφών. 
2. Φορτηγά πλοία, συµπεριλαµβανοµένων και του ταχύπλοων σκαφών ολικής 

χωρητικότητας 500G.T. και πάνω. 
3. Παράκτιες κινητές µονάδες γεωτρήσεων. 
4. Βοηθητικά πλοία λιµένων. 

 
 Η περίοδος µετά από την οποία θα εφαρµόζεται ο κώδικας είναι :  
 

1. 01/07/2004 για πλοία διεθνών πλόων, 
2. 01/07/2005 για λιµάνια και ακτοπλοϊκά πλοία Α’ κατηγορίας, και 
3. 01/07/2007 για τις λοιπές κατηγορίες. 

 
Ακολουθεί η ανάλυση των σηµαντικότερων ορισµών που αφορούν την 

εφαρµογή του ISPS σε πλοία και λιµενικές εγκαταστάσεις : 
 

1. Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου (SSP): σχέδιο που διασφαλίζει την εφαρµογή των 
προβλεπόµενων µέτρων στο πλοίο, ώστε να προστατεύονται οι επιβάτες, το 
εµπόρευµα και τα αποθέµατα του πλοίου από τον κίνδυνο ενός τροµοκρατικού 
συµβάντος. 

 
2. Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης (PFSP) : σχέδιο που διασφαλίζει 

την εφαρµογή των προβλεπόµενων µέτρων στη λιµενική εγκατάσταση, ώστε να 
προστατεύονται οι επιβάτες, το εµπόρευµα, οι µονάδες µεταφοράς 
εµπορευµάτων και τα αποθέµατα του πλοίου από τον κίνδυνο ενός 
τροµοκρατικού συµβάντος. 

 
3. Αξιωµατικός Ασφάλειας Πλοίου (SSO) : άτοµο επί του πλοίου, ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για την ασφάλεια στο πλοίο, συµπεριλαµβανοµένης της υλοποίησης 
και διατήρησης του  Σχεδίου Ασφαλείας Πλοίου. Επιπλέον είναι ο σύνδεσµος 
µεταξύ του Υπεύθυνου Ασφάλειας Εταιρείας και των Αξιωµατικών Ασφαλείας 
Λιµενικών Εγκαταστάσεων. 

 
4. Υπεύθυνος Ασφάλειας Εταιρείας (CSO) : άτοµο της εταιρείας στην στεριά, ο 

οποίος διακριβώνει ότι η διαδικασία ασφάλειας τηρείται,  διαβεβαιώνει ότι το 
Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου αναπτύχθηκε, εγκρίθηκε, εφαρµόστηκε και 
διατηρείται. Επιπλέον είναι ο σύνδεσµος µεταξύ του Αξιωµατικού Ασφάλειας 
Πλοίου και των Αξιωµατικών Ασφαλείας Λιµενικών Εγκαταστάσεων. 

 
5. Αξιωµατικός Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων (PFSO) : άτοµο στην 

λιµενική εγκατάσταση επιφορτισµένος µε την ανάπτυξη, υλοποίηση, 
αναθεώρηση και διατήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης. 
Επιπλέον είναι ο σύνδεσµος µεταξύ του Αξιωµατικού Ασφάλειας Πλοίου και 
του Υπευθύνου Ασφαλείας Εταιρείας. 



To Ελληνικό Σύστηµα Θαλασσίων Μεταφορών                                    Ψαρρός Απόστολος 
 

Σελίδα - 131 - 
 

6. ∆ήλωση Ασφάλειας (Declaration of Security - DOS) : ανακοινώνεται από την 
κυβέρνηση της χώρας στην οποία ανήκει η λιµενική εγκατάσταση αφού 
εκτιµηθεί το ρίσκο που θα επιφέρει η πιθανή τροµοκρατική ενέργεια σε 
επιβάτες, εµπορεύµατα, λιµάνι ή το περιβάλλον. 

 
Οι αρµοδιότητες - υπευθυνότητες της εκάστοτε συµβεβληµένης κυβέρνησης 

επιγραµµατικά  είναι οι εξής : 
 

 Θέτει επίπεδα ασφάλειας και παρέχει οδηγίες για προστασία από τροµοκρατικά 
συµβάντα. 

 Εκτιµά το ρίσκο, µε βάση τα στοιχεία από την αποτίµηση ασφαλείας της 
λιµενικής εγκατάστασης, που αναλύεται σε : κρισιµότητα – απειλή – ευπάθεια. 

 Ανακοινώνει τη ∆ήλωση Ασφάλειας αφού εκτιµήσει το ρίσκο που θα επιφέρει η 
πιθανή τροµοκρατική ενέργεια σε επιβάτες, εµπορεύµατα, λιµάνι ή το 
περιβάλλον. 

 
Ανάλογα, οι υπευθυνότητες της εκάστοτε εταιρείας ασφάλειας περιορίζονται 

στην επιβεβαίωση του ότι το Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου περιλαµβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία : 
 

 Σαφή δήλωση που να δίνει έµφαση στις αρµοδιότητες του καπετάνιου. 
 

 Υπερισχύουσα διακυβέρνηση του καπετάνιου και αρµοδιότητα να λαµβάνει 
αποφάσεις µε γνώµονα την ασφάλεια του πλοίου. 

 
 Αίτηµα βοήθειας από την εταιρεία ή από τη συµβεβληµένη κυβέρνηση αν αυτό 
κριθεί απαραίτητο. 

 
Κατά την εφαρµογή του ISPS σε πλοία και λιµενικές εγκαταστάσεις έχουµε τρία 

επίπεδα ασφαλείας :  
 

1. Επίπεδο ασφάλειας 1 (κανονικό): το επίπεδο στο οποίο τα πλοία θα αναπτύξουν 
δραστηριότητες κανονικά. 

 
2. Επίπεδο ασφάλειας 2 (αυξηµένο): το επίπεδο που ισχύει εφόσον υπάρχει ένας 

αυξηµένος κίνδυνος γεγονότος ασφάλειας. 
 

3. Σχέδιο/Επίπεδο ασφάλειας 3 (εξαιρετικό): το επίπεδο που ισχύει για 
περιορισµένη χρονική περίοδο όταν υπάρχει πιθανός ή επικείµενος κίνδυνος 
γεγονότος ασφάλειας. 

 
Οι θετικές επιπτώσεις της εφαρµογής του ISPS Code είναι προφανείς και 

βασίζονται στις αρχικές αιτίες που οδήγησαν στην ψήφισή του δηλαδή την  : 
 
o αυξηµένη ασφάλεια επιβατών, εµπορευµάτων και αντικειµένων επί των πλοίων, 
o αυξηµένη ασφάλεια επιβατών, εµπορευµάτων και εγκαταστάσεων στα λιµάνια, 
o προστασία του περιβάλλοντος αφού αποτρέπονται κάποια ατυχήµατα, 
o αύξηση θέσεων εργασίας στα λιµάνια της χώρας και τέλος την, 
o τυποποίηση διαδικασιών και ρόλων (ώστε να είναι εύκολη η απόδοση ευθυνών).  
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 ∆υστυχώς τα αυξηµένα µέτρα ασφαλείας (τα οποία προέκυψαν µετά το 
τροµοκρατικό χτύπηµα στους δίδυµους πύργου την 11η Σεπτεµβρίου 2001 στη Νέα 
Υόρκη) έχουν και πιθανά αρνητικά αποτελέσµατα όπως : 
 
o τον περιορισµό της ελευθερίας των κινήσεων των απλών πολιτών σε 

κοινόχρηστους χώρους, 
o την πιθανή χρήση ατοµικών δεδοµένων που έχουν καταγραφεί στις κάµερες 

ασφαλείας, 
o την κατηγοριοποίηση όλων των πολιτών ως υπόπτων µέχρι αποδείξεως του 

εναντίου, 
o την αύξηση του χρόνου ταξιδιού µιας και κατά τους ελέγχους λογικά θα 

υπάρχουν καθυστερήσεις (επιπλέον πρέπει η άφιξη στο πλοίο να γίνεται αρκετά 
νωρίτερα αφού θα προηγείται έλεγχος), και τέλος 

o την αύξηση εξόδων των εταιρειών µιας και αυξάνεται το πλήρωµά του πλοίου, 
µε αποτέλεσµα να επίκειται και αύξηση του ναύλου στα πλαίσια και του 
ελεύθερου ανταγωνισµού. 

 
Μέχρι την 1η Ιουλίου 2007 τα  κράτη-µέλη πρέπει να έχουν αποφασίσει την 

έκταση στην οποία θα εφαρµόσουν τον Κανονισµό (ΕΚ) 725/2004 (Παράρτηµα 7ΣΤ), 
εκτός από τα επιβατηγά σκάφη κατηγορίας Α, και σε άλλες κατηγορίες πλοίων που 
εκτελούν εσωτερικούς πλόες πέραν της κατηγορίας Α, καθώς και τις λιµενικές 
εγκαταστάσεις που προσεγγίζουν. Το στάδιο που βρίσκεται το ΥΕΝ είναι ακόµη στην 
αξιολόγηση των µελετών αξιολόγησης - µε τη βοήθεια ενός τεχνικού συµβούλου -  που 
έχουν υποβληθεί από ιδιωτικούς και δηµόσιους οργανισµούς ασφαλείας. Πάντως 
πρέπει να τονιστεί ότι η προετοιµασία που έγινε στα πλαίσια των Ολυµπιακών Αγώνων, 
τουλάχιστο στους βασικούς λιµένες της χώρας ήταν πολύ καλή και τα µέτρα 
εφαρµόζονται ακόµη από τις λιµενικές αρχές (στο επίπεδο ασφάλειας 1).   

 

Τέλος πρέπει να τονίσουµε ότι στις 30 Οκτωβρίου 2007, δόθηκε στη 
δηµοσιότητα το σχέδιο νόµου για την «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών 
εγκαταστάσεων και λιµένων  και άλλες διατάξεις» (Παράρτηµα 7Ζ ). 
 
 
7.2.3. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Σχετικά µε Ειδικές Απαιτήσεις 
Ευστάθειας για Επιβατηγά-Οχηµαταγωγά Πλοία (Συµφωνία της Στοκχόλµης) 
 

Η Συµφωνία της Στοκχόλµης αναφέρεται στην ευστάθεια σε περίπτωση βλάβης 
κατόπιν συγκρούσεως και αποτελεί ζήτηµα πρωταρχικής σηµασίας για την 
βιωσιµότητα των επιβατηγών οχηµαταγωγών πλοίων (Ro-Ro), λόγω του ιδιαίτερου 
σχεδιασµού τους, δεδοµένου ότι όσο περισσότερο χρόνο µείνει το πλοίο στην 
επιφάνεια, τόσο πιο αποτελεσµατική µπορεί να είναι πιθανή επιχείρηση εύρεσης ή 
διάσωσης των επιβατών. Γενικά οι απαιτήσεις ευστάθειας της Συµφωνίας της 
Στοκχόλµης είναι συµπληρωµατικές του προτύπου της SOLAS 90 και αποσκοπούν να 
αυξήσουν την επιβιωσιµότητα των οχηµαταγωγών σκαφών σε καταστάσεις θαλάσσης 
µε σηµαντικό ύψος κύµατος µεταξύ 1,5 m και 4 m. Σε αυτές τις συµπληρωµατικές 
απαιτήσεις λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η πιθανότητα συσσώρευσης υδάτων στο 
κατάστρωµα οχηµάτων µέχρι ύψους 0,5 m. 

 
Αφετηρία αυτής της εξέλιξης ήταν τα ναυάγια του «Herald of Free Enterprise» 

και του «Estonia», το οποίο ώθησε εννιά ευρωπαϊκές χώρες (Γερµανία, ∆ανία, 
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Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία), το 
Φεβρουάριο του 1996, να απαιτήσουν υψηλότερα πρότυπα  ευστάθειας για επιβατηγά-
οχηµαταγωγά πλοία σε περίπτωση βλάβης, από εκείνα που προβλέπονται στη SOLAS 
90. Οι απαιτήσεις αυτές θεσπίστηκαν µε την περιφερειακή Συµφωνία της Στοκχόλµης 
(Σ.Σ.) του 1996 και εφαρµόστηκαν κατ’ αρχήν µόνον από τα ως άνω Κράτη Μέλη Ε.Ε. 
σε όλα τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία ανεξαρτήτως σηµαίας που εκτελούν προγραµµατισµένα 
τακτικά διεθνή δροµολόγια µεταφοράς επιβατών στην Βόρεια και στην Βαλτική 
θάλασσα.  

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού έκανε πρώτα µελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας 

για το κόστος µετασκευής των πλοίων (σε σχέση και µε τις υποχρεωτικές µετασκευές 
που επιβάλει η SOLAS 90) τη και εκτιµώντας ότι είναι αναγκαία η επικράτηση ενιαίων 
επιπέδων ασφαλείας των επιβατηγών-οχηµαταγωγών  πλοίων σε όλη την Ε.Ε, αφού οι 
συνθήκες θαλάσσης µεταξύ Βορείου και Νοτίου Ευρώπης δεν διαφέρουν ουσιαστικά 
και θεωρώντας ότι δεν δικαιολογείται ο διαχωρισµός SOLAS 90 στην Μεσόγειο 
κατέθεσε στις 25-3-2002 την σχετική πρότασή της.   

 
Έτσι στις 25/3/2002 γίνεται η Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

προς το Κοινοβούλιο (COM 2002 158 (1)) (Παράρτηµα 7Η) σχετικά µε ειδικές 
απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία (Ro-Ro). Στις 9/10/2002 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε οµόφωνα την πρόταση-έκθεση της Επιτροπής µε 
κάποιες τροποποιήσεις Το χρονοδιάγραµµα αυτό λαµβάνει υπόψη ότι η πλειονότητα 
των επιβατηγών οχηµαταγωγών πλοίων θα πρέπει να έχει συµµορφωθεί µε τα πρότυπα 
ευστάθειας της SOLAS έως την 1η Οκτωβρίου 2005 και ότι η καταληκτική ηµεροµηνία 
συµµόρφωσης, στο πλαίσιο της SOLAS, είναι επίσης η 1η Οκτωβρίου 2010.  
Αναλυτικότερα :  
 
o Εφαρµογή της SOLAS από 1/10/1998  έως 1/10/2010. 

 
o Εφαρµογή  αρχική για τη Βόρεια Ευρώπη από 1/10/1997 έως 1/10/2001. 

 
o Τα νέα πλοία θα πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας από την 1η 

Οκτωβρίου 2004. 
 
o Τα υπάρχοντα οχηµαταγωγά επιβατηγά πλοία που, κατά την ηµεροµηνία 

έγκρισης της παρούσας οδηγίας συµµορφούνται µε τις προδιαγραφές του 
κανόνα II-1/8 της Σύµβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη 
θάλασσα (SOLAS 90) πρέπει να τηρούν τις ειδικές απαιτήσεις ευσταθείας που 
προσδιορίζονται στο παράρτηµα I, το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 2015. 

 
 Στη διαδικασία εφαρµογής στην αρχή λαµβάνεται υπόψη η επίδραση µιας 
υποθετικής ποσότητας θαλάσσιου ύδατος, η οποία θεωρείται ότι έχει συγκεντρωθεί στο 
πρώτο κατάστρωµα άνωθεν της σχεδιασθείσας ισάλου γραµµής του χώρου φορτίου Ro-
Ro ή του χώρου φορτίου ειδικής κατηγορίας, που θεωρείται ότι έχει υποστεί ζηµία . 
 
 Η ποσότητα θαλάσσιου ύδατος που υποτίθεται ότι έχει συγκεντρωθεί 
υπολογίζεται µε βάση µια επιφάνεια ύδατος που έχει σταθερό ύψος άνωθεν: 
(α) του κατωτέρου σηµείου της άκρης του καταστρώµατος του διαµερίσµατος του 
καταστρώµατος οχηµάτων που έχει υποστεί ζηµία, ή  
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(β) εάν έχει βυθιστεί η άκρη του καταστρώµατος του διαµερίσµατος που έχει υποστεί 
ζηµία, τότε ο υπολογισµός βασίζεται σε σταθερό ύψος άνωθεν της επιφανείας ηρεµίας 
του ύδατος σε όλες τις γωνίες κλίσεως και διαγωγής,ως ακολούθως:  
- 0,5 m, εάν το αποµένον ύψος εξάλων (fr) είναι ίσο ή µικρότερο από 0,3 m 
- 0,0 m, εάν το αποµένον ύψος εξάλων (fr) είναι ίσο ή µεγαλύτερο από 2,0 m 
όπου το αποµένον ύψος εξάλων (fr) είναι η ελάχιστη απόσταση µεταξύ του 
καταστρώµατος οχηµάτων που έχει υποστεί ζηµία και της τελικής ισάλου γραµµής στο 
σηµείο της ζηµίας, σε περίπτωση εκτίµησης της ζηµίας χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
επίδραση του όγκου των υδάτων που θεωρείται ότι έχουν συγκεντρωθεί στο 
κατάστρωµα οχηµάτων που έχει υποστεί ζηµία. Εάν έχει εγκατασταθεί σύστηµα 
αποστράγγισης υψηλής αποτελεσµατικότητας, η αρχή του κράτους της σηµαίας δύναται 
να επιτρέπει µείωση του ύψους της επιφάνειας του ύδατος. 

 
Για πλοία σε γεωγραφικώς καθορισµένες περιορισµένες περιοχές εκτέλεσης 

δροµολογίων, η αρχή του κράτους της σηµαίας δύναται να µειώνει το ύψος της 
επιφάνειας του ύδατος, σε συνάρτηση µε το σηµαντικό ύψος κύµατος (hs) που 
χαρακτηρίζει τη συγκεκριµένη περιοχή  (χρησιµοποιούνται τα ύψη κύµατος45 που 
αναγράφονται στους χάρτες ή στον κατάλογο των θαλάσσιων περιοχών, που 
καταρτίζονται από τα  κράτη µέλη).  

  
Για να εκτιµηθεί η επίδραση του όγκου των θαλασσίων υδάτων που θεωρείται 

ότι έχουν συγκεντρωθεί στο κατάστρωµα οχηµάτων που έχει υποστεί ζηµία, ισχύουν 
διάφορες διατάξεις που αφορούν τη δοµή του πλοίου, τις µετασκευές του (όπως π.χ. το 
ότι ένα εγκάρσιο ή διάµηκες διάφραγµα θεωρείται άθικτο, εάν όλα τα µέρη του 
ευρίσκονται εσωτερικώς κατακόρυφων επιφανειών σε αµφότερες τις πλευρές του 
πλοίου, σε απόσταση από τα ελάσµατα του εξωτερικού περιβλήµατος ίση µε το ένα 
πέµπτο του πλάτους του πλοίου, όπως ορίζεται στον κανονισµό II-1/2, µετρώµενη 
καθέτως προς τον άξονα του πλοίου στο ύψος της ανωτάτης εµφόρτου ισάλου γραµµής 
της υποδιαιρέσεως).  

 
Τα εγκάρσια ή διαµήκη στεγανά διαφράγµατα / φράγµατα, µε τα οποία είναι 

εφοδιασµένο το πλοίο και λαµβάνονται υπόψη για τον περιορισµό της κίνησης των 
υδάτων που θεωρείται ότι έχουν συγκεντρωθεί στο κατάστρωµα οχηµάτων που έχει 
υποστεί ζηµία, δεν χρειάζεται να είναι απολύτως "υδατοστεγή". Μπορούν να 
επιτρέπονται µικρές ποσότητες διαρροής, υπό τον όρο ότι τα προβλεπόµενα µέτρα 
αποστράγγισης είναι σε θέση να αποτρέψουν συγκέντρωση υδάτων στην "άλλη 
πλευρά" του διαφράγµατος / φράγµατος. Το ύψος (Bh) των εγκάρσιων και διαµήκων 
διαφραγµάτων / φραγµάτων δεν πρέπει να είναι µικρότερο από (8x hw) µέτρα, όπου hw 
είναι το ύψος των συσσωρευµένων υδάτων, όπως υπολογίζεται µε τη χρήση του 
αποµένοντος ύψους εξάλων και του σηµαντικού ύψους κύµατος (σχετικές παράγραφοι 
1.1 και 1.3). Σε καµία περίπτωση, ωστόσο, το ύψος του διαφράγµατος / φράγµατος δεν 
µπορεί να είναι µικρότερο από το µεγαλύτερο εκ των κατωτέρω: 
α) 2,2 µέτρα. ή β) το ύψος µεταξύ του καταστρώµατος στεγανών και του κατωτέρου 
σηµείου του κάτω µέρους της δοµής των ενδιάµεσων ή αναρτηµένων καταστρωµάτων 
οχηµάτων, όταν είναι κατεβασµένα.  

 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα υπάρξουν 

ιδιαίτερες επιπτώσεις στο κόστος και στο χρόνο εφαρµογής της Συµφωνίας της 
                                                 
45  Βλέπε Παράρτηµα 7Θ. 
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Στοκχόλµης σε σχέση µε την υποχρεωτική εφαρµογή της SOLAS 90 ως το 2010. Η 
διαδικασία σκέψης και έρευνας που ακολουθήθηκε είχε την εξής δοµή : 

 
 Οι απαιτήσεις ευστάθειας της Συµφωνίας της Στοκχόλµης είναι 
συµπληρωµατικές του προτύπου της SOLAS 90 και αποσκοπούν να αυξήσουν 
την επιβιωσιµότητα των οχηµαταγωγών σκαφών σε καταστάσεις θαλάσσης µε 
σηµαντικό ύψος κύµατος µεταξύ 1,5 m και 4 m.  

 Το πρότυπο SOLAS 90 αναφέρεται έµµεσα στην είσοδο ύδατος στο 
κατάστρωµα οχηµάτων, σε κατάσταση θαλάσσης µε σηµαντικό ύψος κύµατος 
της τάξεως του 1,5 m. 

 Η µελέτη εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής υποστηρίζει ότι άλλες συνθήκες που 
είναι καίριες για την ασφάλεια (όπως η ορατότητα ή οι θερµοκρασίες των 
υδάτων) µπορεί εν γένει να είναι λιγότερο δυσµενείς στις θάλασσες της Νοτίου 
Ευρώπης, οι τιµές των σηµαντικών υψών κύµατος είναι συγκρίσιµες ή ακόµη 
και υψηλότερες από εκείνες στη Βαλτική Θάλασσα, ενώ τα κύµατα είναι 
γνωστό ότι είναι περισσότερο απότοµα στις θάλασσες της Νοτίου Ευρώπης. 

 Η εισαγωγή της Συµφωνίας της Στοκχόλµης στον Βορρά της Ευρώπης έλαβε 
χώρα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες για τον κλάδο ή τις συµβαλλόµενες 
κυβερνήσεις. Βάσει δείγµατος 82 πλοίων, από σύνολο 140 που χρειαζόταν να 
συµµορφωθούν µε τη Συµφωνία, φαίνεται ότι το 36% των σκαφών αυτού του 
δείγµατος δεν χρειάζονταν οποιαδήποτε αναβάθµιση. Περαιτέρω, το 69% από 
το σύνολο των 140 πλοίων αναβαθµίστηκαν µε λιγότερο από 1 εκατοµµύριο 
ευρώ. Το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της αναβάθµισης ήταν περίπου 85 
εκατοµµύρια ευρώ. Όµως, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι το µεγαλύτερο 
µέρος αυτού του κόστους αφορά την εσπευσµένη συµµόρφωση µε τα πρότυπα 
SOLAS 90. 

 Η οικονοµική ανάλυση στη µελέτη καταλήγει στο συµπέρασµα ότι, δεδοµένου 
ότι η κοινή τιµή των σηµαντικών υψών κύµατος στις θάλασσες της Νοτίου 
Ευρώπης είναι περίπου 2,5 m, το κόστος µετασκευής του στόλου της Νοτίου 
Ευρώπης, για λόγους συµµόρφωσης µε τις διατάξεις της Σ.Σ, θα είναι κατά 
προσέγγιση το ίδιο µε το συναφές κόστος της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις 
του προτύπου δύο διαµερισµάτων της SOLAS 90. 

 Η µελέτη αναφέρει ότι 264 πλοία, τα οποία εξυπηρετούν τόσο διεθνείς, όσο και 
εσωτερικές γραµµές, θα αποτελέσουν αντικείµενο αναβάθµισης, βάσει της 
SOLAS, και ότι το κόστος συµµόρφωσης θα ανέλθει σε ύψος µεταξύ 106 και 
250 εκατοµµυρίων ευρώ (σε αυτά τα αριθµητικά στοιχεία δεν λαµβάνονται 
υπόψη ενδεχόµενες αποσύρσεις από την κυκλοφορία οχηµαταγωγών πλοίων 
µεγάλης ηλικίας). 

 Το πρότυπο δύο διαµερισµάτων της SOLAS 90 ορίζει ότι το πλοίο δύναται να 
επιβιώσει χωρίς να ανατραπεί, µε δύο κύρια διαµερίσµατα κατακλυσµένα 
κατόπιν βλάβης. Φαίνεται, εποµένως, ότι µε την εφαρµογή των απαιτήσεων 
ευστάθειας της ΣΣ στα επιβατηγά οχηµαταγωγά σκάφη της Νοτίου Ευρώπης, θα 
εξασφαλιστεί οµοιοµορφία των απαιτήσεων ευστάθειας και αύξηση της 
επιβιωσιµότητας των επιβατηγών οχηµαταγωγών πλοίων σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, χωρίς σηµαντική αύξηση της οικονοµικής προσπάθειας του 
σχετικού µέρους του κλάδου, που εν πάση περιπτώσει πρέπει να συµµορφωθεί 
µε το πρότυπο SOLAS 90. 

 
Το παρόν άρθρο έθετε προθεσµία για τη µεταφορά της παρούσας οδηγίας στην 

εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών, την 1η Ιανουαρίου 2004. Η Ελληνική νοµοθεσία 
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όµως, άργησε να προσαρµοστεί στις διατάξεις της Συµφωνίας της Στοκχόλµης  (µόλις 
τον Ιούλιο του 2006), δεδοµένου ότι ο νόµος 2932/2001 είχε θέσει όριο ηλικίας τα 30 
έτη, παραβλέποντας το γεγονός ότι η εν λόγω Συµφωνία  έµµεσα µεν ουσιαστικά δε, 
ρύθµιζε και την ηλικία απόσυρσης του πλοίου (λόγω αυξηµένου κόστους µετασκευών ή 
µη οικονοµική κατάσταση λειτουργίας λόγω µεγάλων περιόδων αδράνειας). Τη 
δεδοµένη χρονική στιγµή όλα τα πλοία που αναµενόταν να αποσυρθούν σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του νόµου 2932/2001 περί 30ετίας, οφείλουν να εφαρµόσουν άµεσα τις 
οδηγίες τις Σ.Σ. ώστε να µπορέσουν να συµµετέχουν στον ακτοπλοϊκό στόλο της νέας 
περιόδου. Οι νόµοι που εφαρµόζονται σήµερα  (εκτός του Π∆ 124/2006) σε σχέση µε 
την εφαρµογή της Συµφωνίας της Στοκχόλµης είναι τα Π∆ 52 (ΦΕΚ 79Α/31-3-05) και 
η τροποποίησή του (ΦΕΚ 73Α/6-4-06) τα οποία παρατίθενται στα Παραρτήµατα 7Ι και 
7Κ.   

Στον πίνακα 7.1. που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα πλοία της 
ακτοπλοΐας, οι κανονισµοί µε τους οποίους συµµορφούνται και το έτος ηλικίας και το 
είδος γραµµής που εξυπηρετούν (είναι και τα πλοία από τις γραµµές του εξωτερικού 
αφού και αυτά ανά πάσα στιγµή µπορούν να  ενταχθούν στο ακτοπλοϊκό σύστηµα): 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ 

ΠΛΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ 
 

Νο Όνοµα Κανονισµοί 
Έτος 

Κατασκευής ∆ροµολόγια 

1 ΑΙΟΛΙΣ 
EUROSOLAS (µε εξαίρεση απαιτήσεων 

για σωστικά) 1972 Άγονες Γραµµές 

2 ΑΚΟΥΑ ΤΖΙΟΥΕΛ 
EUROSOLAS (µε εξαίρεση απαιτήσεων 

για σωστικά) 2002 Κύριες Γραµµές 

3 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΚΑΛΒΟΣ EUROSOLAS  1985 Πορθµειακές Γραµµές 

4 ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ EUROSOLAS  1979 Κύριες Γραµµές 
κα5 ΑΡΙΑ∆ΝΗ EUROSOLAS  2007 Κύριες Γραµµές 

6 ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΠΑΛΑΣ SOLAS 74, EUROSOLAS  2001 Γραµµές Εξωτερικού 

7 ΑΡΣΙΝΟΗ 
EUROSOLAS (µε εξαίρεση απαιτήσεων 

για σωστικά) 1979 Άγονες Γραµµές 

8 ΑΧΙΛΛΕΑΣ EUROSOLAS  1987 Λοιπές Γραµµές 

9 
ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ 
ΚΟΡΝΑΡΟΣ 

SOLAS 74, EUROSOLAS,Συµφωνία 
Στοκχόλµης  1977 Κύριες Γραµµές 

10 ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ EUROSOLAS  1978 Άγονες Γραµµές 

11 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΣΟΛΩΜΟΣ EUROSOLAS  1990 Πορθµειακές Γραµµές 

12 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ EUROSOLAS,Συµφωνία Στοκχόλµης  1984 Κύριες Γραµµές 

13 ΕΛΛΕΝΙΚ ΣΠΙΡΙΤ EUROSOLAS  2001 Γραµµές Εξωτερικού 

14 ΕΞΠΡΕΣ ΛΗΜΝΟΣ 
EUROSOLAS (µε εξαίρεση απαιτήσεων 
για σωστικά), Συµφωνία Στοκχόλµης 1978 Άγονες Γραµµές 

15 
ΕΞΠΡΕΣ 
ΠΗΓΑΣΟΣ EUROSOLAS  1977 Λοιπές Γραµµές 
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16 
ΕΞΠΡΕΣ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ SOLAS 74,EUROSOLAS 1974 Κύριες Γραµµές 

17 ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ EUROSOLAS  1989 Κύριες Γραµµές 

18 ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΛΑΣ SOLAS 74,EUROSOLAS 2002 Γραµµές Εξωτερικού 

19 ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π EUROSOLAS  2002 Κύριες Γραµµές 

20 ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
EUROSOLAS (µε εξαίρεση απαιτήσεων 
για σωστικά), Συµφωνία Στοκχόλµης 1974 Κύριες Γραµµές 

21 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ 
SOLAS 74, EUROSOLAS,Συµφωνία 

Στοκχόλµης  1975 Άγονες Γραµµές 

22 ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ SOLAS 74,EUROSOLAS 1997 Κύριες Γραµµές 

23 ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ EUROSOLAS  1984 Πορθµειακές Γραµµές 

24 ΙΟΝΙΣ 
EUROSOLAS (µε εξαίρεση απαιτήσεων 

για σωστικά) 1977 Πορθµειακές Γραµµές 

25 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 
EUROSOLAS (µε εξαίρεση απαιτήσεων 
για σωστικά), Συµφωνία Στοκχόλµης 1975 Κύριες Γραµµές 

26 ΚΝΩΣΟΣ ΠΑΛΑΣ SOLAS 74,EUROSOLAS 2000 Κύριες Γραµµές 

27 ΚΡΗΤΗ Ι 
SOLAS 74, EUROSOLAS,Συµφωνία 

Στοκχόλµης  1979 Κύριες Γραµµές 

28 ΚΡΗΤΗ ΙΙ 
SOLAS 74, EUROSOLAS,Συµφωνία 

Στοκχόλµης  1980 Κύριες Γραµµές 

29 ΛΑΤΩ 
SOLAS 74, EUROSOLAS,Συµφωνία 

Στοκχόλµης  1975 Κύριες Γραµµές 

30 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ SOLAS 74,EUROSOLAS 1989 Κύριες Γραµµές 

31 ΛΙΣΣΟΣ 
SOLAS 74, EUROSOLAS,Συµφωνία 

Στοκχόλµης  1972 Κύριες Γραµµές 

32 ΜΑΡΙΝΑ 
EUROSOLAS (µε εξαίρεση απαιτήσεων 

για σωστικά) 1971 Λοιπές Γραµµές 

33 ΜΙΛΕΝΑ Συµφωνία Στοκχόλµης 1969 Άγονες Γραµµές 

34 ΜΠΛΟΥ ΟΡΑΙΖΟΝ SOLAS 74,EUROSOLAS 1987 Γραµµές Εξωτερικού 

35 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 1 
SOLAS 74, EUROSOLAS,Συµφωνία 

Στοκχόλµης  2000 Γραµµές Εξωτερικού 

36 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 2 
SOLAS 74, EUROSOLAS,Συµφωνία 

Στοκχόλµης  2000 Κύριες Γραµµές 

37 
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 

ΙΘΑΚΗ EUROSOLAS,Συµφωνία Στοκχόλµης  2000 Κύριες Γραµµές 

38 
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 

ΝΑΞΟΣ EUROSOLAS,Συµφωνία Στοκχόλµης  2002 Κύριες Γραµµές 

39 
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 

ΠΑΡΟΣ EUROSOLAS,Συµφωνία Στοκχόλµης  2002 Κύριες Γραµµές 

40 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
EUROSOLAS (µε εξαίρεση απαιτήσεων 
για σωστικά), Συµφωνία Στοκχόλµης 1973 Κύριες Γραµµές 



To Ελληνικό Σύστηµα Θαλασσίων Μεταφορών                                    Ψαρρός Απόστολος 
 

Σελίδα - 138 - 
 

41 
ΝΗΣΟΣ 

ΜΥΚΟΝΟΣ EUROSOLAS  2002 Κύριες Γραµµές 

42 ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ SOLAS 74,EUROSOLAS 2006 Κύριες Γραµµές 

43 ΝΟΝΑ ΜΑΙΡΗ 
EUROSOLAS (µε εξαίρεση απαιτήσεων 
για σωστικά), Συµφωνία Στοκχόλµης 1972 Κύριες Γραµµές 

44 ΝΤΑΛΙΑΝΑ Συµφωνία Στοκχόλµης 1969 Άγονες Γραµµές 

45 
ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΠΑΛΑΣ SOLAS 74,EUROSOLAS 2002 Γραµµές Εξωτερικού 

46 
ΟΛΥΜΠΙΚ 
ΤΣΑΜΠΙΟΝ EUROSOLAS  2000 Γραµµές Εξωτερικού 

47 
ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΟΥΜΕΛΑ 

EUROSOLAS (µε εξαίρεση απαιτήσεων 
για σωστικά) 1976 Λοιπές Γραµµές 

48 ΠΑΣΙΦΑΗ ΠΑΛΑΣ SOLAS 74,EUROSOLAS 1998 Κύριες Γραµµές 
49 ΠΗΝΕΛΟΠΗ EUROSOLAS,Συµφωνία Στοκχόλµης  1990 Λοιπές Γραµµές 

50 ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α 
EUROSOLAS (µε εξαίρεση απαιτήσεων 
για σωστικά), Συµφωνία Στοκχόλµης 1972 Κύριες Γραµµές 

51 ΠΡΕΒΕΛΗΣ EUROSOLAS  1980 Κύριες Γραµµές 

52 ΡΟ∆ΑΝΘΗ 
EUROSOLAS (µε εξαίρεση απαιτήσεων 
για σωστικά), Συµφωνία Στοκχόλµης 1973 Άγονες Γραµµές 

53 ΡΟΜΙΛΝΤΑ 
EUROSOLAS (µε εξαίρεση απαιτήσεων 
για σωστικά), Συµφωνία Στοκχόλµης 1974 Άγονες Γραµµές 

54 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ EUROSOLAS  1976   

55 ΣΑΟΣ ΙΙ 
EUROSOLAS (µε εξαίρεση απαιτήσεων 

για σωστικά) 2000 Κύριες Γραµµές 

56 ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ VI SOLAS 74,EUROSOLAS 2001 Εξωτερικού 

57 ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ V SOLAS 74,EUROSOLAS 2001 Εξωτερικού 

58 ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΧΙ SOLAS 74,EUROSOLAS 2002 Εξωτερικού 

59 ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΧΙΙ SOLAS 74,EUROSOLAS 2002 Εξωτερικού 

60 ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ 
EUROSOLAS (µε εξαίρεση απαιτήσεων 

για σωστικά) 1974 Κύριες Γραµµές 

61 ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β. SOLAS 74,EUROSOLAS 1990 Γραµµές Εξωτερικού 

62 ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ SOLAS 74,EUROSOLAS 2001 Κύριες Γραµµές 
   

Πηγή:  ∆ιεύθυνση Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων, ΥΕΝ 
 

Ο ανωτέρω πίνακας συντάχθηκε µε στοιχεία που παρασχέθηκαν από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες του Υ.Ε.Ν.Α&Ν.Π. οι οποίες κατά νόµο είναι υπέυθυνες για την εφαρµογή 
των κανονισµών ασφαλείας. 

 
Πριν κλείσουµε την ενότητα αυτή, πρέπει να τονίσουµε ότι µε την εφαρµογή των 

νέων Κανονισµών Ευστάθειας κατόπιν Βλάβης (SOLAS, part B) για όλα τα πλοία (Φ/Γ 
και Ε/Γ) που θα κατασκευαστούν από 1 Ιανουαρίου του 2009, η Σ.Σ. καθίσταται 
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ουσιαστικά ανενεργή για τα εν λόγω πλοία, αφού  τις απαιτήσεις της τις καλύπτει η νέα  
SOLAS (µε διαφορετική µορφή αφού η νέα SOLAS βασίζεται όχι σε ντετερµινιστική, 
αλλά σε πιθανοθεωρητική αξιολόγηση της ευστάθειας κατόπιν βλάβης). Για όλα τα 
πλοία όµως που θα έχουν κατασκευαστεί ως 1-1-2009, η Σ.Σ. θα εξακολουθήσει να 
βρίσκεται εν ισχύ (όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διδακτορική διατριβή της 
Ηλιοπούλου Ελευθερίας µε τίτλο «Μεθοδολογία Ανάπτυξης Νέων Κανονισµών 
Ευστάθειας Πλοίων κατόπιν Βλάβης και Επιδράσεις στη Μελέτη και Σχεδίαση», Σχολή 
Ναυπηγών, Φεβρουάριος 2006). 

 
7.3. Συµπεράσµατα 
 

Ανακεφαλαιώνοντας µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η έννοιες «Ποιότητα» και 
«Ασφάλεια», είναι κάτι πολύ πρόσφατο στην ακτοπλοϊκή καθηµερινότητα  (λίγο µετά 
το 2000 άρχισαν να εφαρµόζονται) και γι’ αυτό παρατηρούνται αντιδράσεις και 
δυσκολίες στην προσαρµογή του συστήµατος σε αυτές. ∆εδοµένου ότι το κόστος για 
την Ποιότητα46 αποτελεί κόστος από 4-6 % της οιασδήποτε δραστηριότητας, είναι 
εύκολα κατανοητό ότι αυτά τα επιπλέον έξοδα, τα οποία είναι απαραίτητα για την 
βελτίωση της αξιοπιστίας µίας κατασκευής ή ενός έργου γενικότερα, είναι δύσκολο να 
γίνουν άµεσα κατανοητά από το σύνολο των πλοιοκτητών και των αρµόδιων φορέων, 
παρόλο που οι µελέτες της Ε.Ε. δείχνουν ότι  θα µεσοπρόθεσµα όλοι βγαίνουν 
ωφεληµένοι, αφού αυξάνεται η διάρκεια ζωής των κατασκευών και η προτίµηση του 
κοινού προς αυτές.  

 
Όσον αφορά την εφαρµογή του ISPS Code, υπάρχουν ακόµα αδυναµίες στη 

συµµόρφωση των λιµένων της χώρας αλλά και πολλών άλλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην εκτέλεση των αναγκαίων έργων και υποδοµών. Αυτό αποτελεί πρόβληµα 
σηµαντικό, δεδοµένου του ότι τα λιµάνια της χώρας µας αποτελούν κόµβους στα 
πανευρωπαϊκά και µεσογειακά δίκτυα συνδυασµένων µεταφορών και δεδοµένης της 
διαρκώς αυξανόµενης τουριστικής κίνησης, η Πολιτεία οφείλει να λαµβάνει µέτρα (  ή 
να φροντίζει να λαµβάνουν οι πλοιοκτήτες και οι αρµόδιοι φορείς) ώστε να 
εξυπηρετούνται ποιοτικά και µε ασφάλεια οι µεταφερόµενοι επιβάτες.   

 
Σε σχέση µε την εφαρµογή της Συµφωνίας της Στοκχόλµης, υπήρξαν τα 

περασµένα χρόνια αρκετά ερωτηµατικά για το πλαίσιο της εφαρµογής της, αλλά µε την 
πρόσφατη απελευθέρωση του ορίου της ηλικίας για τα σκάφη της ελληνικής 
ακτοπλοΐας, αναµένεται στο άµεσο µέλλον να έχουµε πλήρη εφαρµογή της µε γνώµονα 
την ασφάλεια του επιβατικού κοινού και την οικονοµική βιωσιµότητα των ακτοπλοϊκών 
εταιρειών. Η εφαρµογή δε της νέας SOLAS που θα εφαρµόζεται σε όλα τα πλοία που 
θα κατασκευαστούν από 1-1-2009 και πέρα, παρότι την καθιστά για αυτά ανενεργή, 
ουσιαστικά περιλαµβάνει τη Σ.Σ. ως βάση για τη σύνταξη µέρους των κανονισµών 
αυτών. 

 
Συµπερασµατικά, η εφαρµογή όλων των διατάξεων που αφορούν την ποιότητα 

και ασφάλεια των επιβατών και εργαζοµένων στην ακτοπλοϊκή αγορά, αλλά και την 
βιωσιµότητα των ακτοπλοϊκών εταιρειών, αποτελεί το γνώµονα για την ποιοτική 
αναβάθµιση της ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς και την προσαρµογή της στην 
ελεύθερη αγορά, ανάλογη µε αυτή των  άλλων χωρών της Ε.Ε. 

                                                 
46 Όπως αναφέρεται σε στρατιωτικά εγχειρίδια του Ν.Α.Τ.Ο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο   

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 
 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η αναλυτική περιγραφή των δύο νέων µέσων 
που αναµένεται να διαφοροποιήσουν το τοπίο στην ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά τα 
προσεχή έτη: το υδροπλάνο και το σκάφος W.I.G. (Πτέρυγας σε Φαινόµενο Επίδρασης 
Επιφανείας). Το πρώτο έχει κάνει ήδη τα πρώτα δειλά του βήµατα στις γραµµές τις 
δυτικής Ελλάδας και του κεντρικού Αιγαίου, ενώ το δεύτερο αναµένεται στις αρχές του 
2009 στη χώρα µας. Το νοµικό πλαίσιο και για τα δύο σκάφη αυτά είναι ήδη 
διαµορφωµένο και αναµένεται η ολιγόχρονη λειτουργία τους ώστε να βγουν ασφαλή 
συµπεράσµατα για τη βιωσιµότητα και την αξιοπιστία τους ως νέα µέσα µεταφοράς και 
για το ρόλο που θα διαδραµατίσουν πλέον στην ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά   

 
Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου αυτού θα γίνει και µία αναφορά στο 

αεροπορικό δίκτυο της χώρας αφού το αεροπλάνο ήταν το µοναδικό εναλλακτικό-
ανταγωνιστικό µέσο των ακτοπλοϊκών πλοίων ως τα µέσα του 2005.  

 
 

8.1. Αεροπλάνο 
 
 Η ενότητα αυτή πραγµατεύεται το µέσο µεταφοράς «αεροπλάνο», το οποίο 
µέχρι πρότινος (αρχές 2005) ήταν το µοναδικό ανταγωνιστικό µέσο των πλοίων στην 
ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά. Χωρίς να γίνει σύγκριση µε το ακτοπλοϊκό δίκτυο (το 
οποίο είναι το αντικείµενο του επόµενου κεφαλαίου), θα γίνει µία περιγραφή των 
δυνατοτήτων του µέσου αυτού, του δικτύου µεταφορών, των νόµων που το διέπουν και 
του µεταφορικού έργου που παράγει.  
 
8.1.1. Ιστορικό 
 

 Οι αεροµεταφορές στην ελληνική επικράτεια ξεκινάνε το 1930 όταν ιδρύθηκε η 
πρώτη ελληνική κρατική αεροπορική εταιρία, η "Ελληνική Αεροπορική Εταιρεία 
ΙΚΑΡΟΣ". Η εταιρεία χρεοκόπησε και λίγο αργότερα ιδρύθηκε η Ε.Ε.Ε.Σ. (Ελληνική 
Εταιρεία Εναέριων Συγκοινωνιών). Παράλληλα, το 1935 ιδρύθηκε η πρώτη ιδιωτική 
αεροπορική εταιρεία, η Τ.Α.Ε. (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκµεταλλεύσεις). Μετά τον Β' 
Παγκόσµιο Πόλεµο, ιδρύθηκε, το 1947 η ΕΛΛ.Α.Σ. (Ελληνικαί Αεροπορικαί 
Συγκοινωνίαι) και η Α.Μ.Ε. (Αεροπορικαί Μεταφοραί Ελλάδος), ενώ συνέχισε την 
πορεία της και η Τ.Α.Ε. Εξαιτίας της κακής πορείας που σηµείωναν όλες αυτές οι 
αεροπορικές εταιρείες, το 1951 αποφασίζεται η συγχώνευσή τους σε µία: την Εθνική 
Ανώνυµη Εταιρεία Τ.Α.Ε.. Στα µέσα του 1956 υπογράφεται νέα συµφωνία του 
Ελληνικού Κράτους µε τον Αριστοτέλη Ωνάση, που περιλαµβάνει και την 
αποκλειστική εκµετάλλευση των αεροπορικών συγκοινωνιών της χώρας και από τον  
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Απρίλιο του 1957 δηµιουργείται η νέα αεροπορική εταιρεία, η Ολυµπιακή Αεροπορία 
(Ο.Α.) (Olympic Airways). 

 
 Το 1973 ο κ.Ωνάσης πουλά την Ο.Α. στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Το 1976, υπό την 

διοίκηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου η Ο.Α. προµηθεύεται τα πρώτα Boeing 737-200 και 
δηµιουργεί την Olympic Catering. Το ∆εκέµβριο του 2003 όµως, το έλλειµµα της Ο.Α. 
είχε ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τις προβλέψεις και η κυβέρνηση προώθησε σχέδιο 
αναδιάρθρωσης του Οµίλου Ολυµπιακής Αεροπορίας µε τη µετονοµασία της 
θυγατρικής εταιρείας "Μακεδονικές Αερογραµµές" σε "Ολυµπιακές Αερογραµµές" και 
την ανάληψη του πτητικού έργου της Ο.Α. από αυτήν, µε παραγραφή των χρεών της. 
Όλες οι υπόλοιπες εταιρείες (Olympic Airways, Olympic Into-Plane Company, 
Olympic Fuel Company, το Handling και η Τεχνική Βάση), εκτός της Ολυµπιακής 
Αεροπλοΐας, συγχωνεύθηκαν και δηµιούργησαν µία εταιρεία, την Ολυµπιακή 
Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε. 

  
 Επιπλέον, το 1987 ιδρύεται η Aegean Aviation από τους κ. Αντώνη και Νικόλαο 

Συµιγδαλά και µετά την απελευθέρωση των αεροµεταφορών στην ελληνική αγορά 
(1992) γίνεται η πρώτη ιδιωτική αεροπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον 
Ελλαδικό χώρο. Το 1999 ιδρύεται η Aegean Airlines και πραγµατοποιούνται οι πρώτες 
πτήσεις από Αθήνα, προς Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη µε 2 ολοκαίνουργια ιδιόκτητα 
αεροσκάφη JET AVRO RJ 100 της BAE Systems (British Aerospace). Από τότε η 
εταιρεία καλύπτει πολλούς προορισµούς εντός του Ελλαδικού χώρου και τον Ιούνιο 
εισήχθη στο Χ.Α.Α. 

 
 Τέλος, από την 1η Απριλίου 1997 ισχύει για όλους τους Κοινοτικούς 

αεροµεταφορείς το δικαίωµα Ενδοµεταφοράς (Cabotage) εντός του Ενιαίου 
Αεροπορικού Χώρου της ΕΕ.  Όµως καµία Κοινοτική εταιρία µέχρι σήµερα, δεν έχει 
δείξει ενδιαφέρον να κάνει χρήση του δικαιώµατος  Cabotage πλην της ΑIR FRANCE, 
η οποία δραστηριοποιήθηκε για λίγο χρονικό διάστηµα πριν επτά χρόνια στη γραµµή 
Αθήνας - Θεσσαλονίκης. 
 
 
8.1.2. ∆ίκτυο-Στόλος 

 
Σήµερα, στην αγορά των τακτικών δροµολογίων εσωτερικού δραστηριοποιούνται 

δύο αεροπορικές εταιρίες, οι Ολυµπιακές Αερογραµµές και η  Aegean Airlines. 
 
Ο στόλος των Ο.Α. αποτελείται από αρκετά αεροσκάφη τα οποία εκτελούν 

δροµολόγια και στο εξωτερικό (Πίνακας 8.1).  
 
Αντίστοιχα, ο στόλος της Aegean Airlines αποτελείται από 3 AIRBUS A320, 6 

αεροσκάφη τύπου BOEING 737-300, 9 αεροσκάφη τύπου BOEING 737-400 και 6 
ιδιόκτητα jet AVRO RJ 100 κατασκευής BAE Systems (British Aerospace). 

 
Το δίκτυο της αεροπλοΐας (Πίνακας 8.2)  είναι µικρότερο και απλούστερο από το 

ακτοπλοϊκό δίκτυο, αλλά και οι υποδοµές και η λειτουργία του είναι πιο απαιτητικές σε 
χώρους, κόστος και συνθήκες λειτουργίας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1.  Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ Ο.Α. 
 

Τύπος 
Αεροσκάφους Σύνολο Επιβάτες Χρήση σε ∆ροµολόγια Παρατηρήσεις 

Airbus A300-
600R 1 265 

Μικρές και Μεσαίες 
αποστάσεις Ελλάδα, 
Ευρώπη και Μέση 

Ανατολή 
Μισθωµένο από GECAS 

Airbus A340-
300 4 295 

Μεσαίες και Μεγάλες 
αποστάσεις 

Ευρώπη (Λονδίνο και 
Παρίσι), Βόρεια Αµερική 

και Νότια Αφρική 

Ιδιόκτητα 

ATR 42-300 6 50 Μικρές αποστάσεις 
Ελλάδα 

4 ιδιόκτητα, 2 µισθωµένα από 
ATR Asset Management 

ATR 72-200 7 68 

Μικρές αποστάσεις 
Ελλάδα, πόλεις 
Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης (Βουκουρέστι, 
Κωνσταντινούπολη, κλπ.)

Ιδιόκτητα 

Boeing 737-
300 3  

Μικρές και µεσαίες 
αποστάσεις 

Ελλάδα, Ευρώπη και 
Μέση Ανατολή 

2 µισθωµένα από Hola Airlines

Boeing 737-
400 14 150 

Μικρές και Μεσαίες 
αποστάσεις 

Ελλάδα, Ευρώπη, Μέση 
Ανατολή, Βόρεια Αφρική

7 ιδιόκτητα, 1 µισθωµένο από 
Hola Airlines, 3 µισθωµένα από 

ILFC, 1 µισθωµένο από 
GECAS, 1 µισθωµένο από 
Aviation Capital Group, 1 

µισθωµένο από Oasis 
International Leasing 

Bombardier 
Dash 8 Q100 4 37 Μικρές αποστάσεις 

Ελλάδα Ιδιόκτητα 

 
Πηγή : www.olympicairlines.com  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.2.  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) 
 
Νούµερο Πόλη Όνοµα Αεροδροµίου Εταιρεία 

1 Αθήνα ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών 
"Ελευθέριος Βενιζέλος" O.A. & Aegean 

2 Αλεξανδρούπολη Κρατικός Αερολιµένας 
Αλεξανδρούπολης "∆ηµόκριτος" O.A. & Aegean 

3 Αστυπάλαια Κρατικός Αερολιµένας 
Αστυπάλαιας O.A. 

4 Ζάκυνθος Κρατικός Αερολιµένας Ζακύνθου 
"∆ιονύσιος Σολωµός" O.A. 

5 Ηράκλειο Κρατικός Αερολιµένας Ηρακλείου 
"Νίκος Καζαντζάκης" O.A. & Aegean 

6 Θεσσαλονίκη Κρατικός Αερολιµένας 
Θεσσαλονίκης "Μακεδονία" O.A. & Aegean 

7 Θήρα Κρατικός Αερολιµένας Σαντορίνης O.A. & Aegean 

8 Ικαρία Κρατικός Αερολιµένας Ικαρίας O.A. 

9 Ιωάννινα Κρατικός Αερολιµένας Ιωαννίνων 
"Βασιλεύς Πύρρος" O.A. & Aegean 

10 Καβάλα Κρατικός Αερολιµένας Καβάλας 
"Μέγας Αλέξανδρος" O.A. & Aegean 

11 Καλαµάτα Κρατικός Αερολιµένας Καλαµάτας O.A. 

12 Κάλυµνος Κρατικός Αερολιµένας Καλύµνου O.A. 

13 Κάρπαθος Κρατικός Αερολιµένας Καρπάθου O.A. 

14 Κάσος ∆ηµοτικός Αερολιµένας Κάσου O.A. 

15 Καστελλόριζο Κρατικός Αερολιµένας 
Καστελλόριζου O.A. 

16 Καστοριά Κρατικός Αερολιµένας Καστοριάς 
"Αριστοτέλης" O.A. 

17 Κέρκυρα Κρατικός Αερολιµένας Κέρκυρας 
"Ιωάννης Καποδίστριας" O.A. & Aegean 

18 Κεφαλλονιά Κρατικός Αερολιµένας 
Κεφαλλονιάς O.A. 

19 Κοζάνη Κρατικός Αερολιµένας Κοζάνης 
"Φίλιππος" O.A. 

20 Κύθηρα Κρατικός Αερολιµένας Κυθήρων 
"Αχιλλέας" O.A. 

21 Κως Κρατικός Αερολιµένας Κω 
"Ιπποκράτης" O.A. & Aegean 

22 Λέρος Κρατικός Αερολιµένας Λέρου O.A. 
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23 Λήµνος Κρατικός Αερολιµένας Λήµνου O.A. 

24 Μήλος Κρατικός Αερολιµένας Μήλου O.A. 

25 Μύκονος Κρατικός Αερολιµένας Μυκόνου O.A. & Aegean 

26 Μυτιλήνη Κρατικός Αερολιµένας Μυτιλήνης 
"Οδυσσέας Ελύτης" O.A. & Aegean 

27 Νάξος Κρατικός Αερολιµένας Νάξου O.A. 

28 Πάρος Κρατικός Αερολιµένας Πάρου O.A. 

29 Πρέβεζα Κρατικός Αερολιµένας Ακτίου O.A. 

30 Ρόδος Κρατικός Αερολιµένας Ρόδου 
"∆ιαγόρας" O.A. & Aegean 

31 Σάµος Κρατικός Αερολιµένας Σάµου 
"Αρίσταρχος ο Σάµιος" O.A. & Aegean 

32 Σητεία ∆ηµοτικός Αερολιµένας Σητείας O.A. 

33 Σκιάθος Κρατικός Αερολιµένας Σκιάθου 
"Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης" O.A. 

34 Σκύρος Κρατικός Αερολιµένας Σκύρου O.A. 

35 Σύρος Κρατικός Αερολιµένας Σύρου O.A. 

36 Χανιά Κρατικός Αερολιµένας Χανίων "Κ. 
∆ασκαλογιάννης" O.A. & Aegean 

37 Χίος Κρατικός Αερολιµένας Χίου O.A. & Aegean 
 
Πηγή : www.olympicairlines.com & www. aegeanair.com  
 

Από το σύνολο των 44 αεροδροµίων της Ελληνικής επικράτειας, τα 37 
εξυπηρετούν το δίκτυο των εσωτερικών αεροµεταφορών και από αυτά τα  29 
αποτελούν προορισµούς όπου το αεροπλάνο και το πλοίο είναι ανταγωνιστές της 
γραµµής. Το δίκτυο αεροπλοΐας αναπτύσσεται κυρίως ακτινικά γύρω από τους δύο 
κεντρικούς κόµβους - Αθήνα και Θεσσαλονίκη - και οι συνδέσεις µεταξύ των 
περιφερειακών αεροδροµίων  είναι ελάχιστες (σε πλήθος και σε συχνότητα). 

 
Συνοπτικά τα νησιά που συνδέονται µε απ' ευθείας πτήσεις (χωρίς 

µετεπιβίβαση) µεταξύ τους είναι:  Λήµνος µε Μυτιλήνη, Χίος µε Μυτιλήνη, Ηράκλειο 
µε Μύκονο, Θήρα και Ρόδο, Ρόδος µε Μύκονο, Θήρα, Κάσο, Κάρπαθο και 
Καστελόριζο, Μύκονος µε Θήρα, Κάσος µε Κάρπαθο και Σητεία µε Κάρπαθο και Ρόδο. 
 

Σηµειώνεται ότι κατά την χειµερινή περίοδο σηµειώνονται οι εξής 
τροποποιήσεις: 
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ΣΧΗΜΑ 8.1 ΧΑΡΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Πηγή : www.gnto.com 
 
• H σύνδεση Αθήνας – Αστυπάλαιας γίνεται µέσω Νάξου 
• H σύνδεση Θεσσαλονίκης – Σάµου γίνεται µέσω Μυτιλήνης 
• H σύνδεση Ρόδου – Κάσου γίνεται µέσω Καρπάθου 
• ∆εν υπάρχει σύνδεση µεταξύ Ρόδου – Θήρας 
• ∆εν υπάρχει σύνδεση µεταξύ Ρόδου – Μυκόνου 
• ∆εν υπάρχει σύνδεση µεταξύ Μυκόνου – Θήρας 
• ∆εν υπάρχει σύνδεση µεταξύ Θεσσαλονίκης – Θήρας 
• ∆εν υπάρχει σύνδεση µεταξύ Θεσσαλονίκης – Μυκόνου 
• ∆εν υπάρχει σύνδεση µεταξύ Ηρακλείου – Θήρας 
 

Η θερινή περίοδος εκτείνεται από 28 Ιουνίου έως 28 Σεπτεµβρίου ενώ υπάρχουν 
και δύο "µεταβατικές" περίοδοι: η εαρινή από 28 Μαρτίου έως 28 Ιουνίου και η 
φθινοπωρινή από 28 Σεπτεµβρίου έως 28 Οκτωβρίου.  Στην πραγµατικότητα η εαρινή 
και η φθινοπωρινή περίοδος ενσωµατώνονται µε την θερινή.  Έτσι, µπορεί να θεωρηθεί 
ότι η χειµερινή περίοδος διαρκεί από 28 Οκτωβρίου έως 28 Μαρτίου και η θερινή τους 
υπόλοιπους 7 µήνες. 
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8.1.3. Θεσµικό Πλαίσιο 
  
  Η αγορά των αεροµεταφορών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται υπό 
καθεστώς Απελευθέρωσης (liberalization) από τον Ιούλιο του 1992 µε την εφαρµογή 
του Τρίτου Πακέτου Απελευθέρωσης των αεροµεταφορών µε βάση τους Κανονισµούς 
του Συµβουλίου 2407, 2408, 2409, 2410, 2411/92 της 23.07.1992. Προηγήθηκαν δύο 
ακόµη Πακέτα Απελευθέρωσης, το Πρώτο µε τους Κανονισµούς του Συµβουλίου 3975, 
3976/87 της 14.12.1987 και το ∆εύτερο µε τους Κανονισµούς 2342, 2343, 2344/90 της 
24.07.1990. Αναλυτικότερα : 
 
- Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2707/ 92 του Συµβουλίου: Αφορά τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση από τα κράτη µέλη αδειών εκµετάλλευσης σε αεροµεταφορείς 
εγκατεστηµένους στην Κοινότητα και τη διατήρηση των αδειών αυτών. 
• Άδεια Εκµετάλλευσης (Operating Licence), η Εµπορική Άδεια 
• Πιστοποιητικά Αεροµεταφορέα (Air Operator’s Certificates), η Τεχνική Άδεια. 
 
- Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2708/ 92 του Συµβουλίου: Αφορά την πρόσβαση σε 
ενδοκοινοτικά δροµολόγια για τακτικές και µη τακτικές πτήσεις. Βάσει αυτού του 
Κανονισµού, τα Ελληνικά νησιά εξαιρούντο µέχρι την 30η Ιουνίου 1998. Ορίζει την 1η  
Απριλίου 1997 σαν ηµεροµηνία απελευθέρωσης του Cabotage (Άρθρο 3) και τις 
προϋποθέσεις για την “Υποχρέωση Παροχής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας” (Public Service 
Obligation) (Άρθρο 4),  
 
- Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2709/ 92 του Συµβουλίου: Αφορά τα κριτήρια και τις 
διαδικασίες προς καθορισµό των αεροπορικών ναύλων και κοµίστρων (τακτικών και µη 
τακτικών πτήσεων) στις αεροπορικές γραµµές για µεταφορές που πραγµατοποιούνται 
καθ’ ολοκληρίαν µέσα στην Κοινότητα.  
 
- Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2710/ 92 του Συµβουλίου: Ορίζει  ότι η εφαρµογή του 
Κανονισµού 3975/87, Άρθρο 1 παρ. 2, που αναφέρεται εφαρµογή των κανόνων 
Ανταγωνισµού στις αεροµεταφορές, δεν ισχύει µόνο για τις διεθνείς αεροµεταφορές 
εντός της Κοινότητας, αλλά καλύπτει το σύνολο των αεροµεταφορών εντός του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου. 
 
- Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2711/ 92 του Συµβουλίου:  Τροποποιεί τον Κανονισµό 
3976/87 που αναφέρεται στην εξαίρεση των αεροµεταφορών από του Κανόνες 
Ανταγωνισµού, Άρθρο 85 παρ. 3 της Συνθήκης της Ρώµης, σχετικά µε, 
• Κοινό προγραµµατισµό δροµολογίων 
• ∆ιαβουλεύσεις για τους ναύλους 
• Συµφωνίες για κοινή εκµετάλλευση γραµµών µικρής συχνότητας 
• Κατανοµή των "χρονοπαραθύρων" (slots) στους αερολιµένες 
• Από κοινού αγορά και εκµετάλλευση Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Κράτησης 

Θέσεων. 
 

Η διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού διασφαλίζεται µε την παρακάτω 
Κοινοτική νοµοθεσία. 
 
- Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3975/ 87 του Συµβουλίου: Αναφέρεται στην εφαρµογή 
των Άρθρων 85 και 86 περί Ανταγωνισµού της Συνθήκης της Ρώµης, στις Κοινοτικές 
αεροµεταφορές. 
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- Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3976/ 87 του Συµβουλίου: Αναφέρεται στις εξαιρέσεις του 
Άρθρου 85, παρ.1 της Συνθήκης της Ρώµης, για τις αεροµεταφορές και σε ότι αφορά α) 
κατανοµή χωρητικότητας στα δροµολόγια β) κατανοµή εσόδων από κοινή 
εκµετάλλευση γραµµών γ) ναύλους δ) κατανοµή χρονοπαραθύρων στους αερολιµένες 
ε) επίγεια εξυπηρέτηση. 
 
- Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4261/ 88 της Επιτροπής: Αναφέρεται στον τρόπο και 
διαδικασία καταγγελίας στην Κοινότητα του Κανονισµού 3975/ 87. 
 
- Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2344/ 90 του Συµβουλίου: Τροποποιεί τις χρονικές 
προθεσµίες εφαρµογής του 3976/ 87 
 
- Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2410/ 92 του Συµβουλίου: Τροποποίηση του Κανονισµού 
3975/ 87 για εφαρµογή του όχι µόνο στις διεθνείς αεροµεταφορές εντός της Κοινότητας 
(Άρθρο 1, παρ. 2), αλλά για το σύνολο των Κοινοτικών αεροµεταφορών.   
 
- Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2411/ 92 του Συµβουλίου: Αναιρεί τον Κανονισµό 3976/ 
87 ο οποίος προβλέπει εξαίρεση των αεροµεταφορών από το Άρθρο 85, παρ. 1, περί 
Ανταγωνισµού, της Συνθήκης της Ρώµης. 
 
- Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1617/ 93 της Επιτροπής: Αποφαίνεται ότι σύµφωνα µε το 
Άρθρο 85, παρ.3, περί Ανταγωνισµού, της Συνθήκης της Ρώµης, η παρ.1 του ιδίου 
Άρθρου δεν εφαρµόζεται στις αεροµεταφορές  για α) από κοινού σχεδιασµό 
δροµολογίων β) νέα ή χαµηλής κίνησης δροµολόγια γ) συµφωνίες ναύλων για 
µεταφορά επιβατών, αποσκευών και φορτίου σε τακτικές πτήσεις εντός της Κοινότητας 
δ) κατανοµή χρονοπαραθύρων στα Κοινοτικά αεροδρόµια. 
 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του ΥΜΕ, είναι η µόνη αρµόδια 
κρατική υπηρεσία για την εφαρµογή, τήρηση και εποπτεία του θεσµικού πλαισίου 
αεροµεταφορών στη χώρα µας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και κανονισµούς των  
Joint Aviation Regulations (JARs) των Joint Aviation Authorities (JAA) (Ευρώπη), 
International Civil Aviation Organization (ICAO) (Ηνωµένα Έθνη) και το Ευρωπαϊκό 
τους παράρτηµα, European Civil Aviation Conference (ECAC), Federal Aviation 
Administration (FAA) (ΗΠΑ), καθώς και µε τις ΥΠΑ άλλων χωρών. Ο Έλεγχος 
Εναερίου Κυκλοφορίας (ATC)  γίνεται σε συνεργασία µε την EUROCONTROL σε ότι 
αφορά τον Ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Εξαίρεση αποτελεί το κεφάλαιο περί 
Ανταγωνισµού, το οποίο αποτελεί αντικείµενο της Επιτροπής Ανταγωνισµού του 
Υπουργείου Εµπορίου. 
 

Η έλλειψη ενδιαφέροντος εκ µέρους των Κοινοτικών εταιρειών να 
επωφεληθούν από την άρση απαγόρευσης του Cabotage στην ελληνική αγορά προήλθε: 
 
• από το µικρό µέγεθος της ελληνικής αγοράς σε σχέση µε τις αντίστοιχες άλλων 

Κοινοτικών χωρών, π.χ. Deutche Β.Α. στην αγορά της Γερµανίας,  
• την εµφάνιση τριών ιδιωτικών ελληνικών εταιριών σοβαρού µεγέθους µετά το 1992 

(Aegean, Cronus, Air Greece),  
• την εστίαση των µεγάλων Κοινοτικών εταιριών στην ανάπτυξη του ∆ιεθνούς τους 

∆ικτύου µε την συµµετοχή τους σε διεθνείς συµµαχίες (alliancies) όπως STAR 
ALLIANCE, OneWorld,  
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• τις εγγενείς δυσκολίες και επιχειρηµατικούς κινδύνους που παρουσιάζει η αυτόνοµη 
λειτουργία ενός ξένου αεροµεταφορέα σε µια τρίτη χώρα. 

 
 Μεταξύ 1992-2001, ο αριθµός των δροµολογίων Εσωτερικού αυξήθηκε 
µεταξύ 100-120% µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 10-15%. Από 30.000 που 
προσέφερε η ΟΑ το 1992, σε επιπλέον 30.000 που εισήγαγαν σταδιακά µέχρι σήµερα οι 
ιδιωτικές εταιρίες, δηλαδή ένα σύνολο 60.000 δροµολογίων εσωτερικού το οποίο 
αντιστοιχεί σε έναν ετήσιο µέσο όρο 165 δροµολογίων την ηµέρα. Στο ίδιο χρονικό 
διάστηµα, ο αριθµός των προσφεροµένων θέσεων διπλασιάστηκε και από 3 εκατ. το 
1992, έφτασε στο επίπεδο των 6 εκατ. το 2001.Η ζήτηση αυξήθηκε από 2,6 εκατ. 
επιβάτες το 1992, σε 4,5 εκατ. περίπου το 2001, δηλαδή µια µέση πληρότητα 75% για 
όλο το δίκτυο εσωτερικού  
 
 Ο ανταγωνισµός µεταξύ πλοίου - αεροπλάνου περιορίζεται στις συνδέσεις που 
εκτελούνται και από τα δύο µέσα (Παράρτηµα 8Α).  Στην υφιστάµενη κατάσταση τα 
δύο εναλλακτικά δίκτυα (ακτοπλοϊκό - αεροπορικό) λειτουργούν απολύτως ανεξάρτητα 
χωρίς καµία πρόβλεψη για µετεπιβιβάσεις και αλλαγές µέσου.  Εποµένως, λειτουργούν 
χωρίς να υπάρχει σε αυτά η έννοια της συµπληρωµατικότητας και της τροφοδότησης 
του ενός από το άλλο. 
 
 Πρέπει να τονίσουµε ότι η αβέβαιη κατάσταση που επικρατεί στην 
Ολυµπιακή, κάνει ακόµη δυσχερέστερη τη σταθεροποίηση ενός δικτύου 
αεροµεταφορών και τη συνεργασία του µε τα το ακτοπλοϊκό δίκτυο, καθώς 
οδηγούµαστε (σε περίπτωση µη λειτουργία της) σε µονοπωλιακές καταστάσεις του 
παρελθόντος, και αυτή τη φορά µόνο από ιδιωτικούς φορείς. 
 
 

ΣΧΗΜΑ 8.2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ BOEING ΑΠΟ AEGEAN & ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
 
 

 
 
 
Πηγή : el.wikipedia.org 
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8.2. Υδροπλάνο 
 

Η ενότητα αυτή αποτελεί µία ειδική αναφορά στο µέσο µεταφοράς 
«υδροπλάνο», το οποίο µπήκε σαν έννοια στην ακτοπλοϊκή επικαιρότητα πριν τρία 
χρόνια (και µετά από 67 χρόνια αδράνειας) και αναµένεται µε τις κατάλληλες υποδοµές 
και θεσµικές παρεµβάσεις να λύσει πολλά προβλήµατα στο ελληνικό δίκτυο 
µεταφορών και να γίνει ένας ακόµη πυλώνας για την άρση της αποµόνωσης των νησιών 
της νησιωτικής άγονης γραµµής (δεδοµένου του ότι η αεροπορική άγονη γραµµή δε 
συµπίπτει µε την ακτοπλοϊκή), ιδίως εκείνων που δεν έχουν την επιλογή του 
αεροδροµίου (και είναι τα περισσότερα). 

 
8.1.1. Ιστορικό 

Οι πρώτες πτήσεις µε υδροπλάνο στην Ελλάδα άρχισαν το 1925 από την ιταλική 
εταιρεία Anonima Aerospresso Italiana, η οποία διέθετε δύο υδροπλάνα και εκτελούσε 
δροµολόγια από τον Φλοίσβο µέχρι την Κωνσταντινούπολη, µεταφέροντας 
αλληλογραφία και εµπορεύµατα, και διακόπηκαν λόγω της έναρξης του Β’ Παγκοσµίου 
Πολέµου. Προφανώς µετά τον πόλεµο δεν ήταν δυνατό να γίνει συνεργασία µε Ιταλική 
εταιρεία και έτσι η επιχείρηση «υδροπλάνο» έλαβε τέλος. Η εταιρεία που έπειτα από 60 
χρόνια ξαναέφερε τα υδροπλάνα στην Ελλάδα ονοµάζεται Pegasus Aviation και ανήκει 
(κατά 51%) στον καναδικό όµιλο Harbour Air Lines που εδρεύει στο Βανκούβερ και 
στον Ελληνοκαναδό επιχειρηµατία κ. Μιχαήλ Πατέλη (κατά 49%), ο οποίος έχει 
αναλάβει και τη διαχείρισή της. 

  Η ίδρυση της εταιρείας έγινε το Σεπτέµβριο του 2004, ενώ από το 2003 
βρισκόταν σε διαβουλεύσεις µε την Ελληνική Πολιτεία. Η αρχή έγινε όταν ο                          
κ. Πατέλης (ιδιοκτήτης της εταιρείας υδροπλάνων που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα) 
ζήτησε την έναρξη δροµολογίων καταθέτοντας ταυτόχρονα  ένα βασιλικό διάταγµα του 
1935 µε το οποίο επικυρωνόταν ένα στρατιωτικό εγχειρίδιο το οποίο αναφερόταν στις 
διαδικασίες προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης υδροπλάνων στον Φαληρικό κόλπο. 
Παρά τα γραφειοκρατικά προβλήµατα (λόγω έλλειψης σχετικής νοµοθεσίας) που 
αντιµετώπισαν και αντιµετωπίζουν εδώ και τρία χρόνια, τα υδροπλάνα πλέον 
υφίστανται έστω και σε µικρή κλίµακα στο συγκοινωνιακό status quo της χώρας µας, 
χάρη και στην ψήφιση σχετικής νοµοθεσίας (Νόµος για την ίδρυση και λειτουργία των 
Εµπορευµατικών Κέντρων, 3333/2005, Παράρτηµα 8Β). Αυτός αναλυτικότερα 
προβλέπει: 
 
·          Τη δηµιουργία αεροδροµίων σε υδάτινες επιφάνειες (θάλασσες και λίµνες) που 
θα εξυπηρετούν τη συγκοινωνιακή σύνδεση κυρίως των νησιών καθώς και την 
αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών µεταφοράς προσώπων. 
  
·        Ότι οι όροι χορήγησης, αναστολής, κατασκευής, εξοπλισµού καθώς και οι 
υποχρεώσεις  και απαγορεύσεις θα καθοριστούν µε προεδρικό διάταγµα. 
 
·        Ότι, επειδή η διαδικασία που προβλέπει το προεδρικό διάταγµα απαιτεί 
διαδικασίες και υψηλό κόστος και προκειµένου να µην αποθαρρυνθούν οι 
ενδιαφερόµενοι επενδυτές, σε αεροδρόµια στα οποία ο αριθµός των πτήσεων δεν 
υπερβαίνει τις 3 ηµερησίως, οι όροι λειτουργίας θα καθορίζονται στις υπουργικές 
αποφάσεις. 
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·        Ότι όσα αεροδρόµια σήµερα λειτουργούν, συνεχίζουν όπως προβλέπεται στις 
αποφάσεις λειτουργίας τους και για χρονικό διάστηµα µέχρι 6 µηνών από την έκδοση 
του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπει ο νόµος47. 
  
·        Ότι η άδεια ίδρυσης αεροδροµίου σε υδάτινη επιφάνεια, χορηγείται µόνο σε 
πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου. 
  
·        Ότι η λειτουργία επιτρέπεται µε απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και 
Ναυτιλίας  (για τις λίµνες µόνο του Υπουργού Μεταφορών). 
  
·        Καθορισµό συγκεκριµένων απαγορεύσεων, προς αποφυγή ατυχηµάτων, η 
παραβίαση των οποίων επισύρει κυρώσεις, οι οποίες συνίστανται σε πρόστιµο από 
5.000 έως 100.000 ευρώ, ανεξάρτητα από την ποινική ή πειθαρχική ευθύνη που κάθε 
φορά συντρέχει. 
  
·        Την υποχρέωση κάλυψης κινδύνων αστικής ευθύνης του υπεύθυνου λειτουργίας 
για βλάβες ή ζηµίες σε τρίτους. 
  
·        Την καταβολή, για κάθε αναχωρούντα επιβάτη, ως τέλος του 5% του καθαρού 
ναύλου48 υπέρ του δηµοσίου, ενώ  απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους 
εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης αεροδροµίων. 
  
·        Συγκεκριµένη διαδικασία  πιστοποίησης της ικανότητας σε τάξη αεροσκάφους 
ύδατος. 

Η πρώτη δοκιµαστική πτήση έγινε από το Φάληρο στη Σέριφο, στις 20 
Απριλίου 2005, παρουσία του τότε Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών  Μ. 
Λιάπη. Έτσι από 12 Ιουλίου 2005, µέχρι και το Μάρτιο του 2006 κάλυπτε τρεις 
προορισµούς (σύνδεση της Κέρκυρας µε τα Ιωάννινα και τους Παξούς, σχήµα 8.3). 
Αργότερα στις 22 Μαρτίου 2006, ο  Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας Μ. 
Κεφαλογιάννης εγκαινίασε τη γραµµή Πάτρας - Κέρκυρας που εξυπηρετείται από τη 
∆ευτέρα 7/4/2006. Στις 17 Οκτωβρίου 2006, εγκαινιάστηκε η νέα γραµµή που 
εξυπηρετεί Ζάκυνθο, Ιθάκη και Μπρίντεζι, και στις 12 Νοεµβρίου για Κεφαλλονιά και 
Λευκάδα.

                                                                                                                                              

Στις 22 Σεπτεµβρίου υπεγράφη στα γραφεία του Οργανισµού Λιµένος Λαυρίου 
τριετής σύµβαση µε την εταιρεία AIRSEA LINES, για τη λειτουργία υδατοδροµίου και 
την έναρξη δροµολογίων από το Λαύριο για τα νησιά Κυκλάδων και Βορείου Αιγαίου 
(µέχρι τρεις πτήσεις ηµερησίως). Τα πρώτα δροµολόγια από την Αθήνα προς νησιά του 
Αιγαίου ξεκινούν από τις 15 Μαΐου : συγκεκριµένα από το Λαύριο προς τα νησιά Ίο 
και Κάλυµνο καθώς και προς την Μύκονο, Πάρο, Σαντορίνη και Κω. Επίσης, όπως 
έγινε γνωστό από την εταιρεία, στα τέλη Μαΐου ξεκίνησαν και τα δροµολόγια στο Ιόνιο 
συνδέοντας αεροπορικώς την Κέρκυρα µε τους Παξούς, την Ιθάκη, τη Λευκάδα, την 
Πάτρα, την Κεφαλλονιά καθώς και µε το Πρίντεζι της Ιταλίας. Τέλος, τα υδροπλάνα, 
                                                 
47  Ο νόµος 3333/2005, παρατίθεται στο Παράρτηµα 8Β. 
 
48 Ενδεικτικά από Λαύριο προς Ιο το εισιτήριο θα είναι 90 ευρώ, προς Τήνο 60 ευρώ, προς 
Πάρο και Μύκονο 75 ευρώ, προς Σαντορίνη 90 ευρώ και προς Κάλυµνο 120 ευρώ. Από 
Κέρκυρα προς Κεφαλλονιά το εισιτήριο θα είναι 75 ευρώ, προς Ιθάκη 65 ευρώ, προς Λευκάδα 
55 ευρώ, προς Πάτρα 90 ευρώ, προς Παξούς 40 ευρώ και προς Πρίντεζι 100 ευρώ.   
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όπως έχει κάνει γνωστό στη Βουλή ο υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλης 
Κεφαλογιάννης, θα εκτελούν δωρεάν δροµολόγια προς τα νησιά της «άγονης γραµµής» 
Αντικύθηρα, Ανάφη και Ψαρά, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Πολιτείας 
προς τους κατοίκους των µικρών νησιών. Το δίκτυο εξυπηρέτησης της ελληνικής 
επικράτειας από υδροπλάνα φαίνεται στο σχήµα 8.4. 

ΣΧΗΜΑ 8.3.  ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΩΝ 2005-06 

 

Πηγή : www.airsealines.com 

Τέλος, στις 18 Ιουνίου 2007, οι Υπουργοί Εµπορικής Ναυτιλίας και 
Συγκοινωνιών και Επικοινωνιών ανακοίνωσαν ότι προχωρούν µε ταχείς ρυθµούς στην 
υπογραφή κοινών υπουργικών αποφάσεων για τη δηµιουργία 26 νέων υδατοδιαδρόµων, 
ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό των προορισµών µε υδροπλάνα σε 36. Σηµαντική 
εξέλιξη για την ανάπτυξη των υδροπλάνων στο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο αποτελεί η 
∆ηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (Αρ. Φύλλου 956/14-06-07) της τροποποίησης των Αδειών 
Υδατοδροµίων του Λαυρίου και της Πάτρας σύµφωνα µε την οποία επιτρέπεται αντί 
των τριών (3) πτήσεων ηµερησίως ανά υδατοδρόµιο, η πραγµατοποίηση εννέα (9) 
πτήσεων ηµερησίως από το υδατοδρόµιο του Λαυρίου και πέντε (5) πτήσεων 
ηµερησίως αντίστοιχα από το υδατοδρόµιο της Πάτρας. Με τις επιπλέον πτήσεις θα 
µπορούν να εξυπηρετηθούν πληρέστερα οι ανάγκες σύνδεσης, κυρίως των νησιών του 
Αιγαίου που δεν διαθέτουν χερσαίο αεροδρόµιο µε το Λαύριο, καθώς και της Πάτρας 
µε τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου.  

Βεβαίως πρέπει να τονίσουµε ότι στα τέλη Ιουλίου του 2007, διακόπηκαν 
προσωρινά οι πτήσεις των υδροπλάνων προς τα νησιά του Αιγαίου (Μύκονο, Πάρο, 
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Σαντορίνη, Ίο, Κάλυµνο και Κω), έπειτα από επιχειρησιακά προβλήµατα49 που έχουν 
να κάνουν µε την υποστήριξη των υδατοδροµίων του Αιγαίου. 

 
8.2.2. ∆ίκτυο Μεταφορών 

Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της εταιρείας και τις διακηρύξεις των 
αρµοδίων Υπουργών, προσεχώς θα καλυφθούν αρκετοί προορισµοί και στο Αιγαίο σε 
µερικούς από τους οποίους ο Υ.Ε.Ν. έχει εξαγγείλει δωρεάν µεταφορά των µονίµων 
κατοίκων (Αντικύθηρα, Άγιος Ευστράτιος, Οθωνοί, Ψαρά, Ανάφη και άλλα 10 νησιά, 
µε το πρώτο δροµολόγιο προς Αντικύθηρα). Πρόσφατα πραγµατοποιήθηκε η 
κατασκευή της βάσης στην Ίο (και εγκαινιάστηκε στις 21 Ιουνίου 2007), ενώ στην 
Αθήνα διεξάγονται συζητήσεις µε τη διοίκηση του ΣΕΦ και το Κεντρικό Λιµεναρχείο 
Πειραιά για την κατασκευή βάσης στο ΣΕΦ. Για την Αττική ως πιθανά σηµεία για τη 
δηµιουργία βάσεων παρουσιάζονται και το Πόρτο Ράφτη και ο Άγιος Κοσµάς,. 
Απώτερος σκοπός είναι να ενωθούν τα πιο πολλά νησιά µε τους µεγάλους κόµβους 
όπως Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Βόλο. Όσον αφορά τα νησιά του 
Αιγαίου στο πλάνο δροµολογίων είναι η Σύρος, η Ρόδος, η Κάλυµνος, η Λέσβος, η 
Λήµνος, η Πάτµος, η Λέρος, η Αστυπάλαια, η Σκιάθος, η Κάρπαθος, η Κως, η 
Μύκονος, η Σαντορίνη, η Μήλος, η Σκύρος που θα είναι σταθµοί µεταφόρτωσης 
υδροπλάνων, φιλοδοξώντας από τα επόµενα χρόνια, να υπάρχουν 40 υδροπλάνα που θα 
καλύπτουν όλες τις γραµµές στο Αιγαίο (Πίνακας 8.3, από «ΝΕΑ», 2/3/06).  Επιπλέον 
θα συµπεριληφθούν στα δροµολόγια και οι λίµνες Πλαστήρα και Σµοκόβου, καθώς και 
η Σµύρνη (µέσω Λέσβου). Η πρόταση δε της εταιρείας είναι να εκτελεί τα εσωτερικά 
«άγονα» δροµολόγια, χωρίς την επιδότηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Με τις προς υπογραφή υπουργικές αποφάσεις, υδατοδρόµια προβλέπεται να 
δηµιουργηθούν σε Άγιο Ευστράτιο, Ανάφη, Αντικύθηρα, ∆ονούσα, Ερεικούσα, 
Ηρακλειά, Θύµαινα, Κουφονήσι, Λειψούς, Μαθράκη, Νίσυρο, Οθωνούς, Οινούσσες, 
Σίκινο, Σχοινούσα, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη και Ψαρά, σύµφωνα µε όλες 
τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος 3333/05 (κεφ. ∆’ 
άρθρ.10). 

 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε κοινές Υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών 

Εµπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών & Επικοινωνιών έχουν αδειοδοτηθεί µέχρι 
σήµερα υδατοδρόµια στους λιµένες Πατρών, Λαυρίου, Καλύµνου, Λευκάδας, 
Κέρκυρας, Παξών, Ιθάκης, Ίου και Ιωαννίνων. Ήδη εκτελούνται δροµολόγια 
υδροπλάνων από την Πάτρα προς την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα, καθώς και από το 
λιµένα Λαυρίου προς Κυκλάδες - ∆ωδεκάνησα, δεδοµένου ότι τα συγκεκριµένα 
υδροπλάνα έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν πτήσεις και από - προς χερσαία 
αεροδρόµια, εγχείρηµα που έχει στεφθεί µε επιτυχία. 

 
                                                 
49 Το νοµοσχέδιο 3333/2005 έδωσε τις πρώτες γενικές κατευθύνσεις για την ίδρυση 
αεροδροµίων επί υδάτινης επιφάνειας στην Ελλάδα. Βάσει του εν λόγω νόµου θα ακολουθήσει 
η έκδοση Π.∆., στο οποίο θα αναφέρονται οι λεπτοµέρειες και οι προϋποθέσεις για τη 
λειτουργία αεροδροµίων επί υδάτινης επιφάνειας. Το Π∆, σύµφωνα µε στελέχη της AirSea 
Lines, έχει υπογραφτεί από τα συναρµόδια Υπουργεία Εµπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών 
και αποµένει µονάχα η επικύρωση του από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και το Συµβούλιο 
της Επικρατείας. 
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ΣΧΗΜΑ 8.4.  ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΩΝ (ΑΡΧΕΣ 2007) 

  

Πηγή : www.airsealines.com 
 

            Ξεκίνησαν ήδη διαδικασίες για την έγκριση υδατοδροµίων στην περιοχή της 
Κρήτης, στη Σητεία, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιεράπετρα, στο Ρέθυµνο, στα Χανιά και 
στη Γαύδο. Έτσι µε βάση τις υπάρχουσες συµβάσεις ο συνολικός αριθµός των 
προορισµών µε υδροπλάνα φτάνει τους 36. 
 

Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι δύο νέες εταιρείες50 εκδήλωσαν ήδη το 
ενδιαφέρον τους να δροµολογήσουν υδροπλάνα από τη Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική, 

                                                 
50  Σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΕΝ. 
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στην περιοχή του Αγίου Όρους, στη Λήµνο, στη Μυτιλήνη, στη Χίο και στα νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου και από το Λαύριο προς Πάτρα, Καλαµάτα και Γύθειο. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8.3.  ΠΡΟΣΕΧΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : www.tanea.gr 
 

 
 
8.2.3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 
Τα υδροπλάνα της εταιρείας Pegasus Aviation, µιας και για τις άλλες εταιρείες 

που µπορεί να µπουν στο δίκτυο δεν έχουµε ακόµη στοιχεία, είναι τύπου DHC-6 Twin 
Otter, και σύµφωνα µε τον Γενικό ∆ιευθυντή της, στόχος της εταιρείας είναι ο στόλος 
να φτάσει τα περίπου 40 υδροπλάνα51   µέσα στα  ερχόµενα πέντε χρόνια. 

 
Τα υδροπλάνα που εκτελούν πτήσεις στα νησιά είναι ελικοφόρα (σχήµα 8.5), 19 

θέσεων το καθένα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πετούν από την ανατολή µέχρι τη 
                                                 
51 Η Airsea Lines προκειµένου να καλύψει έγκαιρα το αναπτυξιακό της πρόγραµµα έχει ήδη 
παραγγείλει 36 νέα οµοιότυπα αεροσκάφη από την Καναδική εταιρεία Viking. Τα αεροσκάφη 
αυτά αναµένεται να παραδοθούν, σταδιακά, από τα τέλη του 2008. Για την αγορά των νέων 
αεροσκαφών αλλά και για την κατασκευή υδατοδρόµιων, όπου απαιτείται, η εταιρεία θα 
επενδύσει το ποσό των 100 εκατοµµυρίων ευρώ. Γενικότερα η AirSea Lines βρίσκεται σε 
στάδιο διαπραγµατεύσεων για να εξαγοράσει δύο από τις µεγαλύτερες εταιρείες υδροπλάνων: η 
µία στον Καναδά (µε 30 υδροπλάνα και 20 εκατ. δολ. τζίρο) και η άλλη στις Μαλδίβες (17 
υδροπλάνα, 25 εκατ. δολ. τζίρος). 
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δύση του ηλίου (πτήσεις εξ όψεως - VFR) σε ύψος περίπου 3.000 µέτρων και µε 
ανώτατη ταχύτητα τα 225 χιλιόµετρα την ώρα (πίνακας 8.4).  

 
ΣΧΗΜΑ 8.5.  ΣΧΕ∆ΙΟ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΟΥ DHC-6 TWIN OTTER 

 

Πηγή : www.airsealines.com 
 
 
Για την αποθαλάσσωση - προσθαλάσσωσή τους δεν απαιτείται παρά µόνο 

θαλάσσιος διάδροµος µήκους 180 µέτρων, ενώ το κύµα της θάλασσας δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά το ένα µέτρο. Κάθε υδροπλάνο δεν θα ξεπερνά τις πέντε ώρες πτήσης την 
ηµέρα. Όλα τα δροµολόγια θα εκτελούνται από και προς προεπιλεγµένα σηµεία σε 
λιµάνια, τα οποία θα είναι προστατευµένα από τον καιρό, ενώ σε κάθε προορισµό θα 
υπάρχουν και εναλλακτικά υπήνεµα σηµεία για προσθαλάσσωση. Τον πρώτο καιρό τα 
υδροπλάνα της Pegasus Αviation πετούν µε Καναδούς χειριστές. Σταδιακά όµως θα 
αντικατασταθούν από Έλληνες χειριστές, οι οποίοι θα εκπαιδευθούν στη Σχολή 
Χειριστών Υδροπλάνων, που θα δηµιουργηθεί στην Ελλάδα. Παράλληλα µε τις πτήσεις 
charter και τα τακτικά δροµολόγια, στο πλάνο είναι και οι πτήσεις αεροδιακοµιδής 
ασθενών (κυρίως από νησιά που δεν διαθέτουν αεροδρόµια), καθώς και τα δροµολόγια 
µεταφοράς τροφίµων, ταχυδροµείου, Τύπου και φαρµάκων. 

 
Τα υδροπλάνα τέλος, µπορούν να απογειώνονται από αεροδρόµια και να 

προσθαλασσώνονται σε λιµάνια (και αντίστροφα) ή να πετούν κανονικά από 
αεροδρόµιο σε αεροδρόµιο. Το βασικό πλεονέκτηµα των συγκεκριµένων αεροσκαφών 
είναι ότι διαθέτουν τροχούς (για προσγείωση σε αεροδρόµια) και πλωτήρες (για 
προσθαλάσσωση σε λιµάνια).  Όταν επιχειρείται προσθαλάσσωση οι τροχοί µπαίνουν 
µέσα στους πλωτήρες, ενώ για τις πτήσεις από αεροδρόµιο σε αεροδρόµιο παραµένουν 
σταθερά κατεβασµένοι.  

 
Το βασικό τους µειονέκτηµα, πέραν του ότι εκτελούν µόνο ηµερήσιες πτήσεις, 

είναι ότι ως ελικοφόρα δεν µπορούν να πετάξουν σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες (κάτω 
των  7ο C) και δεν πετάνε µε ανέµους άνω των 7 Beaufort. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.4.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΩΝ  
 
Built Canada 1966-1988 

Number Built 844 

Seats 19 

Wing Span 19.81m/65 ft 

Length 15.77m/51.9 ft 

Max Take Off Weight 5,670 kg/ 12,500 lbs 

Cruise Speed 278 kmh/ 173 mph 

Max Altitude 7,620m/ 25,000 ft 

Useful Load 2000+ kg/ 4400+ lbs 

 
Πηγή : www.airsealines.com 
 

 
8.3. Πλοία W.I.G. (Πτέρυγας σε Φαινόµενο Επίδρασης Επιφανείας) 
 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα πλοία νέας τεχνολογίας W.I.G. τα οποία 
αναµένονται στη χώρα µας στις αρχές του 2009 (σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο της 
εταιρείας που τα προωθεί στην Ελληνική αγορά) , και µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατά 
τους έναντι των συµβατικών ή ακόµη και ταχύπλοων πλοίων, καθώς και των 
αεροπλάνων, και λόγω των υψηλών ταχυτήτων που επιτυγχάνουν, µπορεί να αλλάξουν 
το τοπίο στην ελληνική ακτοπλοΐα.   
 
8.3.1. Γενικά για τα Πλοία W.I.G.  
 

Το όνοµα αυτών των πλοίων προήλθε από το φαινόµενο επιφανείας «Wing in 
ground effect» (W.I.G.) (Πτέρυγα σε Φαινόµενο Επίδρασης Επιφανείας), χάρη στο 
οποίο κρατούνται σε απόσταση από τη θάλασσα ή το έδαφος µε την αρκετά µεγάλη 
δύναµη του αέρα που εγκλωβίζεται µεταξύ της πτέρυγας και της θάλασσας. Η αρχή του 
Φαινοµένου Επιφανείας είναι απλή: όταν µια αεροδυναµική πτέρυγα πλησιάζει την 
επιφάνεια του εδάφους, ο λόγος της άνωσης προς την οπισθέλκουσα αυξάνει 
σηµαντικά. Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζεται πολύ λιγότερη ισχύς για την διατήρηση της 
πτήσης απ’ ότι σε ένα συµβατικό αεροσκάφος που βρίσκεται σε ελεύθερη πτήση. Έτσι, 
όταν ένα αεροδυναµικού σχήµατος σκάφος τύπου W.I.G. πετάει λίγο πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας, δηµιουργείται ένα δυνατό στρώµα αέρα που το κρατά σε αυτό 
το ύψος. Η δύναµη αυτή είναι 250% µεγαλύτερη απ' ότι αν το σκάφος βρισκόταν σε 
ελεύθερη πτήση, δηλαδή πολύ πιο ψηλά από την επιφάνεια της θάλασσας  ή την 
επιφάνεια της ξηράς και πιο συγκεκριµένα, σε ύψος µεγαλύτερο από το µισό του 
ανοίγµατος των πτερύγων του. Έτσι, χρειάζεται µηχανή µικρής ιπποδύναµης για την 
κίνησή του σε αντίθεση µε ένα αεροπλάνο ή ένα πλοίο, τα οποία απαιτούν µηχανές 
πολύ µεγαλύτερης ιπποδύναµης για να µεταφέρουν το ίδιο φορτίο, επειδή το πρώτο 
πετάει πολύ ψηλότερα και το δεύτερο κινείται µέσα στο νερό. 

Αν και έχει σχεδόν κάθε χαρακτηριστικό ενός αεροσκάφους, ένα σκάφος W.I.G. 
ταξινοµείται σαν πλοίο αυτό λόγω της συµφωνίας ανάµεσα στον ∆ιεθνή Οργανισµό 
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Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.) και του ∆ιεθνή Οργανισµού Ναυτιλίας (I.M.O.), όσο 
αυτό πετά σε Φαινόµενο Επίδρασης Επιφανείας. 

ΣΧΗΜΑ 8.6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ EKRANOPLAN 40/50 
 
 

 
 

Πηγή : www.flightship.bravehost.com 
 

Υπάρχουν δύο σχολές έρευνας και ανάπτυξης σκαφών µε Πτέρυγα σε 
Φαινόµενο Επίδρασης Επιφανείας, η µια προέρχεται από την πρώην Σοβιετική Ένωση 
και η άλλη από την Γερµανία. Η Ρωσική σχολή είναι γνωστή και ως οι πρωτοπόροι των 
Ekranoplan (σχήµα 8.6), στην οποία   κυριάρχησαν οι πρώην Σοβιετικοί. Η Γερµανική 
σχολή, η οποία ονοµάστηκε αργότερα σε Dr. Alexander Lipich, όπου ήταν ο εφευρέτης 
του σχεδίου της εµπροσθοκλινή πτέρυγας ∆έλτα για µαχητικά αεροσκάφη τζετ, ενώ 
επίσης ήταν και ο πρωτοπόρος του σχεδίου της οπισθοκλινής πτέρυγας ∆έλτα για 
σκάφη Φαινοµένου Επίδρασης Επιφανείας (W.I.G.), η οποία είχε πολύ πιο βελτιωµένη 
σταθερότητα (στην πραγµατικότητα, εγγενή φυσική σταθερότητα) απ’ ότι τα 
αντίστοιχα Ρωσικά σχέδια. Η αρχική σχεδιαστική φιλοσοφία διαφέρει ανάµεσα στα 
Ρωσικά και Γερµανικά σχέδια, όπου η Ρωσική προσέγγιση στα σχέδια τους είναι 
εκείνης του πλοίου που πετάει, ενώ η Γερµανική προσέγγιση στα σχέδια τους είναι 
εκείνου του αεροπλάνου που πετάει µόνο σε φαινόµενο επιφανείας. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα τα Γερµανικά σκάφη (σχήµα 8.7.) να έχουν σηµαντική υπεροχή στην 
ευελιξία και συνεπώς πολύ υψηλότερα περιθώρια ασφαλείας, ενώ τα Ρώσικα σκάφη 
µολονότι έχουν ακραία υψηλές ταχύτητες έχουν υποδεέστερη ευελιξία.  

ΣΧΗΜΑ 8.7. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ FLYSHIP 80 
 

 
 

Πηγή : www.flightship.bravehost.com 
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8.3.2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά - ∆υνατότητες 

Τα σκάφη W.I.G. είναι υψηλής ταχύτητας σκάφη µε δυνατότητες δυναµικής 
υποστήριξης σκάφους. Στο ίδιο διάστηµα, το σκάφος W.I.G. είναι ένα ιπτάµενο σκάφος 
και συνεπώς και οι κατάλληλες επιφυλάξεις52 του I.C.A.O. (∆ιεθνής Οργανισµός 
Πολιτικής Αεροπορίας)  είναι επίσης εφαρµόσιµες. Η αρχή λειτουργίας ενός σκάφους 
W.I.G. στη φάση της λειτουργίας του είναι πτήση µέσα στην ατµόσφαιρα πάνω από το 
νερό ή από άλλη υποστηριζόµενη επιφάνεια (γη) στην ζώνη της αεροδυναµικής 
επίδρασης της επιφανείας. Τα σκάφη W.I.G. µπορούν να έχουν και αµφίβιες 
δυνατότητες, βρίσκοντας εφαρµογή στο ταξίδι πάνω από γη, πάγο ή χιονισµένη 
επιφάνεια (σε πρόσκαιρη φάση δροµολόγησης της λειτουργίας του).  

Το σκάφος W.I.G. µπορεί να είναι ικανό τόσο να σκαρφαλώνει πάνω σε 
επικλινείς επιφάνειες για να βγει στην ξηρά σε ειδικά εξοπλισµένες περιοχές ή σε 
επικλινείς ακτές για να φορτώσει/ξεφορτώσει, για µικρές επισκευές, συντήρηση, 
ανεφοδιασµό, κ.λ.π. όσο να κάνει και πλευρική πρόσδεση. Η µετάβαση στην αρχή της 
λειτουργίας του και πίσω, γίνεται πάνω στην επιφάνεια του νερού. Η πλοϊµότητα ενός 
σκάφους W.I.G. εξαρτάται από το µέγεθός του και κυρίως περιορίζεται από τις καιρικές 
συνθήκες (άνεµος και κατάσταση θάλασσας - ύψος κύµατος) σύµφωνα µε την 
ασφάλεια της απογείωσης και της προσθαλάσσωσής του. Η πλοϊµότητα µπορεί 
πρακτικά  να µην περιοριστεί σε συνθήκες πτήσης στην φάση της αρχής λειτουργίας 
του. 

Τα σκάφη τεχνολογίας φαινοµένου επιφανείας πετούν πολύ ξυστά πάνω από την 
επιφάνεια. Το τυπικό ύψος στο οποίο πετούν τα σκάφη αυτά είναι περίπου το 10% του 
ανοίγµατος των πτερύγων του. Στο ύψος αυτό, η υδροδυναµική αντίσταση δεν υπάρχει 
και η υπερπίεση κάτω από την πτέρυγα αυξάνεται κατά 70% περισσότερο απ' ότι αν 
αυτή η πτέρυγα βρίσκονταν σε ελεύθερη πτήση (µεγαλύτερο ύψος). Αυτό φαίνεται και 
στο σχήµα 8.8., όπου Lift η άνωση και Drag η οπισθέλκουσα (ή αντίσταση) του αέρα:  

 
ΣΧΗΜΑ 8.8. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΤΗΣΗ 

 

Πηγή : www.flightship.bravehost.com 
 

                                                 
52  O I.M.O. και ο ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.) συµφώνησαν ότι 
οποιοδήποτε σκάφος W.I.G. που είναι ικανό να παραµένει σε πτήση έξω από την επίδραση του 
φαινοµένου επιφανείας πρέπει να υπόκειται και στους κανόνες του I.C.A.O.. Άλλο σκάφος, 
συµπεριλαµβανοµένου και εκείνων που έχουν περιορισµένη δυνατότητα "υπερ-πτήσης", πρέπει 
να καλύπτονται µόνο από το καθεστώς των κανόνων ναυτιλίας (δηλ. του ΙΜΟ). 



To Ελληνικό Σύστηµα Θαλασσίων Μεταφορών                                    Ψαρρός Απόστολος 
 

Σελίδα - 159 - 
 

  Η απόδοση αυτού του διπλού φαινοµένου σε φάση πτήσης φαινοµένου 
επιφανείας (W.I.G.) οδηγεί σε εξαιρετικά γρήγορα σκάφη τα οποία κάνουν χρήση του 
50% των καυσίµων σε σχέση µε τα καύσιµα ενός αεροσκάφους. Κανένα γρήγορο πλοίο 
δεν πλησιάζει την ταχύτητα των σκαφών W.I.G. (ένα µεγάλο σκάφος W.I.G. µπορεί και 
ταξιδεύει µε ταχύτητα πάνω από 200 µίλια την ώρα - περίπου 400 χιλ./ώρα).  

 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός γερµανικού σκάφους53 δίνονται στον               

πίνακα  8.5. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΟΥΣ FLYSHIP 80 
 

Ολικό µήκος m 37,0

Μέγιστο πλάτος m 39,5

Πλάτος (µε σηκωµένα φτερά) m < 20,0

Συνολικό ύψος (µε την ουρά) m 10,0

Μήκος καµπίνας m 14,0

Πλάτος καµπίνας m 7,0

Κατανάλωση καυσίµου It*-100 χλµ./θέση 1,5 και 2,5 

Συνολικό βάρος t 40

Αριθµός επιβατών - 80

Μέλη πληρώµατος - 3

Μέγιστο ύψος κύµατος για αποθαλάσσωση  m 2,5

Μέγιστο ύψος κύµατος ταξιδιού  m 5,0

Αυτονοµία km 800

Ταχύτητα ταξιδιού km/h  207

Ταχύτητα ταξιδιού kn 112

 
Πηγή : www.flightship.bravehost.com 

 
Τα σκάφη αυτά αναµένονται στη χώρα µας το 2009, και θα χρησιµοποιηθούν 

για περιπτώσεις µακροχρόνιας µίσθωσης  (8-15 έτη). Με βάση την οικονοµική 
προµελέτη της εταιρείας που το κατασκευάζει54 αναµένονται χαµηλά κόστη για 
ενδεικτικές διαδροµές στον Ελλαδικό χώρο (πίνακας 8.6.). 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8.6. ΚΟΣΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ FLYSHIP80 ΑΝΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  

 
∆ροµολόγιο Χρόνος ταξιδιού (min) Κόστος ανά επιβάτη ( € ) 

Πειραιάς - Σαντορίνη 72 53,78

Σαντορίνη - Ηράκλειο 20 25,65

Πειραιάς - Ηράκλειο 96 72

Πειραιάς – Ηράκλειο -Λεµεσός 330 239,18

Πηγή : www.flightship.bravehost.com 

                                                 
53  Ναυπηγείο FLYSHIP GmbH (Αµβούργο). 
 
54  Ενδεικτικό δροµολόγιο και κόστος εισιτηρίου ανά 100 χλµ.: 22,43 ευρώ (Στην τιµή αυτή δεν 
περιλαµβάνονται φόροι π.χ. ΦΠΑ, NAT, Λ.Τ. και ασφάλιστρα). 
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός ρωσικού σκάφους δίνονται στον παρακάτω 
πίνακα (πίνακας 8.7.) και η γενική του διάταξη στο σχήµα  8.9 : 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8.7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΟΥΣ EKRANOPLAN 40/50 

 
Μέγιστο ύψος από θάλασσα m  150

Κατανάλωση καυσίµου kgr/km 1,43 

Εκτόπισµα t 150

Αριθµός επιβατών - 30-50

Μέλη πληρώµατος - 3

Μέγιστο ύψος κύµατος για αποθαλάσσωση  m 2,5

Μέγιστο ύψος κύµατος ταξιδιού  m 5,0

Αυτονοµία km 600-900

Ταχύτητα ταξιδιού (σε ύψος 2-2,5µ από θάλασσα) km/h  290 

Πηγή : www.flightship.bravehost.com 

Τα σκάφη αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διάφορους σκοπούς και εκτός 
ακτοπλοΐας όπως : ξενάγηση σε τουριστικά θέρετρα, υψηλής ταχύτητας θαλάσσιο ταξί, 
σκάφος ιδιωτικής µεταφοράς / αναψυχής, σκάφος καταπολέµησης πετρελαιοκηλίδων, 
σκάφος διανοµής φορτίων υψηλής ταχύτητας και προτεραιότητας, µεταφορά 
ταχυδροµείου σε αποµονωµένες περιοχές, υψηλής ταχύτητας ασθενοφόρο, περιπολικό 
ακτών λιµενικής αστυνοµίας, σκάφος έρευνας και διάσωσης, σκάφος ειδικών 
επιχειρήσεων, σκάφος ακτοφυλακής, σκάφος για την καταπολέµηση 
λαθροµετανάστευσης, σκάφος αναγνώρισης για στρατιωτικές επιχειρήσεις, κ.λ.π. Στις 
περιπτώσεις αυτές που συνήθως µεταφέρει µικρό αριθµό ατόµων, παρατίθενται τα 
χαρακτηριστικά σχεδίασης σκάφους W.I.G. της εταιρείας WW Singapore Pte Ltd 
(σχήµα 8.10.), η οποία είναι βασισµένη στη γερµανική σχεδίαση (τεχνολογία  Airfisch).   

ΣΧΗΜΑ 8.9. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ EKRANOPLAN 40/50 
 

 
 

Πηγή : www.flightship.bravehost.com 
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ΣΧΗΜΑ 8.10. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ WG-8Β 
 

 
 
 

Πηγή :  www.flightship.bravehost.com  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.8. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΟΥΣ WG-8Β 
 

Ολικό Μήκος m 17,6

Μήκος ατράκτους m 13,5 

Πλάτος m 2,1

Άνοιγµα πτερυγίων (µε ακροπτερύγια) m 15,6

Συνολικό ύψος  m 4,6

Επιφάνεια Πτερύγων m2  77,5

Μήκος καµπίνας m 4

Πλάτος καµπίνας m 1,8

Ύψος διαδρόµου m 1,6

Χώρος αποσκευών m3 1,5

Βάρος (άδειο) t 3,092

Μέγιστο βάρος t 4,310

Συνολικό φορτίο t 1,258

Μέλη πληρώµατος  2 (x 80 kg)

Αριθµός επιβατών  8 (x 100 kg)

Καύσιµα It 278

Μηχανές διάταξης V8  1

Ισχύς απογείωσης HP 550

Ισχύς ταξιδιού HP 200-350 

Αριθµός ελίκων - 2

∆ιάµετρος έλικας m 2,2

Ισχύς προαιρετικά οδήγησης µέσα στο νερό KW 15

Ταχύτητα απογείωσης Km/hr > 105

Μέγιστο ύψος κύµατος για αποθαλάσσωση m 0,5

Μέγιστο ύψος κύµατος ταξιδιού m 2

Αυτονοµία kn > 200

Πιστοποίηση   Lloyd’s 

 
Πηγή : www.flightship.bravehost.com 
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8.3.3. Πλεονεκτήµατα Σκαφών W.I.G. 
 

Τα πλεονεκτήµατα των σκαφών W.I.G. είναι πάρα πολλά σε σχέση µε αυτά των 
λοιπών ταχύπλοων ή των αεροσκαφών. Αναλυτικότερα : 

 
α. Στον τοµέα της οικονοµίας: 
 
- Καταναλώνουν το 50% των καυσίµων από ένα αεροσκάφος και µόνο το 15% του  
καυσίµου ενός γρήγορου πλοίου.  
- Έχουν χαµηλό κόστος συντήρησης. 
- Έχουν µικρή περίοδο απόσβεσης της αξίας του σκάφους.  
 
β. Στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών : 
 
- Έχουν ταχύτητα ταξιδιού 120 χιλ./ώρα µε 400 χιλ./ώρα (ανάλογα µε το µέγεθος του 
σκάφους). 
- ∆εν προκαλούν ναυτία στους επιβαίνοντες. 
- ∆εν προκαλούν ναυτία λόγω ύψους στους επιβαίνοντες. 
- Είναι εύκολα στον χειρισµό (και οι τρεις χειριστές του χρειάζονται µόνο 3 µήνες 
εκπαίδευσης).  
 
γ. Στον τοµέα της ασφάλειας : 
 
- Έχουν αυτόµατη σταθεροποίηση.  
- ∆εν έχουν ανάγκη ειδικών διαδρόµων προσγείωσης/προσθαλάσσωσης και έτσι  σε 
περίπτωση βλάβης στην µηχανή, το σκάφος προσθαλασσώνεται ή προσγειώνεται σε 
οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια. 
- Έχουν άµεση απόκριση στην ανάγκη αλλαγής πορείας και µε το σύστηµα DHC 
(Direct Height Control System) έχουν υψηλή ικανότητα ελιγµών σε µικρό χώρο και µε 
µικρές γωνίες στροφής σε οποιoδήποτε ύψος.  
- ∆εν βυθίζονται. 
- ∆εν υπάρχει κίνδυνος αποσυµπίεσης από κάποια θραύση ή τρύπα στην καµπίνα, όταν 
το σκάφος πετά πολύ κοντά στα κύµατα.   
 
δ. Στον τοµέα της οικολογίας : 
 
- Έχουν χαµηλή κατανάλωση καυσίµου άρα προκαλούν µικρή µόλυνση στον αέρα. 
- Έχουν κλειστό κύκλωµα νερού για την ψύξη της µηχανής και έτσι δε µολύνουν την 
θάλασσα. 
- ∆ηµιουργούν ελάχιστο κυµατισµό (απόνερα). 
- ∆εν καταστρέφουν την χλωρίδα όταν χρησιµοποιούνται σε ποτάµια. 
- ∆εν καταστρέφουν την υποθαλάσσια ζωή µιας και δεν ακουµπά στο νερό. 
- Έχουν χαµηλό εξωτερικό θόρυβο.  
 
ε. Στον τοµέα της εµπορικής εκµετάλλευσης : 
 
- Εξαιρετικά χαµηλό κόστος λειτουργίας εξαιτίας των χαµηλών απαιτήσεων σε κόστος 
από την µικρή σε ιπποδύναµη µηχανή συγκρινόµενη µε οποιοδήποτε άλλο σκάφος µε 
παραπλήσια ταχύτητα (σχήµα  8.11.).  
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- Χαµηλό κόστος συντήρησης αφού η κατασκευή του σκάφους είναι από υλικά που δεν 
διαβρώνονται όπως είναι τα epoxy composites, κράµατα και µέταλλα ναυτιλίας. 
- Υψηλές ταχύτητες πολύ πιο µεγάλες από οποιοδήποτε άλλο σκάφος θαλάσσης ή από 
αερόστρωµνο. 
- Υψηλή ποιότητα στην άνεση ταξιδιού ισοδύναµη µε µεγάλα µεταφορικά αεροσκάφη 
στον τοµέα της άνεσης και της επίπεδης πτήσης.  
- Εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ασφαλείας µε πολύ καλή συµπεριφορά στους χειρισµούς 
και στο σταµάτηµα του σκάφους ενώ έχει πάντοτε 3 µέτρα κάτω από το σκάφος ένα 
αεροδιάδροµο για προσγείωση.  
- ∆εν έχει κανένα κόστος που να αφορά αεροδρόµια, ειδικές υποδοµές ή περιοχές 
προσγείωσης.  
- Ακόµη και σε εξαιρετικές καταστάσεις, όπως βλάβη στη µηχανή του, το σκάφος  
επιστρέφει απαλά και µε ασφάλεια στο νερό, αφού το στρώµα αέρα από κάτω του 
αρχίζει να ελαττώνεται βαθµιαία όσο η ταχύτητα του σκάφους πέφτει. 
 
ΣΧΗΜΑ 8.11. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ W.I.G. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 
 

 
 
Πηγή : www.flightship.bravehost.com 
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8.3.4. Τύποι Σκαφών W.I.G. 

Τα σκάφη W.I.G. δεν είναι αεροπλάνα. Τα ειδικά κριτήρια στην σχεδίαση είναι 
ολοκληρωτικά διαφορετικά συγκρινόµενα µε αυτά των αεροσκαφών. Για παράδειγµα 
κατά την απογείωση ένα αεροσκάφος χρησιµοποιεί γωνία 14 µοιρών για την µέγιστη 
ανύψωση ώστε να µειώσει την απόσταση του διαδρόµου απογείωσης. Σε ένα σκάφος 
W.I.G. η εκκίνηση γίνεται χωρίς αυτή την ευκολία. Ξεκολλάνε από το νερό µε τη 
µέγιστη ταχύτητα και έτσι ελάχιστα πάνω από την επιφάνεια βρίσκονται σε 
σταθεροποίηση. Κατά την διάρκεια των περασµένων χρόνων διαφορετικοί τύποι 
σκαφών W.I.G. αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίσουν όσο γίνεται καλύτερα το 
φαινόµενο επιφανείας. Έτσι µπορούµε να χωρίσουµε τα W.I.G. στις παρακάτω 
κατηγορίες :  

1. Ανάστροφο ∆ελταπτέρυγο σκάφος W.I.G. (Αρχή του Dr. Lippisch)  

Η ανάστροφη πτέρυγα δέλτα είναι πολύ σταθερή από µόνη της, έτσι ώστε να 
χρειάζεται µια µικρή οριζόντια πτέρυγα σταθεροποίησης στο ουραίο τµήµα.                            
Η Γερµανική εταιρεία Fischer Flugmechanik αναπτύσσει τέτοιου τύπου σκάφη. Αυτά 
τα σκάφη επίσης µπορούν να κάνουν άλµατα. Χρησιµοποιούν καρίνα V όπως τα 
υψηλής ταχύτητας θαλάσσια σκάφη. Η µέγιστη ισχύς χρειάζεται για να αφήσει το 
σκάφος το νερό. Από τη στιγµή που θα ξεκολλήσει από το νερό, η ισχύ της µηχανής 
µπορεί να πέσει στο 50% για να ταξιδέψει. Ως παράδειγµα σκαφών αρχής Lippisch 
είναι η σειρά σκαφών Airfisch και το  Flightship FS-8. 

ΣΧΗΜΑ 8.12. ΑΝΑΣΤΡΟΦΟ ∆ΕΛΤΑΠΤΕΡΥΓΟ ΣΚΑΦΟΣ W.I.G. 
 

 

Πηγή : www.flightship.bravehost.com  
 
2. Σκάφος W.I.G. Tandem ( Αρχή του Joerg)  
Η σχεδιαστική αρχή της πτέρυγας tandem κάνει χρήση δύο µικρών πτερύγων στην 
σειρά. Οι πτέρυγες αυτές είναι τοποθετηµένες σε διαφορετικές γωνίες σχετικά µεταξύ 
τους. Αυτή η διαµόρφωση παρέχει εξαιρετική ευστάθεια. ∆εν χρειάζεται  οριζόντια 
πτέρυγα σταθεροποίησης στο ουραίο τµήµα. Το ύψος πτήσης είναι σχετικά χαµηλό.  

 
ΣΧΗΜΑ 8.13. ΣΚΑΦΟΣ W.I.G. TANDEM 

 

Πηγή : www.flightship.bravehost.com 
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3. Σκάφος W.I.G. τύπου Ekranoplan 

Τα Ekranoplans είναι Ρώσικη εφεύρεση. Αυτά τα σκάφη έχουν πτέρυγες µε 
πολύ µικρό λόγο δηλ. 1 προς 4, µε ακροπτερύγια και flaps (αντίστοιχο τµήµα µε εκείνο 
της πτέρυγας του αεροπλάνου). Στο ξεκίνηµα εκτοξεύουν αέρα κάτω από την πτέρυγα 
για να εµφανισθεί το φαινόµενο επιφανείας. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού οι έλικες 
βρίσκονται σε κάθετη θέση για µεγαλύτερη ώση και ταχύτητα. Τα µεγαλύτερα µοντέλα 
χρησιµοποιούν ξεχωριστές µηχανές για να εκτοξεύσουν αέρα και βρίσκονται στο 
µπροστινό µέρος του σκάφους. Όλα τα Ekranoplans έχουν τεράστιο οριζόντια πτέρυγα 
σταθεροποίησης στο ουραίο τµήµα. Αυτά τα σκάφη είναι γνωστά και ως σκάφη PAR-
W.I.G. (∆ηλαδή µεγέθυνση της ισχύος, µε εκτόξευση αέρα κάτω από την πτέρυγα). 
Έχουν κατασκευαστεί αρκετά τέτοια σκάφη σε διαφορετικά µεγέθη. Οι Ρωσικές 
εταιρείες είναι οι µόνες σήµερα που έχουν την ικανότητα να κατασκευάσουν και να 
παραδώσουν τέτοια σκάφη στην αγορά..    

ΣΧΗΜΑ 8.14. ΣΚΑΦΟΣ W.I.G. ΤΥΠΟΥ EKRANOPLAN 

 

Πηγή : www.flightship.bravehost.com 
 
4. ∆υναµικό υδρόστρωµνο 

Σκάφος σε φάση υδρόστρωµνου. Οι έλικες που το οδηγούν µπροστά 
δηµιουργούν στρώµα αέρα για να σηκώσουν το σκάφος. Το σκάφος µπορεί επίσης να 
χρησιµοποιηθεί στην ξηρά, στον πάγο ή το χιόνι. Αυτή η διαµόρφωση χρειάζεται 
λιγότερη ισχύ για να σηκωθεί από το νερό απ' ότι χρειάζεται ένα σκάφος W.I.G. µε 
καρίνα V. Στην ταχύτητα των 43 knots, οι πτέρυγες υποστηρίζουν το σκάφος. Από τη 
στιγµή που οι έλικες της οριζόντιας πρόωσης καταστούν ανενεργές και δεν 
χρησιµοποιείται πλέον ισχύ από την µηχανή.  

ΣΧΗΜΑ 8.14. ∆ΥΝΑΜΙΚΟ Υ∆ΡΟΣΤΡΩΜΝΟ 

  

Πηγή : www.flightship.bravehost.com 

5. Άλλοι τύποι σκαφών W.I.G.  

Πέρα των ανωτέρω κυρίων τύπων κλασικών σκαφών W.I.G., υπάρχουν και 
άλλα σκάφη που βρίσκονται κάτω από ανάπτυξη. Για παράδειγµα πλοία φαινοµένου 
επιφανείας (surface effect ships - S.E.S.) σε συνδυασµό µε σκάφη W.I.G. Παράδειγµα 
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αυτού είναι το Hoverwing από την γερµανική εταιρεία Fischer Flugmechanik ή νέα 
υδρόστρωµνα και συνδυασµοί τύπων σκαφών W.I.G.. 

 
ΣΧΗΜΑ 8.14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ HOVERWING  

 
 

Πηγή : www.flightship.bravehost.com 
 
8.3.5. Νοµοθεσία για τα Σκάφη W.I.G. 

Τα περισσότερα σκάφη W.I.G. δεν είναι αεροσκάφη και εποµένως µπορούν να 
πιστοποιηθούν σαν πλοία. Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ναυτιλίας ΙΜΟ (International 
Maritime Organization) αναγνωρίζει τρεις κλάσεις σκαφών W.I.G. : 

 Type A  
Τα σκάφη W.I.G. στην κατηγορία αυτή δεν µπορούν να λειτουργήσουν εκτός 
φαινοµένου επιφανείας.  

 Type B  
Αυτά τα σκάφη µπορούν να υπερπηδούν εµπόδια µετατρέποντας την κινητική 
τους ενέργεια σε δυναµική (ύψος). Αλλά δεν µπορούν να παραµείνουν σε 
πτήση σε τόσο ύψος για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς την χρήση του 
φαινοµένου επιφανείας.  

 Type C  
Στην κατηγορία αυτή τα σκάφη στηρίζονται στις αρχές λειτουργίας των 
αεροπλάνων αλλά έχουν και την δυνατότητα να λειτουργούν µε ασφάλεια και 
σε ύψος φαινοµένου επιφανείας. Αυτά τα σκάφη χρειάζεται να πιστοποιηθούν 
σαν αεροσκάφη (κανονισµοί I.C.A.O.). 

Γενικά η πιστοποίηση των σκαφών W.I.G. εµπίπτει στις κατηγορίες του I.M.O., 
Type A, και Type B, για τα σκάφη αυτής της τεχνολογίας. Επειδή τα σκάφη αυτά 
ταξινοµούνται σαν πλοία, οι αεροπορικοί όροι: χρόνος µεταξύ επιθεωρήσεων (mean 
time between overhauls), άδειες πιλότων (Pilot Licences) και ακριβά µηχανικά µέρη 
αεροσκαφών δεν απαιτούνται (γεγονός που κάνει την χρήση των σκαφών W.I.G. να πιο 
ανέξοδη). Ανάλογα µε τον τύπο του σκάφους W.I.G., µπορούν να κάνουν χρήση των 
υπαρχόντων λιµενικών εγκαταστάσεων, και µπορούν να πλησιάσουν τον συνολικό 
χρόνο ταξιδιού µε εκείνο των αεροπορικών µεταφορών (µεσαίες αποστάσεις) µε µέρος 
του κόστους τους. 

 
Η χώρα µας είναι αναγκασµένη βάση των διεθνών συµβάσεων που έχει υπογράψει, 

να αποδέχεται τους διεθνείς κανονισµούς, όπως είναι αυτοί του ΙΜΟ και να τους 
ενσωµατώνει στο εθνικό δίκαιο. Κάτι ανάλογο έγινε και στην περίπτωση των σκαφών 
W.I.G., αν και δεν υπήρχε το ανάλογο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον, γεγονός που θα 
οδηγούσε σε πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα στην υιοθέτηση της διεθνούς νοµοθεσίας. 
Στο γεγονός αυτό βοήθησε και η πρόσφατη δροµολόγηση υδροπλάνων στην χώρα µας   
(που µοιάζουν σε µερικά σηµεία µε την λειτουργία των σκαφών W.I.G. Άρα το κατά 
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πόσο θα µπορέσει να δροµολογηθεί ένα τέτοιο σκάφος και στην Ελλάδα επαφίεται και 
µόνο στο κατά πόσον θα τύχει να συµπεριληφθεί στα επιχειρηµατικά πλάνα ενός 
Έλληνα εφοπλιστή. 

Έτσι πρόσφατα η Ελληνική Κυβέρνηση υιοθέτησε µε το υπ' αριθµ. 171 Προεδρικό 
∆ιάταγµα  (Τεύχος Α΄, Φ.Ε.Κ. 145/29 Ιουλίου 2004), την "Αποδοχή τροποποιήσεων της 
∆ιεθνούς Σύµβασης Περί των ∆ιεθνών Κανονισµών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν 
θαλάσση, 1972", η οποία κυρώθηκε µε το Ν.∆. 93/974 (Α 293) και τροποποιήθηκε µε 
το N. 635/1977 (Α189), το Π.∆. 233/1983 (Α86), το Π.∆. 116/1989 (Α 52), το Π.∆. 
84/1991 (Α 33) και το Π.∆. 11/1996 (Α11), όπως αυτές υιοθετήθηκαν µε την Απόφαση 
Α. 910 (22) της 22ης Συνέλευσης της Ολοµέλειας του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισµού (ΙΜΟ)". Στο ανωτέρω Προεδρικό ∆ιάταγµα υιοθετείται ο όρος σκάφους 
W.I.G. ως εξής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ 1972 

1. Κανόνας 3 
- Η παράγραφος (α) τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Η λέξη "σκάφος" περιλαµβάνει κάθε περιγραφή πλωτού µέσου, 
συµπεριλαµβανοµένων των άνευ εκτοπίσµατος σκαφών µε πλευρικές πτέρυγες και 
υδροπλάνων, που χρησιµοποιούνται ή είναι ικανά να χρησιµοποιούνται ως µέσο 
µεταφοράς στο νερό. 
- Προστίθεται νέα παράγραφος (µ) ως ακολούθως: 
(µ) Ο όρος "σκάφος µε πλευρικές πτέρυγες" σηµαίνει σκάφος πολλαπλής χρησιµότητος, 
το οποίο στην κυρίως χρήση του, πετάει χαµηλά στην επιφάνεια βελτιστοποιώντας το 
φαινόµενο επίδρασης επιφανείας. 
2. Κανόνας 8 
- Η παράγραφος (α) τροποποιείται ως εξής: 
(α) Οποιαδήποτε ενέργεια για την αποφυγή σύγκρουσης θα γίνεται σύµφωνα µε τους 
κανόνες αυτού του Μέρους, και αν οι περιστάσεις το επιτρέπουν, θα είναι θετική, θα 
γίνεται σε επαρκή χρόνο και θα λαµβάνει υπόψη την τήρηση των κανόνων σωστής 
ναυτικής πρακτικής. 
3. Κανόνας 18 
- Προστίθεται νέα παράγραφος (στ) ως εξής: 
(στ) (i) Σκάφος W.I.G. κατά την απογείωση, προσγείωση και την διάρκεια της πτήσης του 
κοντά στην επιφάνεια θα βρίσκεται µακριά από όλα τα άλλα πλοία και θα αποφεύγει την 
παρεµπόδιση της πορείας τους 
(ii) Σκάφος W.I.G. που θα βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια των υδάτων θα 
συµµορφώνεται µε τους Κανόνες αυτού του Μέρους ως µηχανοκίνητο πλοίο. 
  4. Κανόνας 23 
- Προστίθεται νέα παράγραφος (γ) ως εξής και γίνεται επαναρίθµηση: 
(γ) Σκάφος W.I.G. µόνο κατά την απογείωση, προσγείωση και πτήση κοντά στην 
επιφάνεια, που περιγράφονται στους Κανόνες αυτού του Μέρους, θα δεικνύει φώτα και 
σχήµατα όσο το δυνατόν παρόµοια σε χαρακτηριστικά και θέση. 
  5. Κανόνας 31 
- Ο Κανόνας 31 τροποποιείται ως ακολούθως: 



To Ελληνικό Σύστηµα Θαλασσίων Μεταφορών                                    Ψαρρός Απόστολος 
 

Σελίδα - 168 - 
 

Όπου δεν είναι πρακτικά δυνατό για υδροπλάνο ή σκάφος W.I.G. να επιδεικνύει φανούς 
και σχήµατα µετά των χαρακτηριστικών ή στις θέσεις που καθορίζονται από τους 
Κανόνες του παρόντος Μέρους, οφείλει να επιδεικνύει φανούς και σχήµατα που έχουν 
κατά το δυνατόν παρόµοια χαρακτηριστικά και θέση. 
 
Πηγή : www.flightship.bravehost.com 

   Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω η µελλοντική δροµολόγηση είναι δυνατή πλέον. 
Το µόνο που µένει είναι το σκάφος να έχει πιστοποίηση από κάποιο ξένο νηογνώµονα 
(κυρίως από τους Γερµανικό και Ρώσικο που έχουν εµπειρία σε αυτά).  

 
 
8.4. Συµπεράσµατα 
 

Τα δύο σκάφη που αναλύθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους (εκτός του 
αεροπλάνου) πιθανώς και υπό προϋποθέσεις να επιδράσουν καταλυτικά στο πεδίο 
ανταγωνισµού της ακτοπλοϊκής αγοράς, ακόµη και σε σχέση µε την αεροπλοΐα.   

 
Το υδροπλάνο αποτελεί ένα εναλλακτικό µέσο µεταφοράς το οποίο δύναται να 

αναβαθµίσει τις συγκοινωνίες, την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και να 
τονώσει την τουριστική κίνηση όχι µόνο των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών αλλά 
και της ενδοχώρας. Επιπλέον είναι µία γρήγορη και ασφαλής λύση για πτήσεις 
αεροδιακοµιδής ασθενών καθώς και µεταφοράς τροφίµων, ταχυδροµείου, Τύπου και 
φαρµάκων, σε περιπτώσεις απεργιών, αυξηµένων απαιτήσεων κίνησης ή δύσκολων 
καιρικών συνθηκών. 

 
Αναµένεται να είναι µια κερδοφόρος επένδυση, σύµφωνα µε τους ιδιοκτήτες της 

εταιρείας που ήδη δραστηριοποιείται, στην λογικά αναµενόµενη περίπτωση που τα 
αεροσκάφη τους έχουν πληρότητα τουλάχιστον 65%, κάτι που ήδη προσέλκυσε και 
άλλους επενδυτές στο χώρο αυτό (τουλάχιστο δύο ακόµη). 

 
Τα σύγχρονα σκάφη W.I.G. είναι µία σηµαντική εξέλιξη της τεχνολογίας στις 

θαλάσσιες µεταφορές υψηλής ταχύτητας, αν και βρίσκεται αρκετά χρόνια σε 
ερευνητικό στάδιο. Η δυνατότητα χαµηλής τιµής, οικονοµικής λειτουργίας και του 
υψηλού βαθµού ασφαλείας που µπορεί να παράσχει αποτελεί ένα στοιχείο που µπορεί 
να αποτελέσει την απαρχή της εισαγωγής αυτών των σκαφών στο δίκτυο µε δυνατότητα 
να ανταγωνιστούν τα άλλα µέσα σε υψηλό βαθµό. Σύµφωνα µε την εταιρεία που τα 
προωθεί στην Ελληνική αγορά, τα πρώτα σκάφη που θα µπουν στην ελληνική αγορά θα 
µεταφέρουν µόνο επιβάτες, αλλά εξετάζεται και η δροµολόγηση σκάφους που θα 
µεταφέρει και οχήµατα στα προσεχή έτη, κάτι που θα αυξήσει τον ανταγωνισµό και 
στον τοµέα αυτό της ακτοπλοϊκής αγοράς. Στο επόµενο κεφάλαιο θα γίνει και 
τεχνοοικονοµική ανάλυση για την εισαγωγή ενός σκάφους 80 θέσεων στη γραµµή 
Πειραιά – Ηρακλείου, και θα προκύψουν σηµαντικά συµπεράσµατα σε σχέση µε την 
αποδοτικότητα-αποτελεσµατικότητα της επένδυσης αυτής στην Ελληνική αγορά και σε 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 
Με λίγα λόγια ο ανταγωνισµός στο χώρο των µεταφορών στην Ελλάδα 

αναθερµαίνεται, κάτι που αναµένεται να ωθήσει και την ελληνική ακτοπλοΐα σε 
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βελτιωτικές αλλαγές, µε γνώµονα όχι µόνο το κέρδος αλλά και την εξυπηρέτηση του 
καταναλωτικού κοινού και την πρόοδο των ελληνικών νησιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο   

ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟ 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει καταρχήν, µία περιγραφή του τρόπου καθορισµού 

του ναύλου των µεταφορών του ελληνικού ακτοπλοϊκού δικτύου. Ο ναύλος αποτελεί το 
σηµαντικότερο έσοδο των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ιδίως στη χώρα µας, όπου στο 
µεγαλύτερο ποσοστό τους δεν έχουν εισαχθεί στη χρηµατιστηριακή αγορά, ούτε έχουν 
σηµαντικά έσοδα από διαφηµίσεις. Έτσι η εξέλιξη και δοµή του ναυλολογίου 
αποτέλεσε και αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα ενδιαφέροντος όλων των 
φορέων που ασχολούνται µε την ακτοπλοΐα, καθώς από  αυτό κρίνεται η βιωσιµότητα 
των ακτοπλοϊκών εταιρειών αλλά και η διαρκής και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση όλων 
των νησιωτικών περιοχών της χώρας. Ακολούθως θα γίνει παρουσίαση της σηµερινής 
κατάστασης, καθώς και ιστορική αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο καθοριζόταν ο 
ναύλος από την ηγεσία του Υ.Ε.Ν. τα περασµένα έτη.  

 
Το σηµαντικότερο όµως τµήµα του κεφαλαίου αυτού πραγµατεύεται το κόστος 

του ναύλου µε το οποίο οι εταιρείες δεν ζηµιώνονται από την επένδυσή τους σε νεό 
πλοίο, υδροπλάνο ή W.I.G., καθώς και το περιθώριο κέρδους που έχουν, µε βάση τη 
σηµερινή χρήση. Έτσι βρίσκεται ο ελάχιστος απαιτούµενος ναύλος ( RFR ) καθώς και ο 
εσωτερικός βαθµός απόδοσης της εν λόγω επένδυσης (IRR) βάσει των οποίων θα 
εξαχθούν και τα ανάλογα συµπεράσµατα για τη βιωσιµότητα και κερδοφορία της 
εκάστοτε επένδυσης. 
 
 
9.1. Ιστορική Αναδροµή 
 

Το γενικό χαρακτηριστικό στην εξέλιξη των ναύλων στα τέλη του περασµένου 
αιώνα ήταν, εκτός από τις ετήσιες αυξήσεις, η έντονη παρέµβαση του Κράτους, µέσω 
νοµοθετηµάτων, στη ρύθµιση των τελικών τιµών. Γνώµονας των πολιτικών των 
εκάστοτε ηγεσιών του Υ.Ε.Ν., ήταν και είναι η ισορροπία µεταξύ του συµφέροντος των 
ακτοπλοϊκών εταιρειών (το οποίο γινόταν και µε φοροελαφρύνσεις, επιδοτήσεις κλπ) 
και της διευκόλυνσης των πολιτών στις µεταφορές τους από και προς τα νησιά (έτσι 
υπήρχαν εκπτώσεις για µεγάλο ποσοστό µεταφεροµένων).  
 

Την µελέτη των ναυλολογίων µπορούµε να τη χωρίσουµε σε τρεις επιµέρους 
περιόδους : 
 
1. την περίοδο πριν το 2002, όπου η Πολιτεία ρύθµιζε τις τιµές των ναύλων µε 

διάφορες οικονοµικές µεθόδους, πάντοτε προσαρµόζοντας αυτές στις προηγούµενα 
ισχύουσες τιµές,  
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2. την περίοδο από  1η Νοεµβρίου 2002 έως και  29η Μαΐου 2005, που σε συνθήκες 
µεν ελεύθερης αγοράς, ρυθµιζόταν δε η ανώτατη τιµή του ναύλου της οικονοµικής 
θέσης σε όλες τις γραµµές και 

 
3. την περίοδο από  29η Μαΐου 2005 έως και σήµερα, όπου οι πιο πολλές γραµµές 

έχουν ελεύθερη τιµολόγηση από µέρους των εταιρειών, ενώ το Κράτος 
παρεµβαίνει µόνο στις µη εµπορικές και στις “µονοπωλιακές γραµµές” (για 
αποφυγή µονοπωλιακών καταστάσεων και πάντοτε προς συµφέρον του 
µεταφερόµενου επιβατικού κοινού). 

 
 
9.1.1.  Περίοδος 1976-2002 
 

Η διαµόρφωση του ναυλολογίου στις ακτοπλοϊκές µεταφορές για την πρώτη 
περίοδο, γινόταν σταδιακά και είχε βάση τα προϊσχύοντα ναυλολόγια, για αντιστοίχου 
µήκους γραµµές και τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ των ενδιαφεροµένων µελών και της 
πολιτείας για τις νέες συνδέσεις. Στην συνέχεια, η από έτος σε έτος αναπροσαρµογή 
των ναυλολογίων αποφασιζόταν από το Υ.Ε.Ν. και το ΥΠ.ΕΘ.Ο, µε βάση τις 
µεταβολές στα στοιχεία κόστους των ακτοπλοϊκών εταιρειών (όπως αυτά εκτιµώνταν 
από το  Ναυτικό Επιµελητήριο της Ελλάδος και τις εταιρείες) και υποβάλλονταν προς 
γνωµοδότηση και έγκριση στην Γνωµοδοτική Επιτροπή Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 
(Γ.Ε.Α.Σ.) και στην συνέχεια στο ΥΠ.ΕΘ.Ο.  
 

Σύµφωνα µε την τότε ισχύουσα νοµοθεσία, η πιο πάνω διαδικασία ίσχυε για τις 
κύριες και δευτερεύουσες γραµµές (δηλαδή αντίστοιχα για τις γραµµές που συνδέονται 
µε Πειραιά ή κάποιο άλλο λιµάνι στην ηπειρωτική χώρα) στις οποίες τελικά η 
αναπροσαρµογή του ναύλου γίνονταν µε την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης 
του Υ.Ε.Ν. Για τις τοπικές γραµµές οι ναύλοι αναπροσαρµόζονταν από τις αρµόδιες 
Λιµενικές Αρχές και επικυρώνονταν από τον Νοµάρχη (και αυτές βέβαια 
ακολουθούσαν σχεδόν στο σύνολό τους τις αυξήσεις των κυρίων γραµµών, όπως 
ακριβώς συµβαίνει και στις πορθµειακές γραµµές).  

 
Οι βασικές διακρίσεις του ναυλολογίου ήταν τα ναυλολόγια επιβατών και 

οχηµάτων κατά σύνδεση, µε περαιτέρω διακρίσεις θέσεως για τους επιβάτες, τύπου και 
µήκους οχήµατος για τα ναυλολόγια οχηµάτων, ή ωφέλιµου βάρους οχήµατος στις 
πορθµειακές συνδέσεις. Ο ναύλος διακρινόταν σε µεικτό και καθαρό, καθώς και στον 
ναύλο που καταβάλλει ο επιβάτης ή το όχηµα, στον οποίο περιλαµβάνονταν και τέλη 
υπέρ τρίτων (ΝΑΤ, λιµενικά τέλη, λεµβουχικά σε ορισµένες περιπτώσεις κλπ), καθώς 
βέβαια και ο ΦΠΑ (όπως και σήµερα άλλωστε).  
 

Χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής ήταν η δυνατότητα της πολιτείας να 
καθορίζει οµάδες επιβατών και οχηµάτων για τις οποίες, είτε δεν καταβάλλονταν 
ναύλος, είτε προβλέπονταν σηµαντικές εκπτώσεις. Βέβαια µε διάφορα νοµοθετήµατα η 
Πολιτεία κατά καιρούς πραγµατοποιούσε διάφορες σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο 
διαµόρφωσης της τιµής του ναύλου (ιδίως σε προεκλογικές περιόδους για ευνόητους 
λόγους). Έτσι είχαµε : 
 
1. Τη δυνατότητα καθορισµού αυξήσεων ναύλων από τους ακτοπλόους ανάλογα µε τις 

ειδικές συνθήκες της γραµµής µε την καθιέρωση αµφιοριακών αυξήσεων, το 1981, 
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κάτι που οι ακτοπλόοι δεν εκµεταλλεύτηκαν για άσκηση ανεξάρτητης τιµολογιακής 
πολιτικής παρά µόνο ως προς το ανώτατο όριο της τιµής του ναύλου. 

 
2. Την αναµόρφωση του ναυλολογίου επιβατών (όχι όµως των οχηµάτων) το 1984, 

έτσι ώστε για γραµµές ίσης περίπου απόστασης τα ναυλολόγια να είναι περίπου ίσα, 
πάντοτε όµως σε σχέση µε τον τύπο του πλοίου και της κατηγορίας πλόων.  

 
3. Την αναµόρφωση του ναυλολογίου οχηµάτων µε βάση το µήκος του οχήµατος, αντί 

του ωφέλιµου βάρους οχήµατος, το 1987 (µόνο για τις ακτοπλοϊκές γραµµές και όχι 
για τις πορθµειακές)  

 
4. Την εφαρµογή του νέου Κανονισµού Ενδιαίτησης Επιβατών το 1995, ο οποίος 

καθιέρωσε νέα επίπεδα εξυπηρέτησης και κατ’ επέκταση νέα επίπεδα ναύλων για 
τις συγκεκριµένες κατηγορίες θέσεων που δηµιουργήθηκαν. 

 
5. Την αναµόρφωση του ναυλολογίου επιβατών οικονοµικής θέσεως, µε την 

καθιέρωση νέου συστήµατος υπολογισµού των ναύλων βάσει της απόστασης και 
του όγκου-πυκνότητας της κίνησης το 1996. Ταυτόχρονα καθιερώθηκε και νέο 
σύστηµα σχετικών τιµών των διαφόρων κατηγοριών θέσεων (διαµόρφωση 
εξαρτηµένων κατηγοριών ναύλων).  

 
6. Την καθιέρωση εποχιακού ναύλου υψηλής /χαµηλής περιόδου (µειωµένος/ 

χειµερινός ναύλος 1/10-31/3 και αυξηµένος /θερινός ναύλος 1/4-30/9) από το 1997, 
ο οποίος ισχύει µόνον για τα ναυλολόγια επιβατών στις κύριες και δευτερεύουσες 
ακτοπλοϊκές γραµµές και τις γραµµές Αργοσαρωνικού (+ - 10%, δηλαδή συνολική 
µεταβολή 20%), πλην των τοπικών γραµµών γενικώς. 

 
7. Την παροχή στις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις του δικαιώµατος εµπορικών εκπτώσεων 

στα ισχύοντα εκάστοτε ναυλολόγια επιβατών και οχηµάτων από το 1998. 
 
8. Το ναυλολόγιο οικονοµικής θέσης των ταχυπλόων/δυναµικώς υποστηριζόµενων 

πλοίων διαµορφώνεται στο διπλάσιο του αντίστοιχου ναυλολογίου των συµβατικών 
πλοίων και τέλος, το ναυλολόγιο της διακεκριµένης θέσης µε καµπίνα Α’ για τα 
συµβατικά πλοία, µπορεί να διαµορφωθεί ελεύθερα από 180% µέχρι το 
τετραπλάσιο της οικονοµικής, πλην των πλοίων που εκτελούν πλόες Γ’-∆’-Ε’-ΣΤ’ 
και τα ταχύπλοα/δυναµικώς υποστηριζόµενα για τα οποία το ναυλολόγιο της 
διακεκριµένης χωρίς κλίνη, µπορεί να διαµορφωθεί από 150% µέχρι το διπλάσιο 
της οικονοµικής τους θέσης. 

 
Βλέπουµε λοιπόν ότι στην περίοδο αυτή, ο ρυθµιστικός ρόλος του Κράτους 

είναι µείζονος σηµασίας για τον καθορισµό των ναύλων. Το κράτος παρεµβαίνει µε τον 
καθορισµό υποχρεωτικού ναυλολογίου καθορίζοντας το ύψος, τις αυξήσεις, την δοµή 
του ναυλολογίου, αλλά και τις επιτρεπόµενες εµπορικές εκπτώσεις, ακόµη και τις 
ποινές σε περίπτωση παράβασης. Επιπλέον υποχρεωτική καθίσταται για τις 
ακτοπλοϊκές εταιρείες και η δωρεάν ή µε έκπτωση διακίνηση διαφόρων κατηγοριών 
προσώπων και οχηµάτων. Έτσι το 2000 δικαιούνταν δωρεάν διακίνηση δεκατέσσερις 
(14) κατηγορίες προσώπων ενώ για άλλες είκοσι (20) κατηγορίες προβλέπονταν 
εκπτώσεις που κυµαίνονται µεταξύ 25% και 50% (που είναι και το σύνηθες ποσοστό 
έκπτωσης). Στην µεταφορά οχηµάτων, υπήρχαν αντίστοιχα πέντε κατηγορίες δωρεάν 
και δύο κατηγορίες στις οποίες παρέχονταν υποχρεωτικά εκπτώσεις. Τέλος, η µεταφορά 
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του ταχυδροµείου γίνονταν δωρεάν και µε ευθύνη των ακτοπλοϊκών εταιρειών, έστω 
και εάν αυτό συνεπάγετο συγκεκριµένες δαπάνες φύλαξης. 
 

Το πνεύµα των νόµων και του όλου συστήµατος αποσκοπούσε στην αποτροπή 
του άκρατου ανταγωνισµού και τη ρύθµιση του δικτύου ώστε να είναι τακτικό και 
προσιτό για τον πολίτη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, το Υ.Ε.Ν. µε το 
εκάστοτε ισχύον ναυλολόγιο στόχευε στο να καλύπτει τον, υπό συνήθεις συνθήκες 
κόστους, απασχολούµενο πλοιοκτήτη, εξασφαλίζοντας έτσι την σταθερότητα και 
συνέχεια των ακτοπλοϊκών µεταφορών. 

 
Ο τρόπος καθορισµού του καθαρού ναύλου που χρησιµοποιήθηκε στα τέλη του 

2000, βασίζεται στην βασική τιµή ναύλου ανά µίλι προσαρµοσµένη βάσει του 
συντελεστού µήκους και του συντελεστού πυκνότητας κίνησης για κάθε σύνδεση και 
τύπο µεταφοράς. Με βάση την µέθοδο αυτή προσδιορίζονταν οι ναύλοι που ίσχυαν σε 
κάθε διαδροµή και οι εγκρινόµενες αυξήσεις υπολογίζονταν κάθε φορά στον βασικό 
ναύλο ανά µίλι, που αναπροσαρµοζόταν αντίστοιχα, ενώ οι λοιποί συντελεστές 
παρέµεναν οι ίδιοι (Πίνακας 9.1 55).  

 
Βέβαια, το σύστηµα αυτό είχε πολλά προβλήµατα και ατέλειες, και έτσι, για την 

οµαλότερη µετάβαση στο καθεστώς της ελεύθερης αγοράς, το Μάρτιο του 2002, η 
Επιτροπή Ναυλολογίου αποφάσισε νέες αλλαγές στον τρόπο υπολογισµού του ναύλου 
σε σχέση µε το προηγούµενο σύστηµα. Τα σηµαντικότερα σηµεία αυτής της 
συνεδρίασης ήταν : 

 
- Ο ναύλος επιβατών σε όλες τις συνδέσεις θα πρέπει να υπολογίζεται 

οµοιόµορφα, κλιµακούµενος ανάλογα µε τη διανυόµενη απόσταση, µε 
ταυτόχρονη κατάργηση του συντελεστή πυκνότητας και του ως τότε 
χρησιµοποιούµενου συντελεστή απόστασης, µε διαµόρφωση νέου. 

 
- Η αύξηση της τιµής του ναύλου της οικονοµικής θέσης για όλα τα νέα 

συµβατικά πλοία (ηλικίας κάτω των 10 ετών) ως πρόσθετο κίνητρο για την 
εισαγωγή νέων πλοίων στην ακτοπλοΐα. 

 
- Η χρήση µεθόδου υπολογισµού του καθαρού ναύλου και για τα οχήµατα, µε 

ανάλογη µαθηµατική διαδικασία µε αυτή των επιβατών. 
 

- Η κατάργηση της ισχύουσας διάταξης για καθορισµό ναυλολογίου 
εµπορευµάτων κατά κλάση πλοίου και κατά πλου. 

 
- Η κατάργηση της εποχικότητας και της διάκρισης ναύλου οικονοµικής σε 

χειµώνα και θέρους. 
 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι και στη διάρκεια της 
περιόδου αυτής, παρατηρείται υπερβολική κρατική παρέµβαση, και ακαµψία ναύλων, 
περιορισµοί στην άσκηση τιµολογιακής πολιτικής από µέρους των εταιρειών, µεγάλη 
θερινή περίοδος εφαρµογής υψηλών ναύλων, έλλειψη προσαρµογής του ναύλου στην 
ποιότητα (άλλη από αυτή των ταχυπλόων) ή /και στην ηµέρα και ώρα ταξιδιού, και 
τέλος υψηλές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. Με την τελευταία ρύθµιση που αναφέρθηκε, 
                                                 
55  Υπουργείο Ανάπτυξης και ΥΕΝ, "ΑΡΙΑ∆ΝΗ: Πρόγραµµα Ανάπτυξης Εσωτερικών 
Θαλάσσιων Μεταφορών", R.C.D. Engineering, Αθήνα 1998 



To Ελληνικό Σύστηµα Θαλασσίων Μεταφορών                                    Ψαρρός Απόστολος 
 

Σελίδα - 174 - 
 

το Υ.Ε.Ν. προσπάθησε να αποφύγει απότοµες και ανεπιθύµητες παρενέργειες που 
πιθανόν να έφερναν οι διατάξεις του νέου νόµου στην αγορά των θαλασσίων 
µεταφορών και προχώρησε στις άνωθι ρυθµίσεις, οι οποίες όµως, όπως αποδείχτηκε, 
δεν έφεραν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΛΩΝ ΑΝΑ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ 
 

Βασική Τιµή Εισιτηρίου Ποσό Συντελεστής Πυκνότητας Συντελεστής Μήκους 
Σύνδεσης 

Επιβατών 46,6 δρχ./µίλι

Οικονοµική Θέση 1,2 της βασικής τιµής 1,1 για αραιή κίνηση 1,5 έως 25 ν.µ.

∆ιακεκριµένη Θέση 1,5 της βασικής τιµής   1 για µέση κίνηση 1,1 από 25-50 ν.µ.

 0,9 για πυκνή κίνηση 1 από 50-100 ν.µ.

 0,7 από 100-200 ν.µ.

 0,65>200 ν.µ.

Ι.Χ. 165 δρχ./µίλι 1,1 για αραιή κίνηση 1,5 έως 25 ν.µ.

   1 για µέση κίνηση 1,1 από 25-50 ν.µ.

 0,9 για πυκνή κίνηση 1 από 50-100 ν.µ.

 0,7 από 100-200 ν.µ.

 0,65>200 ν.µ.

Φορτηγών (ανά µέτρο) 62-63 δρχ./µέτρο 1,1 για αραιή κίνηση 1,5 έως 25 ν.µ.

   1 για µέση κίνηση 1,1 από 25-50 ν.µ.

 0,9 για πυκνή κίνηση 1 από 50-100 ν.µ.

 0,7 από 100-200 ν.µ.

 0,65>200 ν.µ.

 
Πηγή: Μελέτη ΑΡΙΑ∆ΝΗ, ΥΕΝ, έτος 1998 
 

 
9.1.2.  Περίοδος 2002-2005 

 
Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την πρόωρη άρση του cabotage µε το νόµο 

2932/2001, και τα ουσιαστικά προβλήµατα προσαρµογής της ελληνικής ακτοπλοΐας 
στην απελευθέρωση της αγοράς, κυρίως λόγω του συνεχιζόµενου παρεµβατισµού της 
Πολιτείας σε θέµατα καθορισµού ναύλων. 
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Κατά την περίοδο αυτή, τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν 
την κατάσταση: 

 

1. Η ύπαρξη της έννοιας του «ενδεικνυόµενου» ναύλου, ο οποίος αποτελεί ένα 
είδος άνω ορίου του ναύλου της οικονοµικής θέσης. 

 
2. Η συνέχιση των επιβαρύνσεων του ναύλου µε εισφορές υπέρ τρίτων. 

 
3. Η συνέχιση της προσφοράς εκπτωτικών εισιτηρίων για συγκεκριµένες 

κατηγορίες πολιτών. 
 
Σύµφωνα µε τον νέο νόµο, η δροµολόγηση πλοίων σε γραµµές και δροµολόγια 

γίνεται ελεύθερα µε βάση τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων πλοιοκτητών, οι οποίες 
«ελέγχονται» από το Υπουργείο ή τη Ρυθµιστική Αρχή και είτε εγκρίνεται η αίτηση 
(άρα δροµολογείται το πλοίο), είτε µπορούν να ζητηθούν αλλαγές. ∆ηµιουργούνται έτσι 
δύο περιπτώσεις:  

 

- γραµµές όπου υπάρχει επιχειρηµατικό ενδιαφέρον και αρκετές αιτήσεις που να  
εξασφαλίζουν ένα επιθυµητό επίπεδο εξυπηρέτησης (εµπορικές), και  
 

- γραµµές για τις οποίες δεν υπάρχει ενδιαφέρον ή οι αιτήσεις που υπάρχουν δεν 
εξασφαλίζουν ένα επιθυµητό επίπεδο εξυπηρέτησης (άγονες). 
 

Έτσι τα τότε Υπουργεία Αιγαίου και Ναυτιλίας καθόριζαν τις ελάχιστες 
συχνότητες δροµολόγησης καλοκαίρι και χειµώνα, τις «ενδεικνυόµενες» (βάση 
ζήτησης) συχνότητες,  τον «ενδεικνυόµενο» ναύλο οικονοµικής θέσης, και τον τύπο 
των πλοίων. 

 
Στις εµπορικές γραµµές, ο πλοιοκτήτης στην αίτησή του δήλωνε και «την 

ανώτατη τιµολόγηση της παρεχόµενης υπηρεσίας για την οικονοµική ή την υπάρχουσα 
ενιαία θέση και για τα οχήµατα» (κεφάλαιο πρώτο, άρθρο 4ο, παράγραφος 1), για την 
οποία το Υ.Ε.Ν. µπορούσε να ζητήσει τροποποίησή της «αν αιτιολογηµένα κρίνεται, 
ότι η ανώτατη τιµολόγηση που προτείνεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, σε 
συγκεκριµένη σύνδεση είναι υπερβολική και αντίκειται προς το ∆ηµόσιο Συµφέρον». 
Έτσι και στις εµπορικές γραµµές ο ναύλος οικονοµικής θέσης υπόκειταν σε κάποιας 
µορφής έλεγχο από την Πολιτεία, κάτι που ήρθη µερικώς το καλοκαίρι του 2005, και 
ουσιαστικά την άνοιξη του 2006.  
 

Για τις Συµβάσεις ανάθεσης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας (Σ∆Υ) που προβλέπονται στο 
άρθρο 8 του κεφαλαίου 1, και αφορούν τις συνδέσεις όπου δεν υπάρχει επιχειρηµατικό 
ενδιαφέρον για ανάληψη υπηρεσίας τακτικών γραµµών, εκεί ήταν επίσης απαραίτητη 
µια αντικειµενική διαδικασία υπολογισµού των «τεκµηριωµένων ενδεδειγµένων 
ναύλων» γιατί µε βάση αυτούς γινόταν η προκήρυξη των σχετικών υπηρεσιών στον 
µειοδοτικό διαγωνισµό και µετά η αποζηµίωση, από το κράτος, των πλοίων που θα 
δροµολογούνταν.   

 
Η µέθοδος υπολογισµού πλέον του ανώτατου ορίου του ναύλου οικονοµικής ή 

ενιαίας θέσης επιβατών, οχηµάτων και εµπορευµάτων αναφέρεται σε έγγραφο του 
Υ.Ε.Ν., στις 16 Ιουλίου 2004 (Παράρτηµα 9Α) και βασιζόταν στον τύπο : 
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ΤΙΜΗ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΙΛΙ x ΑΠΟΣΤΑΣΗ x ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 
 
όπου :  
 ● τιµή ανά µίλι είναι µια βασική τιµή ναύλου για απόσταση ενός ναυτικού µιλίου, 
 
 ● απόσταση είναι αυτή που µεταφέρεται ο επιβάτης κατά τη συντοµότερη διαδροµή 
µεταξύ των λιµένων προέλευσης και προορισµού του εκφρασµένη σε ναυτικά µίλια, µε 
ακρίβεια ενός ναυτικού µιλίου, 
 
● συντελεστής απόστασης56 είναι ο οριακός συντελεστής που αναφέρεται σε κλιµάκια 
αποστάσεων και µειώνεται όσο αυξάνει η απόσταση, µε δεδοµένες τιµές από το Υ.Ε.Ν.  
 

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι η έννοια του «ενδεικνυόµενου» 
ναύλου, που αποτελεί ένα άνω ορίου του ναύλου της οικονοµικής θέσης, στις εµπορικές 
- ανταγωνιστικές γραµµές αντίκειται στο πνεύµα του ευρωπαϊκού κανονισµού για την 
απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και απετέλεσε και το σηµείο κλειδί για 
την «αιτιολογηµένη γνώµη» που έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελληνική 
Πολιτεία το ∆εκέµβριο του 2005 (για τη µη συµµόρφωση της νοµοθεσίας µε την 
αντίστοιχη ευρωπαϊκή). 
 
 
9.1.3.  Περίοδος 2005-σήµερα 

 
Η περίοδος αυτή οριοθετείται τυπικά από την απόφαση για απελευθέρωση των 

ναύλων, η οποία ελήφθη τέλη Μαΐου του 2005 και σύµφωνα µε την οποία δεν 
υφίσταται ανώτατη επιτρεπόµενη τιµολόγηση σε όλες τις θέσεις επιβατών και των κάθε 
κατηγορίας οχηµάτων και εµπορευµάτων των ακτοπλοϊκών πλοίων µε αφετήριους  
λιµένες τους: 

 
α.   Λαυρίου προς όλες τις κατευθύνσεις και επιστροφή, εκτός Κέας (Τζιας). 
 

β.   Κύµης προς όλες τις κατευθύνσεις και επιστροφή,  εκτός Σκύρου. 
  

γ.  Ραφήνας προς τους λιµένες Άνδρου - Τήνου - Μυκόνου και επιστροφή, εφόσον 
δραστηριοποιούνται πλοία τουλάχιστον τριών ανεξάρτητων εταιρειών. 
 

δ.   Ελευσίνας προς όλες τις κατευθύνσεις για τη µεταφορά οχηµάτων και επιστροφή. 
 

ε.   Πάτρας προς Κέρκυρα και επιστροφή. 
 

Εν τέλει, οι πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις ναυτιλιακές εταιρίες, 
αλλά και η αποκάλυψη των προβληµάτων λειτουργίας του συστήµατος µε σχεδόν 
µηδενική είσοδο ξένων ακτοπλοϊκών εταιριών και ανυπαρξία επενδύσεων σε νέα πλοία, 
οδήγησαν τελικά σε αποφάσεις για άρση ορισµένων σηµαντικών εµποδίων στην 
ανάπτυξη του κλάδου στο πρώτο εξάµηνο του 2006. Η πλήρης απελευθέρωση των 
ναύλων έλαβε τελικά χώρα µε Υπουργική Απόφαση στις αρχές του 2006 
δηµιουργώντας τις συνθήκες για ενίσχυση του ανταγωνισµού στις περισσότερες 

                                                 
56 Οι συντελεστές απόστασης διαφοροποιούνται, µε γνώµονα την ηλικία του πλοίου και το 
είδος της γραµµής που αυτό εξυπηρετεί (µε εξαίρεση τη γραµµή  Πέραµα – Παλούκια, που 
ισχύει άλλος µαθηµατικός τύπος λόγω της συνεχούς ροής οχηµάτων και του µεγάλου αριθµού 
πλοίων που δραστηριοποιούνται στη γραµµή αυτή).   
 



To Ελληνικό Σύστηµα Θαλασσίων Μεταφορών                                    Ψαρρός Απόστολος 
 

Σελίδα - 177 - 
 

ακτοπλοϊκές γραµµές και στην προσφορά µίας ευρείας σειράς υπηρεσιών µε πολύ πιο 
ικανοποιητικούς συνδυασµούς ποιότητας - τιµής. 

 
Έτσι δεν υφίσταται πλέον ανώτατη επιτρεπόµενη δροµολόγηση σε όλες τις 

θέσεις επιβατών και σε όλες τις κατηγορίες οχηµάτων που διακινούνται από το λιµένα 
του Πειραιά (συµπεριλαµβανοµένων και των λοιπών λιµένων αρµοδιότητας του 
Κεντρικού Λιµεναρχείου Πειραιά) και επιστροφή µε πλοία της ακτοπλοΐας, στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρούνται για κάθε λιµένα προορισµού µία τουλάχιστον 
από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
- Η σύνδεση του λιµένα Πειραιά µε το λιµένα προορισµού να εξυπηρετείται από πλοία 
που ανήκουν σε δύο τουλάχιστον ανεξάρτητες εταιρείες µε ανεξάρτητη µεταξύ τους 
οικονοµική δραστηριότητα και ο λιµένας προορισµού να έχει ετήσιο αριθµό 
διακινούµενων επιβατών (αποβιβασθέντες και επιβιβασθέντες) άνω των 150.000, βάσει 
των προσφάτων διαθεσίµων ετησίων στατιστικών στοιχείων. 
 

- Ο λιµένας προορισµού να έχει ετήσιο αριθµό διακινούµενων επιβατών 
(αποβιβασθέντες και επιβιβασθέντες) άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000), βάσει 
των προσφάτων διαθεσίµων ετησίων στατιστικών στοιχείων(σύµφωνα µε τα στοιχεία 
που έδωσε χθες το Υ.Ε.Ν., λιµάνια µε πάνω από 300.000 διακινούµενους επιβάτες σε 
ετήσια βάση είναι τα παρακάτω: Πειραιάς, Αγιόκαµπος, Αίγινα, Αιδηψός, Αντίπαρος, 
Αντίρριο, Αργοστόλι, Αρκίτσα, Βόλος, Γλύφα, Ελευσίνα, Ερέτρια, Ζάκυνθος, 
Ηγουµενίτσα, Ηράκλειο, Θάσος, Σαντορίνη, Καβάλα, Κάλυµνος, Κέα, Κεραµωτή, 
Κέρκυρα, Κυλλήνη, Κως, Λαύριο, Ληξούρι, Μαρµάρι, Μύκονος, Μυτιλήνη, Ν. Στύρα, 
Νάξος, Παλούκια, Πάρος, Πάτρα, Πόρος, Πρίνος Θάσου, Ραφήνα, Ρίο, Ρόδος, Σάµη, 
Σύµη, Σύρος, Σφακιά, Τήνος, Ύδρα, Φανερωµένη, Χανιά, Χίος και Ωρωπός). 
 

Βέβαια, ανοιχτό παραµένει το θέµα της κατάργησης µέρους των κρατήσεων 
υπέρ τρίτων57 (που αυξάνουν την, επιπλέον του ΦΠΑ, επιβάρυνση του ναύλου στο 
11%-15%), γεγονός που αποτελεί οικονοµική επιβάρυνση για το µεταφερόµενο κοινό, 
και  που έχει πάγια ζητηθεί από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες 

 
 

9.2.  Τεχνοοικονοµικές Μελέτες για Εύρεση του Ελάχιστου Απαιτούµενου Ναύλου 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µία προσπάθεια να υπολογιστεί ο Ελάχιστος 

Απαιτούµενος Ναύλος (R.F.R.) για συγκεκριµένα σενάρια εκµετάλλευσης. Με την 
ανάλυση της αποδοτικότητας ελέγχεται το κατά πόσο η υπόψη επένδυση είναι βιώσιµη 
και αν παρέχει ικανοποιητική απόδοση στα κεφάλαια που πρόκειται να επενδυθούν. 
Γενικά, η απόδοση των κεφαλαίων που θα επενδυθούν θεωρείται ικανοποιητική και η 
επένδυση κρίνεται συµφέρουσα για τους επενδυτές αν είναι τουλάχιστον ίση µε την 
απόδοση που θα µπορούσαν να είχαν τα κεφάλαια αυτά σε µια εναλλακτική λύση (άλλη 
επένδυση, κατάθεση σε λογαριασµό καταθέσεων κλπ). 

                                                 
57 Η Ε.Ε. εκτός  από τις κρατήσεις υπέρ Λιµενικών Ταµείων και Οργανισµών Λιµένος και τον 
ΦΠΑ,«µη νόµιµες» θεωρεί τις εξής επιβαρύνσεις: 
1. Ασφαλίστρου ΝΑΤ επιβατών και οχηµάτων 
2. Αποσκευοφορέων (αχθοφορικά) 
3. Λεµβουχικών 
4. ∆ιαφυγούσης εργασίας φορτοεκφορτωτών 
5. Επίναυλου. 
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Για τη µέτρηση της αποδοτικότητας χρησιµοποιούνται διάφορα κριτήρια, τα 
κυριότερα των οποίων είναι: 
α.  Η καθαρή παρούσα αξία (Net Present Value - NPV). 
β.  Η µέθοδος αποπληρωµής των επενδεδυµένων κεφαλαίων (Pay Back Period - PBP). 
γ.  Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (Internal Rate of Return - IRR). 

 
Η αξιολόγηση - κατάταξη του επενδυτικού σχεδίου γίνεται µε βάση τις 

παρακάτω παραδοχές: 
 
α.  Η επένδυση πραγµατοποιείται σε άνισα ετήσια ποσά Εi. Κατά τα ν-έτη της χρήσιµης 
ζωής του σχεδίου επιτυγχάνονται άνισα ετήσια καθαρά ταµειακά αποτελέσµατα Νi 
β.  Οι ταµειακές ροές πραγµατοποιούνται στο τέλος κάθε χρόνου. 
γ.  ∆εν γίνεται προεξόφληση των ταµειακών ροών. 
δ. Θεωρούνται n-έτη ολικής ζωής του σχεδίου επένδυσης και προεξόφληση των 
ταµειακών ροών στο έτος µηδέν µε συντελεστή προεξόφλησης α. 
 

Ο απαιτούµενος ναύλος (RFR) εκφράζει τον ελάχιστο ναύλο που πρέπει να 
εξασφαλίσει το πλοίο για τη διάρκεια ζωής του, ώστε η Καθαρά Παρούσα Αξία της 
επένδυσης να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε το µηδέν. Είναι ο ναύλος εκείνος µε τον οποίο 
η Καθαρά Παρούσα Αξία της επένδυσης µηδενίζεται. 

 
Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει θα χρησιµοποιηθούν στοιχεία που τα 

περισσότερα είναι γνωστά από τις εταιρείες αλλά έγιναν και κάποιες παραδοχές ιδίως 
στις περιόδους αποπληρωµής και σε συγκεκριµένα ποσοστά, τα οποία όµως είναι 
ανάλογα µε αυτά διαφόρων άλλων µελετών και η χρήση τους εµπεριέχει µικρό ρίσκο. 
Τα πλοία που επιλέχθηκαν είναι το BLUE STAR 1 από συµβατικά, και το 
HIGHSPEED 1 από ταχύπλοα. Τέλος θα γίνει παρόµοια ανάλυση και στα σκάφη 
W.I.G. για να δούµε αν έχουν πιθανότητες να αποσπάσουν ουσιαστικό µερίδιο στην 
αγορά του Αιγαίου. Για τις δύο πρώτες περιπτώσεις κατασκευάστηκε στο Excel, ένα 
χρηµατοδοτικό σενάριο βάσει του οποίου θα εξεταστεί η βιωσιµότητα των εν λόγω 
επενδύσεων. Στην περίπτωση του W.I.G., µε βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από 
την εταιρεία, γίνεται µία σύγκριση του σκάφους αυτού µε το αεροπλάνο και ταχύπλοο, 
στη γραµµή Πειραιά-Κρήτης ώστε να εξεταστεί η ανταγωνιστικότητά του σε µία 
εµπορική γραµµή. 
 
 
9.2.1.  Μελέτη Πλοίου Blue Star 

 
Στην ανάλυση αυτή χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία του Blue Star 1, στη γραµµή 

Πειραιά - Νάξου. Να τονίσουµε ότι η τιµή του HFO (αργό πετρέλαιο) που 
χρησιµοποιήθηκε, δεν είναι η σηµερινή αλλά µία µέση τιµή του περασµένου έτους 
(γιατί τώρα βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών ενώ όταν έγιναν αυτές 
οι επενδύσεις, και για τα πρώτα έτη λειτουργίας των, ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΟΙΟ BLUE STAR 1 

 
 Γενικά Χαρακτηριστικά 

Πλοίου 
Conventional Fast 

Ferry BS1 
Χαρακτηριστικά 

πλοίου Όνοµα πλοίου BLUE STAR 1

 Ολικό µήκος γάστρας (LOA) (m) 176,1
 Μέγιστο πλάτος (Β) (m) 25,7
 Βύθισµα (m) 6,4
 DWT (tonnes) 4563,0
 Κόροι (GRT) 29415,0
 Υπηρεσιακή ταχύτητα (Kn) 27,0
 Υλικό Χάλυβας
 Κόστος κατασκευής  (εκ.$) 86
  
  

Μηχανή Τύπος µηχανολογικής εγκατάστασης 4 MAN B&W 8L58/64
 Εγκατεστηµένη ισχύς (kW) 44480,0
 Κατανάλωση καυίµου (t/h) 8,2
 Ειδική κατανάλωση µηχανών (g/kWh) 183,9
  

Μεταφορική  
ικανότητα Αριθµός επιβατών (Pax) 1600,0

 Aριθµός οχηµάτων (Cars) 640,0
 Aριθµός κλινών (Cabin beds) 430,0
   
   

Χρηµατοδότηση Ιδια Κεφάλαια 30%
 Επιχορηγήσεις (αναπτ. νόµος) 6%
 ∆άνειο (%) 64%
 Επιτόκιο αναγωγής και επιτόκιο 

µακροπρόθεσµων δανείων 
6%

 Περίοδος αποπληρωµής (έτη) 12 
 Επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης 10%
 Οικονοµική διάρκεια ζωής (έτη) 20 
  

Οικονοµικά 
στοιχεία 

Αξία πλοίου µετά τα 20 έτη (% της 
αρχικής αξίας) 

5%

 Απαιτούµενη απόδοση κεφαλαίου 10%
 Φορολογία 40%
   

Λειτουργικά έξοδα   
 Μισθοδοσία Πληρώµατος(ευρώ/µήνα- 

άτοµα) 
 

Πλοίαρχος 3061 1
Ύπαρχος 1952 1

Υποπλοίαρχος 1822 2
∆όκιµος πλοίαρχος 989 2
Μηχανικός Α 3039 1
Μηχανικός Β 1822 2
Μηχανικός Γ 1588 4
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Προϊστάµενος 
Αξιωµατικός 

1982 1

Οικονοµικός 
Αξιωµατικός. Α 

1822 2

Οικονοµικός 
Αξιωµατικός. Β 

1588 4

Προϊστάµενος 
Ηλεκτρολόγος 

1822 2

Ναύκληρος 1361 3
Ναύτης 1349 21

Μηχανοδηγός Α 1381 2
Αρχιθαλαµηπόλος Α 1647 2

Θαλαµηπόλος 1249 25
Επίκουρος αν. πρ. 1001 15

   
   
 Ποσοστό ετήσιας ωρίµανσης 

προσωπικού 
3%

 Αριθµός πληρωµάτων / έτος 1
 ∆ιοικητικά έξοδα (εκ. $/έτος) 0,15
 Ασφάλιστρα (% επί της αξίας του 

πλοίου) 
2,0%

 Συντήρηση: Ετήσιο κόστος 
δεξαµενισµού 1ου έτους λειτουργίας 

(εκ. euro) 

0,18

 Εξοδα προβολής ( εκ. $/ έτος) 0,07
 Λιµενικά δικαιώµατα & αµοιβές 

λιµενεργατών (euro/γραµµή) 
185

 Συντελεστής απόσβεσης (8 χρόνια) 0,125
  

Προφίλ 
Λειτουργίας 

Γραµµή Πειραιάς - Νάξος

  
 Συνολικές ηµέρες λειτουργίας / έτος 300 
 Συνολικό µήκος διαδροµής (n. miles) 103 
 ∆ιάρκεια ταξιδιού (min) 290 
 Χρόνος φορτοεκφόρτωσης σε κάθε 

λιµάνι (min) 30 

  
1ο τρίµηνο Μήνες 1 

 ∆ροµολόγια την ηµέρα 2 
 Συντελεστής πληρότητας επιβατών (και 

κλινών) 35%

 Συντελεστής πληρότητας οχηµάτων 40%
  

2ο τρίµηνο Μήνες 3 
 ∆ροµολόγια την ηµέρα 2 
 Συντελεστής πληρότητας επιβατών (και 

κλινών) 45%

 Συντελεστής πληρότητας οχηµάτων 35%
  

3ο τρίµηνο Μήνες 3 
 ∆ροµολόγια την ηµέρα 2 
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 Συντελεστής πληρότητας επιβατών (και 
κλινών) 85%

 Συντελεστής πληρότητας οχηµάτων 95%
  

4ο τρίµηνο Μήνες 3 
 ∆ροµολόγια την ηµέρα 2 
 Συντελεστής πληρότητας επιβατών (και 

κλινών) 35%

 Συντελεστής πληρότητας οχηµάτων 40%
  

Λειτουργία πλοίου Ποσοστό ετήσιας αύξησης της κίνησης 1,00%
 Συντελεστής εξισορόπησης 

πληρότητας πλοίου µεγάλης 
µεταφορικής ικανότητας επιβατών 

1,00

 Συντελεστής εξισορόπησης 
πληρότητας πλοίου µεγάλης 

µεταφορικής ικανότητας οχηµάτων 
1,00

  
Λειτουργικά έσοδα  

Ναύλος Ναύλος ΙΧ (ως προς ναύλο επιβάτη) 2,5
 Κανονικός Ναύλος (ΚΝ) ($) 30,51
 Ναύλος κλίνης (ως προς ναύλο 

επιβάτη) 1,00

 Προσαυξήσεις ΟΛΠ 0,5
 Προσαυξήσεις ΝΑΤ 6,5%
 Προσαυξήσεις ΦΠΑ 8,0%
 ∆ιακύµανση ναύλου Υψηλή περίοδος 1,00
 ∆ιακύµανση ναύλου Μέση περίοδος 1,00
 ∆ιακύµανση ναύλου Χαµηλή περίοδος 1,00
 Έσοδα από Bar ($/άτοµο/διαδροµή) 5,0
  

Λειτουργικά έξοδα Καύσιµα : τιµή καυσίµου diesel oil 
($/t) 350

 Λιπαντικά : τιµή λιπαντικού ($/l) 2
 Κατανάλωση λιπαντικού (% επί της 

κατανάλωσης καυσίµου) 3%

 Κατανάλωση νερού 
(lt/άτοµο/διαδροµή) 5

 Τιµή νερού (ευρώ/t) 5
 Προµήθειες πρακτόρων (% επί της 

τιµής εισητηρίου) 10%

 Ισοτιµία δολλαρίου - ευρώ (ε/$) 0,700 
  

Συντελεστές 
ευαισθησίας 
πλοίων 

Τιµές διακύµανσης Τιµές 

  
Συντελεστής 
κόστους 0,75 - 1,25 1,00 

Συντελεστής 
δανειοδότησης 0,75 - 1,25 1,00 

Συντελεστής 
επιτοκίου 0,75 - 1,25 1,00 
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Συντελεστής 
πληρότητας 0,75 - 1,25 1,00 

Συντελεστής ναύλου 0,75 - 1,25 1,00 
Συντελεστής 

κόστους καυσίµων 
& λιπαντικών 

0,75 - 1,25 1,00 

Συντελεστής 
µισθοδοσίας 
πληρώµατος 

0,75 - 1,25 1,00 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ RFR ΓΙΑ ΠΛΟΙΟ 
BLUESTAR 1 

 
Τιµή ναύλου ($) NPV (εκ. $) 

  
44,00 58,03
42,00 49,24
40,00 40,44
38,00 31,65
36,00 22,85
33,00 9,66
30,51 0,00
30,00 -2,53
27,00 -15,36
25,00 -28,75

 
 

ΣΧΗΜΑ 9.1. ΥΠΟΛΟΓΣΜΟΣ RFR ΓΙΑ ΠΛΟΙΟ BLUE STAR 1 
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Προφανώς, αφού ο RFR = 30,51 $ = 21,36 €, και δεδοµένου ότι η χρέωση της 
εταιρείας για τις πιο φθηνές θέσεις (όχι Α’ ή αριθµηµένη) είναι περίπου 30 €, είναι 
σαφές ότι η εταιρεία έχει σοβαρό περιθώριο κέρδους, στην περίοδο που εξετάζουµε, 
κάνοντας ρεαλιστικές υποθέσεις περί του χρηµατοδοτικού σεναρίου απόκτησης του εν 
λόγω πλοίου καθώς και για τα ποσοστά πληρότητάς του ανά τρίµηνο του έτους. 
 
 
9.2.2.  Μελέτη Ταχύπλοου HighSpeed 

 
Αντίστοιχα εδώ χρησιµοποιείται το ταχύπλοο Highspeed 1, στη ίδια γραµµή. 
Ουσιαστική διαφοροποίηση αποτελεί το γεγονός ότι ως καύσιµο χρησιµοποιεί MGO 
(Gas Oil) και όχι HFO (αργό).  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 

ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΟΙΟ HIGHSPEED 1 
 
 

 Γενικά Χαρακτηριστικά 
Πλοίου 

CATAMARAN HIGHSPEED 1 

Χαρακτηριστικά 
πλοίου Όνοµα πλοίου HIGHSPEED 1 

 Ολικό µήκος γάστρας (LOA) (m) 75,0 
 Μέγιστο πλάτος (Β) (m) 22,2 
 Βύθισµα (m) 8,0 
 DWT (tonnes) 360,0 
 Κόροι (GRT) 4333,0 
 Υπηρεσιακή ταχύτητα (Kn) 36,0 
 Υλικό Αλουµίνιο 
 Κόστος κατασκευής  (εκ.$) 30 
  
  

Μηχανή Τύπος µηχανολογικής εγκατάστασης 4 Diesels Caterpillar 3616 
 Εγκατεστηµένη ισχύς (kW) 20520,0 
 Κατανάλωση καυίµου (t/h) 3,9 
 Ειδική κατανάλωση µηχανών (g/kWh) 190,1 
   

Μεταφορική  
ικανότητα Αριθµός επιβατών (Pax) 620,0 

 Aριθµός οχηµάτων (Cars) 163,0 
 Aριθµός κλινών (Cabin beds) 0,0 
   
   

Χρηµατοδότηση Ιδια Κεφάλαια 30% 

 Επιχορηγήσεις (αναπτ. νόµος) 6% 

 ∆άνειο (%) 64% 

 Επιτόκιο αναγωγής και επιτόκιο 
µακροπρόθεσµων δανείων 

6% 

 Περίοδος αποπληρωµής (έτη) 12 

 Επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης 10% 

 Οικονοµική διάρκεια ζωής (έτη) 20 

   

Οικονοµικά Αξία πλοίου µετά τα 20 έτη (% της 5%



To Ελληνικό Σύστηµα Θαλασσίων Μεταφορών                                    Ψαρρός Απόστολος 
 

Σελίδα - 184 - 
 

στοιχεία αρχικής αξίας) 
 Απαιτούµενη απόδοση κεφαλαίου 10% 

 Φορολογία 40% 

   
Λειτουργικά έξοδα   

 Μισθοδοσία Πληρώµατος(ευρώ/µήνα- 
άτοµα) 

 

Πλοίαρχος 3061 1 
Ύπαρχος 1952 1 

Υποπλοίαρχος 1822 1 
∆όκιµος πλοίαρχος 989  
Μηχανικός Α 3039 1 
Μηχανικός Β 1822 1 
Μηχανικός Γ 1588 1 
Προϊστάµενος 
Αξιωµατικός 

1982 1 

Οικονοµικός 
Αξιωµατικός. Α 

1822 1 

Οικονοµικός 
Αξιωµατικός. Β 

1588 1 

Προϊστάµενος 
Ηλεκτρολόγος 

1822 1 

Ναύκληρος 1361 1 
Ναύτης 1349 5 

Μηχανοδηγός Α 1381 1 
Αρχιθαλαµηπόλος Α 1647 1 

Θαλαµηπόλος 1249 4 
Επίκουρος αν. πρ. 1001 3 

   
   
 Ποσοστό ετήσιας ωρίµανσης 

προσωπικού 
3% 

 Αριθµός πληρωµάτων / έτος 1 

 ∆ιοικητικά έξοδα (εκ. $/έτος) 0,15 

 Ασφάλιστρα (% επί της αξίας του 
πλοίου) 

2,0% 

 Συντήρηση: Ετήσιο κόστος 
δεξαµενισµού 1ου έτους λειτουργίας 

(εκ. euro) 

0,18 

 Εξοδα προβολής ( εκ. $/ έτος) 0,07 

 Λιµενικά δικαιώµατα & αµοιβές 
λιµενεργατών (euro/γραµµή) 

185 

 Συντελεστής απόσβεσης (8 χρόνια) 0,125

  
Προφίλ 

Λειτουργίας 
Γραµµή Πειραιάς - Νάξος 

  
 Συνολικές ηµέρες λειτουργίας / έτος 300 
 Συνολικό µήκος διαδροµής (n. miles) 103 
 ∆ιάρκεια ταξιδιού (min) 220 
 Χρόνος φορτοεκφόρτωσης σε κάθε 

λιµάνι (min) 30 
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1ο τρίµηνο Μήνες 1 
 ∆ροµολόγια την ηµέρα 2 
 Συντελεστής πληρότητας επιβατών (και 

κλινών) 32% 

 Συντελεστής πληρότητας οχηµάτων 37% 
  

2ο τρίµηνο Μήνες 3 
 ∆ροµολόγια την ηµέρα 2 
 Συντελεστής πληρότητας επιβατών (και 

κλινών) 45% 

 Συντελεστής πληρότητας οχηµάτων 35% 
   

3ο τρίµηνο Μήνες 3 
 ∆ροµολόγια την ηµέρα 2 
 Συντελεστής πληρότητας επιβατών (και 

κλινών) 80% 

 Συντελεστής πληρότητας οχηµάτων 95% 
  

4ο τρίµηνο Μήνες 3 
 ∆ροµολόγια την ηµέρα 2 
 Συντελεστής πληρότητας επιβατών (και 

κλινών) 40% 

 Συντελεστής πληρότητας οχηµάτων 35% 
  

Λειτουργία πλοίου Ποσοστό ετήσιας αύξησης της κίνησης 1,00% 
 Συντελεστής εξισορόπησης 

πληρότητας πλοίου µεγάλης 
µεταφορικής ικανότητας επιβατών 

1,00 

 Συντελεστής εξισορόπησης 
πληρότητας πλοίου µεγάλης 

µεταφορικής ικανότητας οχηµάτων 
1,00 

  
Λειτουργικά έσοδα  

Ναύλος Ναύλος ΙΧ (ως προς ναύλο επιβάτη) 2 
 Κανονικός Ναύλος (ΚΝ) ($) 51,28 
 Ναύλος κλίνης (ως προς ναύλο 

επιβάτη) 1,00 

 Προσαυξήσεις ΟΛΠ 0,5 
 Προσαυξήσεις ΝΑΤ 6,5% 
 Προσαυξήσεις ΦΠΑ 8,0% 
 ∆ιακύµανση ναύλου Υψηλή περίοδος 1,00 
 ∆ιακύµανση ναύλου Μέση περίοδος 1,00 
 ∆ιακύµανση ναύλου Χαµηλή περίοδος 1,00 
 Έσοδα από Bar ($/άτοµο/διαδροµή) 5,0 
   

Λειτουργικά έξοδα Καύσιµα : τιµή καυσίµου gas oil ($/t) 550
 Λιπαντικά : τιµή λιπαντικού ($/l) 2 
 Κατανάλωση λιπαντικού (% επί της 

κατανάλωσης καυσίµου) 3% 

 Κατανάλωση νερού 
(lt/άτοµο/διαδροµή) 5 

 Τιµή νερού (ευρώ/t) 5 
 Προµήθειες πρακτόρων (% επί της 10% 
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τιµής εισητηρίου) 
 Ισοτιµία δολλαρίου - ευρώ (ε/$) 0,700 
  

Συντελεστές 
ευαισθησίας 
πλοίων 

Τιµές διακύµανσης Τιµές 

   
Συντελεστής 
κόστους 0,75 - 1,25 1,00 

Συντελεστής 
δανειοδότησης 0,75 - 1,25 1,00 

Συντελεστής 
επιτοκίου 0,75 - 1,25 1,00 

Συντελεστής 
πληρότητας 0,75 - 1,25 1,00 

Συντελεστής ναύλου 0,75 - 1,25 1,00 
Συντελεστής 

κόστους καυσίµων 
& λιπαντικών 

0,75 - 1,25 1,00 

Συντελεστής 
µισθοδοσίας 
πληρώµατος 

0,75 - 1,25 1,00 

 
Και εδώ, αφού ο RFR = 51,28 $ = 36 €, και δεδοµένου ότι η χρέωση της 

εταιρείας για τις πιο φθηνές θέσεις (όχι σε business)  είναι περίπου 50 €, είναι σαφές ότι 
η εταιρεία έχει σοβαρό περιθώριο κέρδους, στην περίοδο που εξετάζουµε, κάνοντας 
ρεαλιστικές υποθέσεις περί του χρηµατοδοτικού σεναρίου απόκτησης του εν λόγω 
πλοίου καθώς και για τα ποσοστά πληρότητάς του ανά τρίµηνο του έτους.. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ RFR ΓΙΑ ΠΛΟΙΟ 

HIGHSPEED 1 
 

Τιµή ναύλου ($) NPV (εκ. $) 
   

80,00 31,88 
75,00 26,26 
70,00 20,64 
65,00 15,02 
60,00 9,39 
55,00 3,77 
51,28 0,00 
50,00 -1,13 
45,00 -7,74 
40,00 -14,46 
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ΣΧΗΜΑ 9.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ RFR ΓΙΑ ΠΛΟΙΟ HIGHSPEED 1 
 

Υπολογισµός ελάχιστου απαιτούµενου ναύλου
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9.2.3.  Μελέτη Σκάφους W.I.G. 

 
Στην ενότητα αυτή θα εξεταστεί η δυνατότητα εισαγωγής ενός σκάφου 

FLYSΗIP 80 (δηλαδή 80θέσιο) στην εµπορική και µε σχετικά σταθερή κίνηση (λόγω 
των πολλών µονίµων κατοίκων) γραµµή Πειραιά-Κρήτης (Ηρακλείου). Πρέπει να 
τονίσουµε ότι τα στοιχεία έχουν δοθεί από την εταιρεία Flightboat Hellas, και βάσει 
αυτών έγινε η ανάλυση (µε τρέχουσες τιµές του 2004). Στον πίνακα 9.6. γίνεται 
ανάλυση µε βάση τα διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά και κόστη του σκάφους, 
υποθέτοντας πληρότητα 70 % και 6 ταξίδια την ηµέρα για 240 µέρες το χρόνο (λόγω 
καιρού, για λόγους συντήρησης κλπ.). Έτσι σχηµατίζεται ο πίνακας 9.6. 

  
Αν θεωρήσουµε κόστος ασφάλισης στο 2,78 % της αρχικής τιµής ετησίως, τότε 

το κόστος ασφάλισης είναι της τάξεως των  687.500 €/έτος (δηλαδή 1.884 €/µέρα). 
∆εδοµένου ότι η απόσταση  Πειραιά – Ηρακλείου είναι 327,75 Km, µε βάση τα 
στοιχεία του πίνακα 9.7, το ταξίδι θα διαρκεί 1 ώρα και 35 λεπτά (και 40 λεπτά για 
φορτοεκφόρτωση), άρα τα 6 ταξίδια θα απαιτούν 13,5 ώρες λειτουργίας ηµερησίως. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.6. ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ FLYSHIP 80 
 

Price as a ferry € 25.000.000 

Price per seat € 312.500 

Fuel price per liter €/l 0,60 

Fuel costs per cruising hour €/h 286,92 

Fuel costs per takeoff hour €/h 930,36 

Fuel costs per range €/range 1.294,93 

Fuel costs per Pax per range €/pax/range 16,19 

Fuel costs per year €/year 1.864.692 

Fuel costs per service life €/life 27.970.382 

Operating days per year (assumption) days/year 240 

Operating hours per day (assumption) h/day 14 

Ranges per day - 6,00 

Operating hours per year h/year 3.360 

Single special depreciation of ferry price (assumption) % 0 

Service life / depreciation time (assumption) years 15 

Depreciation per day €/day 4.566 

Depreciation per range €/range 761 

Depreciation per year % 6,67 

Depreciation per year €/year 1.666.667 

Number of crews per vessel to be provided crew/vessel 3 

Cost per crew member per year (mean value) €/year 40.000 

Personal cost per day €/day 1.315 

Personal cost per range €/range 219 

Personal cost per year €/year 480.000 

Additional Overhead per day (berth, maintenance, insurance) €/day 3.500 

Additional Overhead cost per range €/range 583 

Additional Overhead cost per year €/year 1.277.500 

Total cost per day €/day 17.151 

Total cost per range €/range 2.858 

Total cost per year €/year 5.288.859 

Occupation % 75 

Cost covering ticket price per range (800km) €/range 47,64 

Cost covering ticket price per 100km €/100km 5,96 

Cost covering ticket price per seat per kilometer €/seat/km 0,0596
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ FLYSHIP 80 
 

Passengers 80 VIP and Economy 

Speed 207 km/h 

Crew 4 pilot, co-pilot, 2 sailors 

Range 800 km/h 
Necessary fuel consumption 396,9 kg/h 

Necessary fuel consumption 1.551 l/h 

Duration per range (take 
off) 0,20 h 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.8. ΚΟΣΤΟΣ ΝΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΡ∆Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
FLYSHIP 80 ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Net 

ticket 
price 

Profit 
for 

charter 
Taxes 

(30-35%) 
Travel 

agent fee 
(8%) 

TOTAL 
ticket 
price 

Passengers/
day 

Passengers/
year 

19,52 € 25,00 € 15,58 € 3,56 € 63,66 € 360 86.400
 
 

Με τις τιµές του πίνακα 9.8, θα υπάρχει κέρδος 2.160.000 €/έτος και για τα                
15 έτη συνολικά 32.400.000 €. Ουσιαστικά η τιµή του είναι στα 3/5 του αντίστοιχου 
αεροπορικού εισιτηρίου και στα 3/5 της τιµής ενός Highspeed (παίρνουµε ως δείγµα το 
Highseed 5 που χρέωνε στην παραπλήσια διαδροµή Πειραιά-Χανιά 81,7 € την περίοδο 
εκείνη).  
 
  
9.3.  Συµπεράσµατα 

 
Η διαµόρφωση του ναυλολογίου στις ακτοπλοϊκές µεταφορές ήταν πάντοτε 

µείζονος σηµασίας για την Πολιτεία και τους ακτοπλόους. ∆εδοµένου ότι τα 
οικονοµικά αποτελέσµατα των ακτοπλοϊκών εταιρειών βασίζονται αποκλειστικά 
σχεδόν στα έσοδα από τους ναύλους επιβατών και οχηµάτων, τα τελευταία χρόνια (από 
το 2002 και πριν το 2006) υπήρξε τεταµένο κλίµα µεταξύ της τότε Ένωσης Εφοπλιστών 
Ακτοπλοΐας (Ε.Ε.Α) και του Υ.Ε.Ν., και οδήγησε και στην κατάθεση αιτήµατος από 
την Ε.Ε.Α στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, στο οποίο τίθενται τα κακώς κείµενα - 
κατά τη γνώµη τους -  στην «ελεύθερη» ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά. Έτσι, υπό τις 
πιέσεις της Ε.Ε., επετεύχθη η άρση του καθεστώτος των εκπτώσεων, και από την 
άνοιξη του 2006, και η πλήρης απελευθέρωση των ναύλων για τις γραµµές που 
ξεκινούν από το λιµάνι του Πειραιά.  

 
Γενικά µπορούµε να πούµε ένα βασικό πρόβληµα που εξακολουθεί να ισχύει 

στις µέρες µας, σε σχέση πάντα µε το ναυλολόγιο, είναι οι κρατήσεις υπέρ τρίτων που  
δηµιουργούν : 

 

- αυξηµένες κατά 15-20 % τιµές ναύλων για το καταναλωτικό κοινό, µε 
δυσανάλογη παροχή υπηρεσιών, 
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-  µη δυνατότητα εισόδου στην ελληνική αγορά πολλών ξένων πλοιοκτητών, 
αφού τα κέρδη τους µειώνονται σε σχέση µε άλλες αγορές, που οι ναύλοι 
διαµορφώνονται ελεύθερα (σε συνδυασµό και µε την παρέµβαση του Κράτους στις 
συνθέσεις των πληρωµάτων) και 

- αρνητική επίδραση στην επενδυτική πολιτική των εταιρειών, λόγω της 
διαφυγής µεγάλου ποσοστού κέρδους υπέρ τρίτων. 

 
Τα προηγούµενα έτη, στην ακτοπλοΐα παρατηρήθηκε υπερβολική κρατική 

παρέµβαση, και όσον αφορά τους ναύλους, ακαµψία, σοβαρός περιορισµός στην 
άσκηση τιµολογιακής πολιτικής από µέρους των εταιρειών και υψηλές επιβαρύνσεις 
υπέρ τρίτων. Με την απελευθέρωση της αγοράς, σταδιακά επανήλθαν και οι εκπτώσεις 
ως µέρος της τιµολογιακής πολιτικής των εταιρειών, και τα κύρια θέµατα που είναι 
ακόµη ανοιχτά για την πλήρη και ουσιαστική απελευθέρωση από µέρους της Πολιτείας, 
είναι η κατάργηση των εισφορών υπέρ τρίτων, και η χρηµατοδότηση των ταµείων και 
των µη εµπορικών γραµµών, όχι από τους επιβάτες των εµπορικών γραµµών, αλλά 
µέσω του κρατικού προϋπολογισµού. Σηµειώνεται ότι το κόστος των άγονων γραµµών 
ετησίως ανέρχεται  περίπου στα 50 εκατ. Ευρώ εκ των οποίων όµως ένα ποσό κοντά 
στα 28 εκατ. ευρώ καλύπτεται από τον επίναυλο του 3% που καταβάλουν οι επιβάτες 
όλων των διαδροµών µέσα από το εισιτήριο. Συνεπώς από τον κρατικό προϋπολογισµό 
δίνονται µόλις 22εκατ. Ευρώ, µικρό ποσό σε σχέση µε την ανάγκη διατήρησης της 
συνοχής και συνέχειας του νησιωτικού χώρου. Άποψη του συγγραφέα είναι ότι, όπως 
το Κράτος επιδοτεί και κατασκευάζει δρόµους για τη σύνδεση των αποµακρυσµένων 
χωριών των συνόρων µας (Ήπειρος, Θράκη, Μακεδονία κλπ) οφείλει να δείξει ανάλογη 
µέριµνα και για τις περιοχές των νησιών που ίσως, λόγω και της φύσης τους, και της 
ιδιάζουσας σχέσης που έχουµε µε τη γείτονα Τουρκία, το έχουν περισσότερο ανάγκη.  
 

Εδώ πρέπει να τονιστεί και το σηµαντικότατο µερίδιο ευθύνης των ακτοπλοϊκών 
εταιρειών στην διαµόρφωση υψηλών τιµών.  Αυτό φαίνεται όταν κάνουµε τη σύγκριση 
του ύψους εισιτηρίων µεταξύ της αγοράς της Αδριατικής και της εσωτερικής 
ακτοπλοΐας. Έτσι π.χ. το εισιτήριο Πάτρα-Ανκόνα, µίας απόστασης 512 ναυτικών 
µιλίων είναι µόλις το 1/3 της τιµής του εισιτηρίου για ένα ταξίδι από Πειραιά για Κρήτη 
που η απόσταση είναι µόλις 175 ναυτικά µίλια. Με παρόµοια πλοία και στις 2 γραµµές, 
για Πάτρα-Ανκόνα το εισιτήριο για ένα ΙΧ , µε επιστροφή είναι 124 ευρώ, ενώ 
Πειραιά-Ηράκλειο για παράδειγµα είναι 167 ευρώ. Συγκριτικά, η Κρήτη είναι 
τουλάχιστο τέσσερις φορές πιο ακριβή από την Ιταλία, ανά µίλι απόστασης (παρόµοιες 
τιµολογιακές αναφορές ισχύουν και για τα φορτηγά και τα εισιτήρια επιβατών). Είναι 
προφανές ότι µεγάλο ποσοστό επιβατών έχει αναβάλει τα ταξίδια του προς τη 
νησιωτική χώρα λόγω του υψηλού αυτού κόστους (κάτι που διαρκώς αναφέρεται στα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης σε σύγκριση µε τις οδικές µεταφορές προς την ηπειρωτική 
χώρα ή  µε τις πτήσεις charter από το εξωτερικό προς τα µεγάλα νησιά) και επηρεάζεται 
η νησιωτική οικονοµία από αυτό, όσο και τα έσοδα και η αξιοπιστία των εταιριών στα 
µάτια του επιβατικού κοινού, µεσοπρόθεσµα.  

 
Η ανάλυση που προηγήθηκε έδειξε ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν υψηλά 

ποσοστά κέρδους στις εµπορικές γραµµές της χώρας, παρότι το τελευταίο έτος λόγω 
της αύξησης των τιµών των καυσίµων παγκοσµίως αυτά έχουν µειωθεί αρκετά. Αυτό 
δείχνει ότι η µη σωστή λειτουργία του ανταγωνισµού (κάτι που οφείλεται εν πολλοίς σε 
αυτές) οδηγεί τις εταιρείες σε πρόσκαιρες πολιτικές αύξησης των ναύλων, επιδιώκοντας 
το µεσοπρόθεσµο κέρδος και δε βοηθάει στη σωστή εξυπηρέτηση του κοινού, το οποίο 
υφίσταται συνεχώς αυξήσεις στο κόστος των µετακινήσεών του. Αυτό µακροπρόθεσµα 
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πιθανό να οδηγήσει στη συρρίκνωση του νησιωτικού χώρου και στον περιορισµό των 
µετακινήσεων κυρίως των εκδροµέων από την ηπειρωτική χώρα και από το εξωτερικό. 

 
Αντίστοιχα, µε την τεχνοοικονοµική ανάλυση του σκάφους W.I.G., φαίνεται ότι 

αυτό µπορεί να αποβεί µία έξυπνη επένδυση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών, να 
είναι προσιτή στο ευρύ κοινό και να είναι ανταγωνιστική στα υπάρχοντα µέσα που 
κυρίως εκµεταλλεύονται την έλλειψη ουσιαστικού ανταγωνισµού και διατηρούν 
υψηλότατα επίπεδα ναύλων. 

Όσον αφορά το επιβατικό κοινό, στις απελευθερωµένες γραµµές δεν κρίνεται 
πολύ πιθανή η µείωση του ναύλου (επιβατών και οχηµάτων), αλλά και µε την είσοδο 
νέων µέσων, η αύξηση του ανταγωνισµού πιθανόν να επιφέρει βελτίωση των 
προσφεροµένων υπηρεσιών και σταθεροποίηση  των τιµών κοντά στα επίπεδα του 
πληθωρισµού. Ωστόσο θα µπορούσε να αναµένεται µείωση στον µέσο ναύλο του έτους, 
καθώς θα µπορούσε κανείς να περιµένει σηµαντική προσαρµογή του στην ζήτηση και 
άσκηση επιθετικής πολιτικής, µε ριζική µείωση της περιόδου υψηλού ναύλου και 
προσφορά ειδικών εµπορικών εκπτώσεων για προσέλκυση επιβατών. ∆υστυχώς οι 
συνεχείς αυξήσεις των τιµών του πετρελαίου διεθνώς, αναγκαστικά οδηγούν σε 
αυξήσεις (που αναµένεται το καλοκαίρι το 2008 να είναι της τάξης του 8 %). Αντίθετα 
µε τους ναύλους επιβατών θα µπορούσε κανείς να περιµένει µείωση των ναύλων 
οχηµάτων ή προσφορά ειδικών πακέτων (όχηµα/οδηγός/συνεπιβαίνοντες) που θα είχαν 
ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των νησιών. Οι γραµµές της Αδριατικής 
πρέπει να γίνουν ο γνώµονας του τρίπτυχου «Κράτος & Τοπικοί φορείς-Ακτοπλόοι-
Επιβατικό κοινό», για µία συνολική αναθεώρηση του συστήµατος εκτίµηση ναύλων, 
ώστε να ευνοηθούν όλοι και ιδίως η ανάπτυξη των νησιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο   

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟ 

 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µία έρευνα της εµπορικής γραµµής Αττικής–Νάξου, 

µε σκοπό την καταγραφή των αντιλήψεων των επιβατών της συγκεκριµένης γραµµής 
(που ήδη εξυπηρετείται από αεροπλάνο, συµβατικά και ταχύπλοα) για τις συνθήκες που 
επικρατούν κατά τη λειτουργία της γραµµής αλλά και οι στάσεις και οι προτιµήσεις 
τους ως προς τα προς διερεύνηση µέσα µεταφοράς.  

 
Βασικός σκοπός αυτού του κεφαλαίου όµως είναι η µελέτη του συστήµατος σε 

µία υποθετική-µελλοντική (αλλά πολύ πιθανή) µορφή του, όπως αυτή αναµένεται στις 
αρχές του 2009, µε αρκετά ανταγωνιστικά µέσα (πλοία-αεροπλάνο-υδροπλάνο-WIG), 
τουλάχιστο στη µεταφορά  των επιβατών από και προς τη νησιωτική χώρα. Έτσι θα 
µελετηθεί η λειτουργία του ανταγωνισµού και θα γίνει πρόβλεψη για τον τρόπο 
βελτίωσής του υπέρ του καταναλωτικού κοινού, µε µείωση των ναύλων, χωρίς να 
µειωθεί παράλληλα  η ποιότητα µεταφοράς. 

 
 

10.1.  Επιλογή ∆είγµατος και Συλλογή ∆εδοµένων 
 
Η µελέτη της γραµµής Αττικής-Νάξου αναφέρεται στη µεταφορά των επιβατών 

(µε ή δίχως το όχηµά τους) προς το νησί της Νάξου, από τους λιµένες Πειραιά, 
Ραφήνας και Λαυρίου µε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και από το αεροδρόµιο 
“Ελευθέριος Βενιζέλος” της Αθήνας µε αεροπορικές συγκοινωνίες και αντίστροφα.  

 
Η διαδροµή αυτή επιλέχθηκε από το µελετητή για τους εξής λόγους : 

 
 Είναι µέρος µίας πολύ εµπορικής ακτοπλοϊκής γραµµής (Πειραιά-Ανατολικών 
Κυκλάδων), αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και έναν από τους µικρότερους  
τουριστικούς προορισµούς της. 

 Συνδέεται κατά τη θερινή περίοδο απευθείας µε τα περισσότερα µεγάλα λιµάνια 
της χώρας, και κυρίως µε τα τρία µεγάλα λιµάνια της Αττικής. 

 Η σύνδεση αυτή γίνεται µε πλοία όλων των τύπων και ηλικιών. 
 Αποτελεί δευτερεύοντα αεροπορικό προορισµό, χωρίς δυνατότητα υποδοχής 

µεγάλων αεροπλάνων. 
 Αναµένεται να αποτελέσει λιµένα προσέγγισης και των υδροπλάνων και των 

WIG, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των εταιριών που τα υποστηρίζουν. 
 Αποτελεί κεντρικό σηµείο στο Αιγαίο και έχει σηµαντική παραγωγική 
δραστηριότητα. 
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 Αποτελεί λιµένα προσέγγισης σε πολλές «άγονες» (µη εµπορικές) διαδροµές 
των Κυκλάδων, των ∆ωδεκανήσων και των γραµµών που συνδέουν τη Βόρεια 
Ελλάδα µε την Κρήτη. 

 Είναι το µέρος καταγωγής του µελετητή και θα επιθυµούσε οι πιθανές 
µελλοντικές βελτιώσεις να έχουν ως αφορµή την έρευνα στον τόπο του.   

 
Από τα παραπάνω µπορούµε να διατυπώσουµε την εκτίµηση ότι οι επιβάτες που 

προσεγγίζουν τη Νάξο ή φεύγουν από αυτή, δεδοµένου ότι ταξιδεύουν µε όλους τους 
τύπους πλοίων και µέσω διαφόρων γραµµών (άγονων και µη), µπορούν να 
αποτελέσουν ένα αρκετά αντιπροσωπευτικό δείγµα για το συνολικό δίκτυο της χώρας, 
και οι παρατηρήσεις και απόψεις τους αντικατοπτρίζουν το µέσο Έλληνα πολίτη που 
ταξιδεύει από και προς τα ελληνικά νησιά.  Βέβαια, περισσότερη ανάλυση είναι 
αναγκαία για µια πλήρη τεκµηρίωση της εκτίµησης αυτής.  

 
Η έρευνα διεξήχθη από Ιούλιο έως Σεπτέµβρη του 2007 στο λιµάνι και το 

αεροδρόµιο της Νάξου, και εν πλω στη διάρκεια ταξιδιών της εν λόγω γραµµής. Η 
συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων58 έγινε παρουσία του ερευνητή και για αυτό το 
λόγο αρκετά είναι σε ηλεκτρονική µορφή εφόσον οι ερωτηθέντες επιθυµούσαν να τα 
συµπληρώσουν άµεσα στον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή  (µέσω υπαγόρευσης). 

 
Ακολούθως θα γίνει µία ανάλυση των ερωτηµατολογίων µε γνώµονα τον τύπο 

των ερωτήσεων διαχωρισµένες σε Προσωπικά Στοιχεία – Χαρακτηριστικά Ταξιδιού- 
Στάσεις και Αντιλήψεις – Πειράµατα ∆εδηλωµένης Προτίµησης - Επιλογή Μέσου σε 
Υποθετικό ∆ίκτυο. 

 
10.1.1.  Προσωπικά στοιχεία 

 
Στον ακόλουθο πίνακα 10.1. φαίνεται η ηλικία των ερωτούµενων. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό είναι µεταξύ 20 και 30 ετών ενώ πολύ µικρά ποσοστά έχουν οι 
ηλικίες άνω των 50 ετών, που στο γενικό πλαίσιο αρνούνταν να συµπληρώσουν τα 
ερωτηµατολόγια. Βέβαια στην επιλογή του δείγµατος επηρεάζει και το ότι κατά τη 
θερινή περίοδο οι περισσότεροι επιβάτες ανήκουν σε µέσες ηλικιακά κατηγορίες. 
Επιπλέον οι γυναίκες καταλαµβάνουν λίγο µεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των 
ερωτηθέντων. 

 
     ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΑΣ-ΦΥΛΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Κατηγορία Ηλικίας 

(έτη) Άντρες Γυναίκες Σύνολο  

µικρότερη των 20 21 45 66
20-30 81 78 159
31-40 32 22 54
41-50 24 21 45
51-60 12 4 16

µεγαλύτερη των 60 4 6 10
Σύνολο 174 176 350
 

                                                 
58  Παρατίθεται στο Παράρτηµα 10Α. 
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Από τον πίνακα 10.2., ο οποίος αναφέρεται στο εισόδηµα των ερωτούµενων 
βλέπουµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται στην ενδιάµεση κατηγορία των 1000-
2000 €/µήνα. Αρκετοί δε ήταν και οι επιβάτες µε εισόδηµα άνω των 3000 €/µήνα. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ  

 
Κατηγορία Εισοδήµατος 

(€/µήνα) Αριθµός Ερωτούµενων Ποσοστό (%)  

<1000 93 26,57 
1000-2.000 170 48,57 
2.000-3.000 54 15,43 

> 3.000 33 9,43 
Σύνολο 350 100  

 
 
Όσον αφορά το επάγγελµα σχηµατίζεται ο παρακατω πίνακας 10.3. µε τα 

ποσοστά των κύριων επαγγελµατικών οµάδων που συµµετείχαν στην έρευνα. Στην 
πλειοψηφία τους δηλώνουν φοιτητές και ιδιωτικοί υπάλληλοι ενώ σηµαντικά ποσοστά 
καταλαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί, οι µαθητές και οι δηµόσιοι υπάλληλοι. 

 
  ΠΙΝΑΚΑΣ 10.3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 
Κατηγορία Επαγγέλµατος Αριθµός Ερωτούµενων Ποσοστό (%) 

Φοιτητής 64 18,29 
Ιδιωτικός υπάλληλος 41 11,71 

Εκπαιδευτικός 29 8,29 
Μαθητής 26 7,43 
Οικιακά 19 5,43 

∆ηµόσιος υπάλληλος 18 5,14 
Λοιπά 153 43,71 
Σύνολο 350 100  

 
Τέλος, στην πρώτη αυτή ενότητα σχηµατίζεται ο πίνακας 10.4. που αναφέρεται 

στον τόπο διαµονής και εργασίας των ερωτηθέντων. Από αυτόν προκύπτει ότι στην 
πλειοψηφία τους οι επιβάτες µένουν στην Αθήνα, µε δευτερεύων µέρος τη Νάξο και 
εργάζονται αντίστοιχα στα ίδια µέρη.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΠΟΥ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ  
 
Περιοχή 
∆ιαµονής 

Αριθµός 
Ερωτούµενων Ποσοστό  Περιοχή 

Εργασίας 
Αριθµός 

Ερωτούµενων Ποσοστό 

Αθήνα 167 47,71% Αθήνα 166 47,43%
Νάξος 154 44,00% Νάξος 142 40,57%
Πειραιάς 7 2,00% Πειραιάς 12 3,43%
Ραφήνα 4 1,14% Ραφήνα 4 1,14%
Χίος 4 1,14% Χίος 4 1,14%
Λοιπά 14 4,00% Λοιπά 22 6,29%
Σύνολο 350 100 %  350 100 %
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10.1.2.  Χαρακτηριστικά Ταξιδιού 
 
Στο τµήµα αυτό της έρευνας οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις για τα γενικά στοιχεία του ταξιδιού τους. Οι ερωτήσεις αφορούσαν το 
κόστος και το χρόνο της µετακίνησής τους, τον προορισµό τους, το σκοπό ταξιδιού 
τους, τον τρόπο κράτησης του εισιτηρίου κλπ . Σηµαντική όµως παράµετρος αυτής της 
ενότητας είναι οι απόψεις των ερωτούµενων σε σχέση µε τα αεροπλάνα, τα υδροπλάνα 
και τα σκάφη W.I.G.  

 
Η πρώτη πληροφορία σχετίζεται µε το λιµένα αποβίβασης/επιβίβασης στην 

Αττική, όταν οι επιβάτες ταξιδεύουν µε πλοίο. Τα ποσοστά όπως φαίνεται και στον 
πίνακα 10.6. είναι συντριπτικά υπέρ του Πειραιά σε σχέση µε το Λαύριο και τη 
Ραφήνα, παρότι το εισιτήριο είναι πιο φθηνό και η απόσταση ταξιδιού µικρότερη.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.5. ΛΙΜΕΝΑΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ/ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ  
 

Λιµένας Αριθµός 
Ερωτούµενων Ποσοστό  

Πειραιάς 331 94,57% 
Ραφήνα 14 4,00% 
Λαύριο 5 1,43% 
Σύνολο 350 100 % 

 
Ο πίνακας 10.6.περιγράφει το σκοπό του ταξιδιού των ερωτηθέντων από και 

προς τη Νάξο. Η γενική τάση είναι (ίσως και λόγω της θερινής περιόδου) ότι στη 
µεγάλη πλειοψηφία τους οι επιβάτες ταξιδεύουν για αναψυχή προς τη Νάξο και για 
εργασία προς την Αττική (Σχήµα 10.1.).  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.6. ΣΚΟΠΟΣ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 
 

Σκοπός Ταξιδιού Αριθµός 
Ερωτούµενων Ποσοστό  

Αναψυχή-∆ιακοπές 199 56,86% 
Εργασία 102  29,14% 

Εκπαίδευση 34 9,71% 
Μεταφορά 

Εµπορευµάτων  10 2,86% 
Στρατός 5 1,43% 
Σύνολο 350 100,00% 

 
 

Ο σκοπός του ταξιδιού είναι µια σηµαντική πληροφορία, αφού αποτελεί µία 
σηµαντική παράµετρο στην επιλογή του µέσου, και µπορεί να συσχετιστεί µε τη 
συχνότητα των ταξιδιών, µε σκοπό την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων (Πίνακας 
10.7). Αντίστοιχα µπορεί να συσχετιστεί το µηνιαίο εισόδηµα µε τη συχνότητα των 
ετήσιων µετακινήσεων (Πίνακας 10.8.). 
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ΣΧΗΜΑ 10.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 
 

Εργασία
29%

Εκπαίδευση
10%

Μεταφορά 
Εµπορευµάτων 

3%

Αναψυχή-∆ιακοπές
57%

Στρατός
1%

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.7. ΣΧΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ  ΤΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ 

 
Συχνότητα Ταξιδιών Σκοπός Ταξιδιού 0-6 6-12 > 12 Σύνολο (%) 

Αναψυχή-∆ιακοπές 154 40 5 199
Εργασία 50 34 18 102

Εκπαίδευση 16 10 8 34
Μεταφορά 

Εµπορευµάτων 4 5 1 10

Στρατός 3 0 2 5
Σύνολο 227 89 34 100
 
 
Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα περισσότερο ταξιδεύουν οι επιβάτες 

που έχουν σκοπό την εργασία (και καταλαµβάνουν την ενδιάµεση συχνότητα ταξιδιών 
6-12 ταξίδια/έτος) . Επιπλέον µπορούµε να δούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό επιβατών 
που ταξιδεύουν από 6-12 φορές ετησίως έχουν σκοπό την αναψυχή (ίσως να σχετίζεται 
και µε τις συνεχείς µετακινήσεις των φοιτητών από τη Νάξο, προς τα σπίτια τους σε 
όλες τις εορταστικές περιόδους του έτους). 

 
Από τον πίνακα 10.8. παρατηρούµε ότι όσο αυξάνεται το εισόδηµα τόσο 

αυξάνει και η συχνότητα των ταξιδιών. Έτσι οι χαµηλές εισοδηµατικά τάξεις 
πραγµατοποιούν πολύ λίγες µετακινήσεις ετησίως σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες  
µεσαίου και υψηλού εισοδήµατος (ακόµη και αυτοί που πραγµατοποίησαν πολλές από 
χαµηλή εισοδηµατική τάξη, είναι στην πλειοψηφία τους φοιτητές).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.8. ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΕΡΩΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ 

 
Συχνότητα Ταξιδιών 

 Εισόδηµα 
0-6 6-12 > 12 Σύνολο  Σύνολο 

<1000 67 23 3 93 26,57% 
1000-2.000 110 42 18 170 48,57% 
2.000-3.000 35 15 4 54 15,43% 

> 3.000 15 9 9 33 9,43% 
Σύνολο 227 89 34 350 100 

 
 
Στο συσχετισµό του εισοδήµατος µε το µικρό αριθµό ταξιδιών µας οδηγεί και ο 

πίνακας 10.9. που αναφέρεται στους λόγους που κάποιος κάνει λίγα ταξίδια το χρόνο. 
Σηµαντικός λόγος περιορισµένου αριθµού ταξιδιών είναι το υψηλό κόστος ναύλου, κάτι 
που θα αναλυθεί και στις επόµενες παραγράφους διεξοδικότερα. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.9. ΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ ΕΡΩΤΟΥΜΕΝΩΝ 
 

Λόγος λίγων ταξιδιών Αριθµός 
Ερωτούµενων Ποσοστό (%) 

Προσωπικοί λόγοι  153 66,81% 
Υψηλό κόστος θαλάσσιου ναύλου  53 23,14% 
Προβληµατική συχνότητα στην 

ακτοπλοϊκή  σύνδεση  11 4,80% 
Χρήση αεροπλάνου 12 5,24% 

Σύνολο 229 100,00% 
 
 
Ο τρόπος αγοράς - κράτησης εισιτηρίου γίνεται στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων µέσω πρακτορείου ενώ οι κάτοικοι του νησιού συνήθως αγοράζουν το 
εισιτήριο στο λιµάνι, λίγο πριν την αναχώρησή τους. Ελάχιστοι δε, χρησιµοποιούν το 
internet και τους άλλους τρόπους κράτησης (Πίνακας 10.10). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.10. ΤΡΟΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ  

 

Τρόπος αγοράς εισιτηρίου Αριθµός 
Απαντήσεων 

Ποσοστό 
(%) 

Εισιτήριο group 4 1,14 % 
Κράτηση µέσω πράκτορα 245 70,00 % 

Αγορά εισιτηρίου στο λιµάνι 76 21,71 % 
Κράτηση µέσω INTERNET 19 5,43 % 

Άλλος τρόπος 6 1,71 % 
Σύνολο 350 100,00 % 
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Στην ερώτηση για τα νέα µέσα µεταφοράς (υδροπλάνα και WIG), οι απαντήσεις 
δείχνουν ότι το επιβατικό κοινό έχει πληροφορηθεί για τις εξελίξεις επ’ αυτών και είναι 
µάλλον έτοιµο να τα δεχτεί σε ένα µελλοντικό δίκτυο ως εναλλακτικές επιλογές των 
ακτοπλοϊκών πλοίων. Στον επόµενο πίνακα (10.11) φαίνεται το ποσοστό του κοινού 
που γνώριζε τα δύο αυτά µέσα. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.11. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ (Υ∆ΡΟΠΛΑΝΟ-WIG) 
 

Μέσο  

Το γνωρίζετε;  
Υδροπλάνο 

 
Σύνολο (%) WIG  Σύνολο (%) 

Ναι  238 68,00% 127 36,29%

Όχι  112 32,00% 223 63,71%

Σύνολο 350 100,00% 350 100,00%

 

Βλέπουµε ότι ένα πολύ µεγάλο ποσοστό του κόσµου γνωρίζει τα WIG και 
ακόµη µεγαλύτερο (της τάξεως του 68 %) τα υδροπλάνα, άσχετα αν ελάχιστοι έχουν 
ταξιδέψει µε αυτό σε κάποιον από τους υπάρχοντες προορισµούς.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.12. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 
 

Αριθµός Ταξιδιών Αριθµός Απαντήσεων Ποσοστό 
(%) 

Λιγότερα από 4 245 90,74 
Από 4 έως 6 17 6,30 

Περισσότερα από 6 8 2,96 
Σύνολο 270 100,00 % 

 
 

Τέλος στην ερώτηση αν χρησιµοποιούν αεροπλάνο και πόσες φορές ετησίως 
σχηµατίζεται ο πίνακας 10.12. Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι µόνο το 77 % (270 
από τους 350) επί του συνόλου των ερωτηθέντων χρησιµοποιεί αεροπλάνο για τη 
µεταφορά του από ή προς τη Νάξο, και µόνο το 9,25 % κάνει άνω των 4 ταξιδιών 
ετησίως.  
 
 
10.1.3.  Στάσεις και Αντιλήψεις Ερωτούµενων 

 
Στην ενότητα αυτή ο σκοπός είναι να µελετήσουµε τις αντιλήψεις των επιβατών 

σε σχέση µε τις αιτίες που τους οδηγούν στην τελική επιλογή του µέσου για τη 
µετακίνησή τους καθώς και να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες που δέχονται όταν 
ταξιδεύουν µε πλοίο.    

 
Στον πίνακα 10.13 εµφανίζεται η βαθµολογία των επιβατών όσον αφορά 

χαρακτηριστικά της µετακίνησής τους µε πλοίο. Οι επιβάτες κλήθηκαν να 
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αξιολογήσουν µερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της µετακίνησής τους προς το 
λιµένα προορισµού στην υφιστάµενη γραµµή βαθµολογώντας µε κλίµακα 1-5, µε 1 το 
σηµαντικό και 5 το ασήµαντο. Οι µέσοι όροι αξιολόγησης αυτών εµφανίζονται στον 
παρακάτω πίνακα.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.13. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

 
Κριτήρια 

 
Μέσος Βαθµός 
(άριστα το 1) 

Αναχώρηση σε επιθυµητή ώρα  1,88
Φθηνότερο εισιτήριο 2,13

Άνεση και καθαριότητα χώρων πλοίου  2,32
Πολυτέλεια χώρων και προσφερόµενων υπηρεσιών στο πλοίο  3,21

Μικρότερη διάρκεια ταξιδιού  2,21
∆ιαθεσιµότητα καµπίνας  3,54

Έλλειψη εναλλακτικού µέσου για την πραγµατοποίηση της 
µετακίνησης 2,97

Ποιότητα  εξυπηρέτησης και πληροφόρησης 2,95
Καλή ανταπόκριση µε δροµολόγιο προς τον τελικό προορισµό 2,89

Προσπελασιµότητα σε λιµάνι µε άλλα µέσα & ευκολία στη στάθµευση 3,15
 

Από το σχήµα 10.2. φαίνεται ότι οι επιβάτες θέτουν σε πρώτη µοίρα την 
αναχώρηση στην ώρα που επιθυµούν και την τιµή του και σε τελευταία την ύπαρξη 
καµπίνας και την πολυτέλεια στο πλοίο (κάτι που είναι και λογικό λόγω της µέσης 
χρονικής διάρκειας του ταξιδιού).  

 
ΣΧΗΜΑ 10.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΒΑΤΕΣ (ΜΕ 

ΑΡΙΣΤΑ ΤΟ 1) 
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Όσον αφορά τις προσφερόµενες υπηρεσίες στο πλοίο οι επιβάτες κλήθηκαν να 
τις αξιολογήσουν από «Πολύ καλή» ως «Πολύ κακή» . Έτσι κρίνεται ότι οι πιο πολλοί 
είναι πολύ δυσαρεστηµένοι από το κυλικείο του πλοίου και αντίστροφα πολύ 
ευχαριστηµένοι από την ασφάλεια που νιώθουν ή βλέπουν ότι τους παρέχεται, όπως 
φαίνεται και στον  Πίνακα 10.14. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.14. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 
 

Αξιολόγηση 
υπηρεσιών 

Πολύ 
καλή Καλή Μέτρια Κακή Πολύ 

κακή 
∆εν 

απαντώ 
Πληροφοριακές 
πινακίδες   (Α) 67 169 97 7 3 7

Τοποθέτηση 
οχηµάτων στο 
πλοίο (Β) 

43 121 122 29 8 27

Έκδοση 
εισιτηρίων (Γ) 45 166 104 16 6 13

Άνεση & 
πολυτέλεια 
χώρων (∆) 

38 126 149 31 3 3

Ποιότητα 
χώρων 

ενδιαίτησης (Ε) 
24 108 165 29 3 21

Ασφάλεια – 
Σωστικά µέσα  

(ΣΤ) 
46 124 109 39 11 21

Επίπεδο 
εξυπηρέτησης 
κυλικείου  (Ζ) 

36 118 132 44 12 8

Κόστος 
κυλικείου (Η) 14 33 73 120 99 11

 
 

Η επόµενη ερώτηση αφορά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ερωτηθέντες 
κατά τα ταξίδια τους µε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Στο σύνολο των ερωτηθέντων, η 
πλειοψηφία απεφάνθη ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα είναι το κόστος του θαλασσίου 
ναύλου και η µεγάλη διάρκεια ταξιδιού, ενώ τα θέµατα πολυτελείας και άνεσης (όπως 
αναφέρθηκε και στον πίνακα 10.14) κατέχουν δευτερεύουσα θέση στις εκτιµήσεις του 
κοινού. Τα αποτελέσµατα του Πίνακα 10.15. απεικονίζονται και στο σχήµα 10.3. (που 
ακολουθεί). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.15. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
 

Προβλήµατα Αριθµός 
Απαντήσεων 

Ποσοστό 
(%) 

Καθυστερήσεις στα λιµάνια 297 84,86%
Χαµηλή συχνότητα ακτοπλοϊκών συνδέσεων 131 37,43%

Έλλειψη ακτοπλοϊκών συνδέσεων / κακές ανταποκρίσεις 113 32,29%
Πολυτέλεια χώρων και προσφερόµενων υπηρεσιών στο 

πλοίο 42 12,00%

Μεγάλη διάρκεια ταξιδιού 203 58,00%
Έλλειψη επιβατικών σταθµών στα λιµάνια 82 23,43%

∆ύσκολη προσπέλαση στο λιµάνι και συνθήκες 
στάθµευσης 122 34,86%

Ελλιπής πληροφόρηση (στα λιµάνια και στα πλοία) 68 19,43%
Υπερπλήρωση πλοίων 132 37,71%

Συµπεριφορά Προσωπικού 42 12,00%
Επίπεδο άνεσης και ποιότητας των  χώρων των πλοίων 86 24,57%
Υψηλό κόστος θαλάσσιου ναύλου σε σχέση µε την 

προσφερόµενη εξυπηρέτηση 233 66,57%

 
ΣΧΗΜΑ 10.3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
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Γενικά, για τη γραµµή αυτή,  ο κόσµος είναι ικανοποιηµένος από τη συχνότητα 
των δροµολογίων όπως φαίνεται και από τα αποτελέσµατα της έρευνας που 
απεικονίζονται στον πίνακα 10.16.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.16. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

 

Παρατηρήσεις για συχνότητα ταξιδιού Αριθµός 
Απαντήσεων 

Ποσοστό 
(%) 

Η υπάρχουσα συχνότητα είναι 
ικανοποιητική 104 29,71% 

Χρειάζεται αύξηση κατά  1  δροµολόγιο την 
ηµέρα 102 29,14% 

Χρειάζεται αύξηση κατά 2 δροµολόγια την 
ηµέρα 91 26,00% 

Απαιτείται αύξηση κατά  >3  δροµολόγια 
την ηµέρα 39 11,14% 

Άλλη πρόταση 14 4,00% 
Σύνολο 350 100,00% 

 
 

Στον πίνακα 10.17. διακρίνονται οι προτιµήσεις των επιβατών για την ώρα 
αναχώρησης που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες τους. Το µεγαλύτερο ποσοστό επιβατών 
επέλεξε την πρωινή ώρα 7-9 π.µ. και τη µεσηµεριανή 2-4 µ.µ. Αυτό ίσως έχει σχέση και 
µε την ανταπόκριση του λιµένα µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς, καθώς συνήθως τα 
απογευµατινά πλοία φτάνουν στο λιµάνι του Πειραιά µετά τη λήξη του ωραρίου του 
ηλεκτρικού σιδηροδρόµου και των αστικών λεωφορείων και υπάρχει κόστος και 
δυσκολία στη µετακίνηση των επιβαινόντων προς τις κατοικίες του. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.17. ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 
 

Επιθυµητές Ώρες Αναχώρησης Αριθµός 
Απαντήσεων 

Ποσοστό 
(%) 

7 – 9  π.µ. 144 41,14 % 
2-4 µ.µ. 56 16,00 % 
4-6 µ.µ. 32 9,14 % 
6-8 µ.µ. 42 12,00 % 

10- 12  µ.µ. 53 15,14 % 
Άλλο 10 2,86 % 

∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 13 3,71% 
Σύνολο 350 100,00% 

 
Στον επόµενο πίνακα (10.18) φαίνεται ο τύπος οχήµατος που οι ερωτηθέντες 

οδηγούν ή στο οποίο επιβαίνουν όταν ταξιδεύουν από ή προς τη Νάξο. Το µεγαλύτερο 
ποσοστό (50 %) ταξιδεύει χωρίς όχηµα, κάτι που δικαιολογείται και από το γεγονός ότι 
τη θερινή περίοδο, και για ολιγοήµερα ταξίδια, δε µεταφέρει κανείς εύκολα το όχηµά 
του. Από την άλλη, η Νάξος είναι µεγάλο νησί, και έτσι η µεταφορά του αυτοκινήτου 
κρίνεται αναγκαία, ιδίως αν οι διακοπές είναι πολυήµερες, δεδοµένου ότι βασίζεται 
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πολύ σε Ελληνικό οικογενειακό τουρισµό. Έτσι δικαιολογείται το 40 % του ποσοστού 
που καταλαµβάνουν τα Ι.Χ., επί της συνολικής κίνησης. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.18. ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΕΙΤΕ Η ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΕΠΙΒΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι 
 

Μέσο µεταφοράς Αριθµός 
Απαντήσεων

Ποσοστό 
(%) 

Μέσο Κόστος 
(€) 

Μέσος 
Χρόνος 
(ώρες) 

Αυτοκίνητο 141 40,29 % 125,04 7,22

∆ίκυκλο 28 8,00 %
82,93 

 6,82
Λεωφορείο 2 0,57 % 145 7,5
Φορτηγό 4 1,14 % 185 7,125
Τίποτε 175 50,00 % 51,23 7,26
Σύνολο 350 100,00%  

 
 
10.1.3.  Πειράµατα ∆εδηλωµένης Προτίµησης 
 

Στην ενότητα αυτή µελετώνται διάφορα σενάρια, ώστε να εκτιµηθεί η αξία 
ορισµένων παραµέτρων του ταξιδιού για τους επιβάτες, καθώς και τη βαρύτητα που 
αυτές κατέχουν στην τελική επιλογή µέσου. 

 
Στον πίνακα 10.19. εξετάζεται η επίδραση του χρόνου του ταξιδιού στην τελική 

τιµή του ναύλου επιβάτη (αξία χρόνου επιβατών). Αντίστοιχα στο πίνακα 10.20. 
µελετάται  η επίδραση του χρόνου του ταξιδιού στην τελική τιµή του ναύλου του 
οχήµατος. Βλέπουµε ότι το 19 % των επιβατών θεωρούν ήδη ακριβό το ναύλο και δεν 
διατίθενται να πληρώσουν αρκετά παραπάνω (δηλαδή ποσό της τάξης ως 30 %), ακόµη 
και αν µειωθεί στο µισό ο χρόνος του ταξιδιού. Ανάλογα και στα αυτοκίνητα το 33 % 
δεν διατίθενται να πληρώσουν αρκετά παραπάνω, αναµενόµενο ποσοστό αφού ο 
ναύλος του αυτοκινήτου είναι ήδη αρκετά υψηλός.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.19. ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ  

ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ 
 

Αύξηση 
ναύλου 
επιβάτη 

Στο 1/3 
του σηµ. 
χρόνου 

Ποσοστό
Στο 1/2 
του σηµ. 
χρόνου 

Ποσοστό 

30 % 136 38,86 % 66 18,86 % 
40 % 139 39,71 % 86 24,57 % 
45 % 67 19,14 % 110 31,43 % 
50 % 6 1,71 % 72 20,57 % 

> 50 % 2 0,57 % 16 4,57 % 
Σύνολα 350 100 % 350 100,00 % 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.20. ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑΥΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
         ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ 

 
Αύξηση 
ναύλου 
οχήµατος 

Στο 1/3 
του σηµ. 
χρόνου 

Ποσοστό
Στο 1/2 
του σηµ. 
χρόνου 

Ποσοστό 

30 % 181 51,71% 114 32,57% 
40 % 120 34,29% 96 27,43% 
45 % 45 12,86% 97 27,71% 
50 % 3 0,86% 35 10,00% 

> 50 % 1 0,29% 8 2,29% 
Σύνολα 350 100 %  100,00 % 

 
 
Ο πίνακας 10.20. πραγµατεύεται την πρόθεση των επιβατών για πιθανή αύξηση 

του ναύλου, µε προϋπόθεση την βελτίωση διαφόρων υπηρεσιών εντός του πλοίου. 
Βλέπουµε από τα στοιχεία του πίνακα ότι ο κόσµος δεν ενδιαφέρεται για πολυτέλεια 
στο ταξίδι του και µάλλον θεωρεί την καλή εξυπηρέτηση από το προσωπικό του πλοίου 
αυτονόητη, γι’ αυτό και άνω του 50 % των ερωτηθέντων δεν διατίθενται να πληρώσουν 
παραπάνω χρήµατα για τη βελτίωση αυτών. Μόνο στον τοµέα της άνεσης κάποιο 
ποσοστό θα διέθετε παραπάνω χρήµατα για να βελτιώσει τις συνθήκες κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού, ενώ µικρό ποσοστό επίσης θα πλήρωνε για τη βελτίωση των χώρων 
ενδιαίτησης. Το συµπέρασµα που προκύπτει από αυτό το ερώτηµα είναι ότι ο κόσµος 
ενδιαφέρεται περισσότερο όχι για σχετική άνεση,  αλλά για µικρά και µέσα ταξίδια 
όπως αυτό προς ή από τη Νάξο, στα οποία δεν παίζουν ιδιαίτερο ρόλο οι συνθήκες 
ενδιαίτησης και η πολυτέλεια. Επιπλέον η συµπεριφορά του προσωπικού πρέπει να 
είναι δεδοµένα καλή, χωρίς επιπλέον αυξήσεις. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.20. ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ 
 

Αύξηση 
ναύλου Άνεση Ποσοστό Χώροι 

Ενδιαίτησης Ποσοστό Εξυπηρετηση 
Προσωπικου Ποσοστό Πολυτέλεια Ποσοστό 

0 % 121 34,57% 159 45,43% 182 52,00% 189 54,00%
5 % 152 43,43% 140 40,00% 131 37,43% 105 30,00%
10 % 65 18,57% 44 12,57% 30 8,57% 40 11,43%
20 % 11 3,14% 6 1,71% 7 2,00% 13 3,71%

> 20 % 1 0,29% 1 0,29% 0 0,00% 3 0,86%
Σύνολα 350 100 % 350 100 % 350 100 % 350 100 %

 
 

Στον επόµενο πίνακα φαίνονται οι απόψεις των ερωτηθέντων για διάφορα 
σενάρια επιλογής πλοίου. Τα σενάρια αυτά πραγµατεύονται περιπτώσεις µεταβολής της 
τιµής του ναύλου σε σχέση µε τη διάρκεια του ταξιδιού και την ώρα αναχώρησης (αν 
είναι σε επιθυµητό χρόνο ή όχι).  Αναλυτικότερα : 

 
→ Στο πρώτο σενάριο η επιλογή είναι ανάµεσα σε  
{-15 % διάρκεια ταξιδιού, επιθυµητή ώρα αναχώρησης, +15 % κόστος ναύλου} και  
{τωρινή διάρκεια ταξιδιού, µη επιθυµητή ώρα αναχώρησης, -10 % κόστος ναύλου}, 
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δηλαδή επιλογή ανάµεσα σε µικρή µείωση χρόνου ταξιδιού σε συνδυασµό µε 
επιθυµητή ώρα αναχώρησης ή σε µικρή µείωση κόστους. Συντριπτικά ο κόσµος 
επέλεξε την πρώτη περίπτωση µε διπλάσιο σχεδόν ποσοστό δηλαδή δίνει µεγαλύτερη 
αξία στο χρόνο ταξιδιού απ’ ότι στη µικρή µείωση του κόστους αυτού. 
 
→ Στο δεύτερο σενάριο η επιλογή είναι ανάµεσα σε  
{τωρινή διάρκεια ταξιδιού, επιθυµητή ώρα αναχώρησης, +15 % κόστος ναύλου} και  
{ -10 % διάρκεια ταξιδιού, µη επιθυµητή ώρα αναχώρησης, +15 % κόστος ναύλου}, 
δηλαδή επιλογή ανάµεσα σε επιθυµητή ώρα αναχώρησης  ή σε µικρή µείωση χρόνου 
ταξιδιού. Αντίστοιχα ο κόσµος επέλεξε την δεύτερη περίπτωση µε διπλάσιο σχεδόν 
ποσοστό, δηλαδή δίνει µεγαλύτερη αξία στο χρόνο ταξιδιού απ’ ότι στην ώρα 
αναχώρησης. 
 
→ Στο τρίτο σενάριο η επιλογή είναι ανάµεσα σε  
{τωρινή διάρκεια ταξιδιού, επιθυµητή ώρα αναχώρησης, -10 % κόστος ναύλου} και  
{-30 % διάρκεια ταξιδιού, µη επιθυµητή ώρα αναχώρησης, +15 % κόστος ναύλου}, 
∆ηλαδή επιλογή ανάµεσα σε µικρή µείωση κόστους ταξιδιού σε συνδυασµό µε 
επιθυµητή ώρα αναχώρησης  ή σε µεγάλη µείωση χρόνου ταξιδιού σε συνδυασµό µε 
µικρή αύξηση του κόστους ταξιδιού. Η επιλογή του κόσµου ήταν ελαφρά υπέρ της 
µείωσης του ναύλου σε σχέση µε τη µείωση του χρόνου ταξιδιού.  
 
→ Στο τέταρτο σενάριο η επιλογή είναι ανάµεσα σε  
{-30 % διάρκεια ταξιδιού, µη επιθυµητή ώρα αναχώρησης, -10 % κόστος ναύλου} και 
{-10 % διάρκεια ταξιδιού, επιθυµητή ώρα αναχώρησης, +15 % κόστος ναύλου}, 
δηλαδή επιλογή ανάµεσα σε µεγάλη µείωση χρόνου ταξιδιού σε συνδυασµό µε µικρή 
µείωση ναύλου ή σε µικρή µείωση χρόνου ταξιδιού σε συνδυασµό µε επιθυµητή ώρα 
αναχώρησης αλλά και µε µικρή αύξηση του ναύλου. Εδώ ο κόσµος συντριπτικά 
επέλεξε µικρή µείωση του ναύλου και µεγάλη µείωση του χρόνου ταξιδιού σε σχέση 
ουσιαστικά µε την επιθυµητή ώρα αναχώρησης. 
 
→ Στο πέµπτο σενάριο η επιλογή είναι ανάµεσα σε  
{-10 % διάρκεια ταξιδιού, µη επιθυµητή ώρα αναχώρησης, τωρινό κόστος ναύλου} και 
{-10 % διάρκεια ταξιδιού, επιθυµητή ώρα αναχώρησης, +15  % κόστος ναύλου}, 
δηλαδή  επιλογή ανάµεσα σε επιθυµητή ώρα αναχώρησης και µικρή µείωση ναύλου. Ο 
κόσµος εδώ επέλεξε οριακά υπέρ της µη αύξησης του ναύλου σε σχέση µε την 
επιθυµητή ώρα αναχώρησης. 
 
→ Τέλος στο έκτο σενάριο η επιλογή είναι ανάµεσα σε  
{-10 % διάρκεια ταξιδιού, µη επιθυµητή ώρα αναχώρησης, τωρινό κόστος ναύλου} και 
{-30 % διάρκεια ταξιδιού, επιθυµητή ώρα αναχώρησης, +15  % κόστος ναύλου}, 
δηλαδή  επιλογή ανάµεσα περίπου στην τωρινή κατάσταση ή σε µεγάλη µείωση χρόνου 
ταξιδιού σε συνδυασµό µε αύξηση του ναύλου και επιθυµητή ώρα αναχώρησης. Το 
τελικό αποτέλεσµα είναι αρκετά υπέρ της δεύτερης επιλογής δηλαδή µείωση του 
ταξιδιού µε αύξηση ναύλου.  
 
Συγκεντρωτικά σχηµατίζεται ο Πίνακας 10.21.: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.21. ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 
∆Ε∆ΗΛΩΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 

 
Σενάριο Εξυπηρέτηση 1 Ποσοστό Εξυπηρέτηση 2 Ποσοστό 
Α 227 64,86% 123 35,14% 
Β 115 32,86% 235 67,14% 
Γ 197 56,29% 153 43,71% 
∆ 259 74,00% 91 26,00% 
Ε 181 51,71% 169 48,29% 
ΣΤ 136 38,86% 214 61,14% 

 
Συγκρίνοντας τις παραπάνω περιπτώσεις µεταξύ τους, πηγάζει το συµπέρασµα 

ότι η προτίµηση  του κόσµου συνάδει προς µείωση του ναύλου µάλλον αντί για µείωση 
του χρόνου ταξιδιού ή της επιθυµητής ώρας αναχώρησης. Η µόνη περίπτωση που δεν 
επέλεξε ο κόσµος µείωση ναύλου είναι στο πρώτο και η έκτο σενάριο, στα οποία 
συνυπάρχουν και επιθυµητή ώρα αναχώρησης και µείωση του χρόνου ταξιδιού. Σε 
σχέση µε τη µείωση του χρόνου ταξιδιού δεν λαµβάνεται υπόψη η ώρα αναχώρησης, 
που φαίνεται ότι µπαίνει σε τελευταία µοίρα στη σύγκριση αυτή, όπως και µε τη 
µείωση του ναύλου. 
 
 
10.1.4.  Επιλογή Μέσου σε Υποθετικό ∆ίκτυο 

 
Στο στάδιο αυτό της µελέτης θα γίνει µία εκτίµηση του ποσοστού που θα 

καταλάβουν τα νέα µέσα  ( υδροπλάνο, WIG ) σε κάποιο µελλοντικό δίκτυο που θα τα 
περιλαµβάνει. Στον πίνακα  10.22. φαίνονται οι τιµές ναύλου59 επιβάτη (µε δεδοµένα 
2007) που χρεώνουν τα διάφορα µέσα (ή θα χρέωναν τα µη υπάρχοντα) στο υποθετικό 
δίκτυο αυτό, και βάση αυτού συµπληρώθηκε το ερωτηµατολόγιο από τους 
ερωτηθέντες. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.22. ΤΙΜΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ  
 

Νο Μέσο Χρόνος Τιµή (€) 
1 Αεροπλάνο 43’-47’ 63-66 
2 Συµβατικό 4.30-6 ώρες 28-32 
3 Ταχύπλοο 3.30-4 ώρες 44-52 
4 Υδροπλάνο 52’-58’ 75-83 
5 WIG 55’-58’ 79-82 

 
Στον πίνακα 10.23., βλέπουµε τα αποτελέσµατα της επιλογής µέσου των 

επιβατών σε σχέση µε το λόγο του ταξιδιού τους. Το συµβατικό πλοίο καταλαµβάνει 
την πρώτη θέση στην βασικότερη κατηγορία δηλαδή των διακοπών µε ποσοστό της 
τάξης του 55 %, καθώς και για τη µεταφορά εµπορευµάτων (61 % ) ενώ για τις 
κατηγορίες εργασία και στρατός προηγείται το αεροπλάνο. Τέλος στην κατηγορία 
εκπαίδευση προηγείται το ταχύπλοο, το οποίο όµως καταλαµβάνει σηµαντικά ποσοστά 
(δεύτερη θέση προτίµησης) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

                                                 
59  Οι τιµές αυτές προήλθαν για τα πλοία και τα ταχύπλοα ως µέσος όρος των υπαρχουσών, για 
το υδροπλάνο από το µέσο όρο της τιµής που χρέωνε για δροµολόγια προς Πάρο και Ίο ως τον 
Ιούλιο του 2007, για το αεροπλάνο από το site της Ολυµπιακής, και για τα WIG κατόπιν 
επικοινωνίας µε την εταιρεία Flightboat Hellas. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.23. ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΣΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ 
ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

 
Μέσο / 
Σκοπός 
ταξιδιού 

Εργασία % ∆ιακοπές % Εκπαίδευση % Στρατός % Μεταφορά 
Εµπορευµάτων % 

Αεροπλάνο 170 48,57 31 8,86 70 20,00 33 9,43 17 4,86 
Συµβατικό 45 12,86 194 55,43 82 23,43 16 4,57 213 60,86 
Ταχύπλοο 72 20,57 85 24,29 97 27,71 11 3,14 83 23,71 
Υδροπλάνο 32 9,14 26 7,43 62 17,71 17 4,86 12 3,43 

WIG 31 8,86 14 4,00 39 11,14 11 3,14 25 7,14 
Σύνολο 350 100 350 100 350 100 350 100 350 100 

 
Συνδυάζοντας τον Πίνακα 10.6. (Σκοπός Ταξιδιού Ερωτηθέντων) µε τα 

ποσοστά του Πίνακα 10.23. προκύπτει ο Πίνακας 10.24. και το Σχήµα 10.4. που δείχνει 
τα ποσοστά από το δείγµα µας που θα προτιµούσαν καθένα από τα εν λόγω σκάφη, µε 
γνώµονα το σκοπό του ταξιδιού τους. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.24. ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ  ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΣΚΟΠΟ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
 

Νο Μέσο\Σκοπός 
Ταξιδιού Εργασία Αναψυχή-

∆ιακοπές Εκπαίδευση Στρατός Μεταφορά 
Εµπορευµάτων Επιβάτες 

1 Αεροπλάνο 49,54 17,63 6,80 0,47 0,49 74,9
2 Συµβατικό 13,12 110,31 7,97 0,23 6,09 137,7
3 Ταχύπλοο 20,98 48,34 9,42 0,16 2,37 81,3
4 Υδροπλάνο 9,32 14,79 6,02 0,24 0,34 30,7
5 WIG 9,04 7,96 3,79 0,16 0,71 21,7
 Σύνολο 102 199 34 5 10 350

 
ΣΧΗΜΑ 10.4. ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
 

Αεροπλάνο
22%

Συµβατικό
40%

Ταχύπλοο
23%

Υδροπλάνο
9%

WIG
6%

Other
15%

Αεροπλάνο
Συµβατικό
Ταχύπλοο
Υδροπλάνο
WIG
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Σηµαντικά συµπεράσµατα προκύπτουν και από τα στοιχεία του παρακάτω 
Πίνακα 10.25. ο οποίος αναφέρεται στην διάθεση των ερωτηθέντων να αλλάξουν την 
σχεδόν60 υποχρεωτική επιλογή τους (συµβατικό πλοίο), σε περίπτωση θετικών 
εξελίξεων στις συνθήκες ταξιδιού των λοιπών µέσων. Η γενική τάση είναι πάντως η µη 
αλλαγή του µέσου «συµβατικό πλοίο», µε ποσοστά άνω του 50 % σε όλες τις 
περιπτώσεις. Αν εξετάσουµε τις περιπτώσεις ξεχωριστά έχουµε : 

 
◦ Για µείωση του χρόνου ταξιδιού οποιουδήποτε άλλου µέσου κατά 15 % : Εδώ βλέπουµε 
ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά στην αλλαγή µέσου καταλαµβάνουν τα ταχύπλοα (ποσοστό 
13,5 %) µε τα νέα µέσα να καταλαµβάνουν πολύ µικρά ποσοστά (6-7 %). Πάντως το 
αποτέλεσµα ήταν αναµενόµενο, αφού τα  νέα µέσα αυτά είναι πολύ δύσκολο να 
περιορίσουν κι άλλο το χρόνο ταξιδιού τους, µε ανάλογη ασφάλεια στη µεταφορά 
Επιπλέον 15 % µείωση χρόνου είναι λίγο άνω της µίας (1) ώρας στο συνολικό χρόνο 
του ταξιδιού ενός συµβατικού πλοίου, κάτι που όπως φαίνεται δεν προξενεί και 
ιδιαίτερη αίσθηση στους επιβάτες, ώστε να θελήσουν να αλλάξουν µέσο. 
 
◦ Για µείωση του κόστους ταξιδιού οποιουδήποτε άλλου µέσου κατά 15 % :  Στην επιλογή 
αυτή παρατηρείται η µεγαλύτερη στροφή του επιβατικού κοινού προς τα άλλα µέσα 
(κάτι που ήταν και αναµενόµενο, καθώς το κόστος ταξιδιού αποτελεί τον πρώτο και 
καθοριστικό παράγοντα επιλογής µέσου όπως έχει αποδειχτεί καθ’όλη τη διάρκεια της 
µελέτης αυτής). Εδώ βλέπουµε να προηγούνται τα υδροπλάνα (µε 13,5 %) ενώ όλα τα 
άλλα µέσα έχουν ποσοστά της τάξεως του 11-13,5 %.  
 
◦ Για µείωση του χρόνου προσέγγισης στο χώρο αναχώρησης όποιου άλλου µέσου 
(διαφορά µε το εκάστοτε της τάξεως του 35%) :  Στην ερώτηση αυτή παρατηρούνται τα 
µικρότερα ποσοστά αλλαγής µέσου, µε τα άλλα µέσα να έχουν σχεδόν ίσα ποσοστά 
(τάξεως 6-8 %). Εδώ θα περίµενε κανείς να έχει µεγαλύτερα ποσοστά το αεροπλάνο, 
αλλά σε µία γραµµή που χρησιµοποιείται λίγο, ο κόσµος δεν ψάχνει λόγους να το 
χρησιµοποιήσει (εκτός τη µείωση του ναύλου ίσως). 
 
◦ Για µη µεταφορά οχήµατος στο ταξίδι :  Και εδώ τα ποσοστά µη αλλαγής µέσου είναι 
πολύ υψηλά, κάτι που οφείλεται και στο γεγονός ότι το 50 % του δείγµατος ταξιδεύει 
συνήθως χωρίς όχηµα, οπότε απαντάει αδιάφορα σε αυτή την ερώτηση. Κατά τ’ άλλα 
την πρώτη θέση καταλαµβάνουν τα ταχύπλοα (11 %) µε το αεροπλάνο και το WIG να 
είναι πολύ κοντά. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.25. ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΣΟΥ ΣΕ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ  
 

Μέσο / 
Κατάσταση 

Μείωση 
χρόνου 
(15 %) 

% 
Μείωση 
κόστους 
(15 %) 

% 

Μείωση 
χρόνου προς 
το µέρος 

αναχώρησης 
(35 %) 

% 
Μη 

µεταφορά 
οχήµατος 

% 

Αεροπλάνο 40 11,43 46 13,14 31 8,86 34 9,71 
Ταχύπλοο 46 13,14 42 12,00 21 6,00 39 11,14 
Υδροπλάνο 27 7,71 46 13,14 23 6,57 20 5,71 

WIG 22 6,29 38 10,86 21 6,00 29 8,29 
Τίποτα 215 61,43 178 50,86 254 72,57 228 65,14 
Σύνολο 350 100 350 100 350 100 350 100 

 
                                                 
60  ∆εδοµένου ότι το αεροπλάνο καταλαµβάνει πολύ µικρά ποσοστά στη συνολική κίνηση. 
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Στα σχήµατα 10.5 – 10.8. φαίνονται τα ποσοστά που θα καταλάβουν τα λοιπά 
µέσα µεταφοράς. Το ποσοστό που απεικονίζεται εδώ αναφέρεται στους επιβάτες που θα 
αλλάξουν µέσο στην κάθε περίπτωση.  

 
 

ΣΧΗΜΑΤΑ 10.5. – 10.8.  ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ 
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ 

 

 
 
 
10.1.4.  Εκτίµηση Αξίας Χρόνου για τον Επιβάτη 
 

Στην ενότητα αυτή γίνεται µία υποτυπώδης61 προσπάθεια εκτίµησης της αξίας 
χρόνου για τον επιβάτη του συµβατικού πλοίου, δηλαδή πόσο επιπλέον ναύλο είναι 
διατεθειµένος να πληρώσει ώστε να φτάσει στον προορισµό του σε χρόνο ίσο µε τα 2/3 
του χρόνου που κάνει συνήθως.  

 

                                                 
61 Προφανώς η ανάλυση θα είχε πιο ακριβή αποτελέσµατα αν χρησιµοποιούνταν Multinomial 
Logit µοντέλα (διακριτών επιλογών ), αλλά για να γίνει αυτό χρειαζόταν επιπλέον ερωτήσεις 
στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας, οι οποίες δεν κρίθηκαν εξ αρχής απαραίτητες, εφόσον ο 
βασικός σκοπός της έρευνας ήταν η αντιµετώπιση του κοινού απέναντι στην εισαγωγή νέων 
µέσω στο δίκτυο. 

10.6. Μείωση κόστους (15 %)

Αεροπλάνο
27%

Ταχύπλοο
24%

Υδροπλάνο
27%

WIG
22%

10.7. Μείωση χρόνου προς χώρο 
αναχώρησης (35 %)

Αεροπλάνο
32%

Ταχύπλοο
22%

Υδροπλάνο
24%

WIG
22%

10.8. Μη µεταφορά οχήµατος

Αεροπλάνο
28%

Ταχύπλοο
32%

Υδροπλάνο
16%

WIG
24%

10.5. Μείωση χρόνου (15 %)

Αεροπλάνο
30%

Ταχύπλοο
34%

Υδροπλάνο
20%

WIG
16%
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Στον πίνακα 10.26., φαίνεται το επιπλέον ποσό που θα προτίθεντο να 
πληρώσουν οι επιβάτες συµβατικού πλοίου στη γραµµή Πειραιά - Νάξου (που 
αποτελούν το        94,57 %) του δείγµατος, για µείωση του χρόνου ταξιδιού κατά το 1/3 
(ερώτηση 17 ερωτηµατολογίου) . 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10.26. ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ  ΧΡΟΝΟΥ 

ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ (ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΝΑΞΟΥ) 
 

Αύξηση 
ναύλου 
επιβάτη 

Στο 1/3 του σηµ. 
χρόνου Ποσοστό 

30 % 129 38,97% 
40 % 131 39,58% 
45 % 63 19,03% 
50 % 6 1,81% 

> 50 % 2 0,60% 
Σύνολα 331 100 % 

 
Από την ερώτηση 14 (προσαρµοσµένη στο δείγµα αυτό) προκύπτεί ότι ο µέσος 

χρόνος ταξιδιού είναι 6 ώρες και 16 λεπτά. Αντίστοιχα το µέσο κόστος προκύπτει  
48,62 €.   Έτσι το µέσο ωριαίο κόστος είναι  7,76 €/ώρα.   Έτσι, κάνοντας και την 
παραδοχή για τις ανάγκες των υπολογισµών ότι η έννοια …. > 50% ⇔ 55 % …. και 
πολλαπλασιάζοντας τα ποσοστά της αύξησης επί τον εκάστοτε αριθµό των 
ερωτηθέντων σε κάθε κατηγορία προκύπτει το νούµερο : 
 

48,62*(0,3*129+0,4*131+0,45*63+0,5*6+0,55*2) / 331 = 18,15 
 
και τέλος διαιρώντας µε τις ώρες µείωσης  [2 ώρες και 5’ =1/3 *(6 ώρες και 16’)] 
µπορούµε να υπολογίσουµε την αξία του χρόνου ανά ώρα. 

 
Έτσι από το µέσο όρο των ποσοστών επί τους επιβάτες του παραπάνω πίνακα, 

διαιρεµένη µε το χρόνο µείωσης,  προκύπτει ότι η εκτιµώµενη αξία του χρόνου είναι  : 
 

Αξία Χρόνου  =  6,95 € 
 

δηλαδή ο επιβάτης ενός  πλοίου θα πλήρωνε 8,69 € για να φτάσει στον προορισµό του 
1 ώρα νωρίτερα. Στην εν λόγω ανάλυση, για όσους επιβάτες ταξίδευαν µε αυτοκίνητο 
και περιελάµβαναν και το ναύλο του στην τελική τιµή, αφαιρέθηκαν κατά µ.ο. 80 € ενώ 
για τα δίκυκλα 60 € (περίπου το κόστος εισιτηρίου συµβατικού πλοίου και έξοδα 
βενζίνης).    
 

Η τιµή που προέκυψε είναι στο µέσο όρο της ανάλογη µε εκείνη αναλόγων 
µελετών (Μεταπτυχιακή Εργασία «Ανάλυση Μοντέλων Ζήτησης», Κάντζος 
Κωνσταντίνος, Χίος, 2001 και Ζαχαριουδάκης, Π., Ε. Παπουτσής, 2000, «Μελέτη 
σκοπιµότητας δροµολόγησης πλοίων νέας τεχνολογίας και συστηµατική ανάλυση 
οικονοµικών σεναρίων», ∆ιπλωµατική Εργασία) που έχουν γίνει στο παρελθόν, απλά 
είναι στατικό το µοντέλο (αφού δεν ξεχωρίζει και τις θέσεις σε πρώτη και οικονοµική, 
µιας και δεν υπήρχε ανάλογο ερώτηµα στο ερωτηµατολόγιο) ενώ στις εργασίες αυτές 
χρησιµοποιήθηκαν και  Multinomial Logit µοντέλα (διακριτών επιλογών ). 

Εκτιµώµενη Αξία Χρόνου  =  8,69 €/ ώρα 
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Βέβαια πρέπει να επισηµανθεί ότι σε µία πιο εξειδικευµένη ανάλυση, πρέπει να 
χωριστούν οι επιβάτες σε κατηγορίες ανάλογα µε το είδος πλοίου και τη θέση που 
ταξιδεύουν, αν έχουν εκπτωτικό εισιτήριο και αν έχουν όχηµα, και να προκύψει η αξία 
χρόνου για κάθε κατηγορία, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια 
σε περαιτέρω µελέτες. 

 
 

10.2.  Συµπεράσµατα Έρευνας 
 
Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από 

την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας και θα καταλήξουµε σε συµπεράσµατα που 
προκύπτουν από αυτά.  

 
Το σηµαντικότερο µέρος της έρευνας αναφέρεται στους παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιλογή µέσου στην ακτοπλοΐα. Έτσι θα δούµε την επίδραση διαφόρων 
παραµέτρων του ταξιδιού αλλά και κοινωνικοοικονοµικών στοιχείων του επιβάτη στην 
επιλογή µέσου. Αναλυτικότερα : 

 
- Επίδραση του κόστους µεταφοράς : 
 

Το κόστος µεταφοράς είναι η σηµαντικότερη παράµετρος που επισηµαίνεται 
σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις της έρευνας που το περιέχουν. Έτσι το 66,7 % των 
ερωτηθέντων θεωρεί ότι το κόστος του θαλασσίου ναύλου σε σχέση µε την 
προσφερόµενη εξυπηρέτηση είναι δυσανάλογο (Πίνακας 10.15.), και θεωρούν 
σηµαντική παράµετρο του ταξιδιού το φθηνότερο εισιτήριο (µε βαθµολογία 2,13 µε 
άριστα το 1, Πίνακας 10.13.). Επιπλέον το 23 % των επιβατών δηλώνουν ότι θα έκαναν 
περισσότερα ταξίδια αν το εισιτήριο ήταν φθηνότερο (Πίνακας 10.9). Από τα 
ερωτήµατα καταστάσεων πιθανής θαλάσσιας εξυπηρέτησης προκύπτει το συµπέρασµα 
ότι ο κόσµος προτιµάει µικρές αυξήσεις του κόστους µε την προϋπόθεση της µείωσης 
του χρόνου του ταξιδιού (Πίνακας 10.19.) αλλά όχι και σε σχέση µε την ακρίβεια στην 
ώρα αναχώρησης ή στην πολυτέλεια και την άνεση στο πλοίο (Πίνακας 10.21.). 
Προφανώς αυτή η επίδραση είναι πιο έντονη στα πλοία νέας τεχνολογίας απ’ότι στα 
συµβατικά, τα οποία δεν έχουν µεγάλη δυνατότητα περαιτέρω µείωσης χρόνων, λόγω 
των περιορισµών ταχύτητας των λιµένων προσέγγισης καθώς και του µεγάλου αριθµού 
λιµένων που εξυπηρετούν ιδίως κατά τη θερινή περίοδο. Έτσι συµπεραίνουµε ότι µια 
ίδια ποσοστιαία αύξηση της τιµής του ναύλου των δύο πλοίων δε θα προκαλέσει την 
ίδια µεταβολή στη ζήτηση των δύο πλοίων. Έτσι µία αύξηση του ναύλου θα οδηγήσει 
τους επιβάτες σε άλλα εναλλακτικά µέσα µεταφοράς που έχουν ή µικρότερο κόστος 
µεταφοράς ή παρέχουν µε τον ίδιο ναύλο µειωµένο χρόνο ταξιδιού.  

 
Η επίδραση του κόστους µεταφοράς φαίνεται και από το γεγονός ότι το 90 % 

του ποσοστού των επιβατών που χρησιµοποιούν και αεροπλάνο (που είναι το 77 % του 
συνολικού δείγµατος) πραγµατοποιούν πλήθος ταξιδιών  άνω των τεσσάρων (4) στη 
διάρκεια του έτους. Αυτό οφείλεται πέραν του ότι το µέσο κόστος µετακίνησης χωρίς 
αµάξι είναι περίπου 40 €, το γεγονός της αίσθησης ασφάλειας που αποπνέει το πλοίο 
και η διαδικασία ελέγχων και η επιπλέον αναµονή κατά τη χρήση του αεροπλάνου. 

 
Τέλος στον πίνακα 10.25. φαίνεται ότι η πλειοψηφία των επιβατών που θα 

άλλαζαν µέσο υπό κάποια προϋπόθεση, το κάνουν κυρίως λόγω µείωσης του κόστους 
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ταξιδιού. Η ανάλυση του πίνακα 10.21., έδειξε ότι η προτεραιότητα στις επιλογές του 
επιβατικού κοινού σχετίζεται πρωτίστως µε τη µείωση του ναύλου. 

  
- Επίδραση του χρόνου ταξιδιού : 
 

Ο παράγοντας της διάρκειας του ταξιδιού είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την 
επιλογή πλοίου στις ακτοπλοϊκές µεταφορές. Τα τελευταία χρόνια µε την είσοδο των 
πλοίων νέας τεχνολογίας (και υψηλών ταχυτήτων, ιδίως εκείνων που µεταφέρουν 
οχήµατα) ο παράγοντας αυτός έχει γίνει πολύ σηµαντικός.  

 
Από την έρευνα (Πίνακας 10.24.) προκύπτει το συµπέρασµα ότι ο κόσµος 

χρησιµοποιεί σκάφη υψηλών ταχυτήτων και κόστους, κυρίως σε περιπτώσεις εργασίας, 
εκπαίδευσης και στρατού και όχι τόσο στις περιπτώσεις διακοπών ή µεταφοράς 
εµπορευµάτων που συνήθως µεταφέρει και το όχηµά του. 

 
Είναι ενδεικτικό (Πίνακας 10.19.) ότι  το ποσοστό των επιβατών που θα δεχόταν 

αύξηση ναύλου άνω του  30 %, αν ο χρόνος ταξιδιού µειωνόταν από το 1/3 στο 1/2, 
διπλασιάζεται. Επιπλέον από την ανάλυση των σεναρίων του πίνακα 10.21., 
διαφαίνεται ότι η διάρκεια του ταξιδιού κατέχει τη δεύτερη πιο σηµαντική θέση στις 
επιλογές των επιβατών (µετά το κόστος), και σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι 
πρωτευούσης σηµασίας.  Από την προηγούµενη παράγραφο είδαµε ότι ο χρόνος 
ταξιδιού έχει χαµηλή τιµή για τον επιβάτη της γραµµής, κάτι που πιθανό να οφείλεται 
στο ότι συνήθως ο κόσµος ταξιδεύει για αναψυχή, έχει αρκετές επιλογές πλοίων (και 
ταχύπλοων και συµβατικών)  ιδίως τους θερινούς µήνες, και  έχει και την επιλογή του 
αεροπλάνου σε περίπτωση επείγουσας εργασίας. 

 
Το αεροπλάνο, που παρέχει µειωµένο χρόνο ταξιδιού και προτιµείται σε 

περίπτωση επαγγελµατικών ταξιδιών, δε βρίσκεται υψηλά στις προτιµήσεις των 
επιβατών λόγω του συνολικά υψηλού χρόνου ταξιδιού, ο οποίος περιλαµβάνει : χρόνο 
πρόσβασης στον αερολιµένα, υποχρεωτικό χρόνο αναµονής στο αεροδρόµιο, το χρόνο 
πτήσης και τέλος τον χρόνο αναµονής για παραλαβή αποσκευών. Έτσι γίνεται 
συγκρίσιµος π.χ. µε το χρόνο ενός ταχύπλοου, και αφού έχει µεγαλύτερο κόστος οδηγεί 
σε µειωµένα ποσοστά προτίµησης του κοινού. 
 
- Επίδραση της ώρας αναχώρησης : 
 

Η ώρα αναχώρησης είναι πολύ σηµαντική παράµετρος για την επιλογή µέσου, 
σύµφωνα και µε τα αποτελέσµατα του Πίνακα 10.13. Βέβαια, σε σχέση µε το κόστος 
µεταφοράς και τη διάρκεια του ταξιδιού περιορίζεται η σηµασία της (Πίνακας 10.21.) 
αλλά παραµένει ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού από το οποίο 
εξαρτάται όχι µόνο η µεγαλύτερη διάρκεια παραµονής στον χώρο διακοπών 
(ταξιδεύοντας τη νύχτα) αλλά και η ανταπόκριση µε τα άλλα µέσα µεταφοράς                 
(π.χ. τραίνα, λεωφορεία) στο λιµένα προορισµού. 

 
- Επίδραση της συχνότητας δροµολογίων : 
 

Η συχνότητα των δροµολογίων γενικά στη συγκεκριµένη γραµµή κρίνεται 
ικανοποιητική από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Ως παράµετρος είναι πολύ 
σηµαντική για τα νησιά της «άγονης γραµµής» που συνδέονται µε τα µεγαλύτερα 
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διοικητικά κέντρα, αλλά για τη γραµµή αυτή δε φαίνεται να υπάρχει ανάγκη µεγάλης 
ενίσχυσης.  

 
Στον Πίνακα 10.13. µικρό ποσοστό (38 %) θεωρεί ότι είναι κύριο πρόβληµα της 

ακτοπλοΐας η κακή συχνότητα δροµολογίων και στον Πίνακα 10.16. το 60 % θεωρεί ότι 
χωρίς ενίσχυση ή µε ένα δροµολόγιο παραπάνω τη µέρα η γραµµή είναι ικανοποιητική. 

 
Επιγραµµατικά, όπως φαίνεται και από τις εκτιµήσεις – προτιµήσεις του 

επιβατικού κοινού, το έδαφος µοιάζει να είναι πρόσφορο για την είσοδο νέων µέσων 
µεταφοράς στην ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά (ποσοστό της τάξεως του 15 % επί της 
συνολικής κίνησης για τα υδροπλάνα και τα WIG, σχήµα  10.4.) αρκεί να τηρηθούν 
κάποιες βασικές προϋποθέσεις :  

 
- µικρή µείωση του κόστους σε σχέση µε τις ενδεικτικές τιµές που αναφέρονται 

στον Πίνακα 10.22. ή βελτιωµένες εκπτωτικές προσφορές, 
- µεγαλύτερη ενηµέρωση του επιβατικού κοινού για τις δυνατότητες και τα 

πλεονεκτήµατα των µέσων αυτών έναντι των άλλων, 
- καλύτερη µελέτη του συγκοινωνιακού δικτύου ώστε οι ώρες αναχώρησης και 

άφιξης να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των επιβατών, 
- και τέλος, όσον αφορά τα WIG, η διαµόρφωση του χώρου τους ώστε να 

µεταφέρει και αρκετά αυτοκίνητα, θα ενίσχυε σίγουρα το βαθµό πληρότητάς 
τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 
Τα δεδοµένα αυτά ισχύουν βέβαια µε τις τωρινές συνθήκες. Αν αλλάξει το 

ακτοπλοϊκό τοπίο σε σχέση µε την ποιότητα υπηρεσιών των συµβατικών πλοίων και, 
ίσως λόγω του ανταγωνισµού, µειωθούν οι τιµές, τότε τα πράγµατα γίνονται πιο 
δύσκολα για τα νέα µέσα, αλλά αυτό είναι αδιάφορο, αφού ο βασικός στόχος δηλαδή η 
φθηνή και ποιοτική εξυπηρέτηση του κοινού θα έχει επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό.  

 
Τέλος, πρέπει να τονιστεί, ότι αυτά τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά µίας 

γραµµής µέσης κίνησης, και ότι µπορεί να δίνουν µία εικόνα για το πως βλέπει το 
επιβατικό κοινό τις ακτοπλοϊκές µεταφορές αλλά για να γίνει γενίκευση απαιτούνται 
και ανάλογα δείγµατα από µία «άγονη» και µία «εµπορική» γραµµή, ώστε να 
καταγραφούν όλες οι περιπτώσεις. Πάντως η γραµµή Αττικής - Νάξου έχει το 
πλεονέκτηµα, ότι στο µέλλον είναι πολύ πιθανή η δροµολόγηση των νέων µέσων 
(σύµφωνα και µε τις προγραµµατικές δηλώσεις των εκπροσώπων των εταιρειών που τα 
υποστηρίζουν) και το σενάριο που αναλύθηκε φαντάζει αρκετά ρεαλιστικό και 
ενδεικτικό για τις ανάλογες γραµµές όλης της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 
Στο τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής γίνεται µία συγκεντρωτική παρουσίαση 

των σηµαντικότερων συµπερασµάτων που προέκυψαν από τη µελέτη του συστήµατος  
οργάνωσης και λειτουργίας των εσωτερικών θαλασσίων µεταφορών στη χώρα µας. 
Επιπλέον παρουσιάζονται αρκετές προτάσεις για τη βελτίωση του συστήµατος οι 
οποίες αναφέρονται στις σηµαντικότερες παραµέτρους που το χαρακτηρίζουν όπως το 
θεσµικό πλαίσιο (βασισµένο στη σχέση της Ελληνικής µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία), 
η δοµή του δικτύου, ο ακτοπλοϊκός στόλος, τα νέα µέσα που αναµένονται στην 
ακτοπλοϊκή αγορά  κλπ. 

 
Το γενικότερο συµπέρασµα είναι ότι η Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά, έτσι όπως 

αυτή λειτουργεί πλέον µετά την απελευθέρωση των ναύλων (το 2006) και µε την 
ύπαρξη πολλών εναλλακτικών µέσων στο µεταφορικό δίκτυο, βρίσκεται σε κοµβικό 
σηµείο (µε σοβαρές προοπτικές βελτίωσης) και εν τέλει, φαίνεται ότι αν συνεργαστούν 
όλοι οι φορείς αρµονικά αναµένεται βελτίωση του συνολικού συστήµατος, µε τελικό 
αποδέκτη το µεταφερόµενο πολίτη και το µόνιµο κάτοικο της νησιωτικής περιφέρειας 
της χώρας. 

 
Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση που συµβεί το αντίθετο, ελοχεύει ο 

κίνδυνος της υποβάθµισης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε παράλληλη 
αύξηση του κόστους, κάτι που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 
κοινωνικοοικονοµική συνοχή της νησιωτικής χώρας.   

 
 
11.1. Συµπεράσµατα - Παρατηρήσεις 

 
Το Ελληνικό σύστηµα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών διακρίνεται ανέκαθεν 

από συγκεκριµένες αδυναµίες, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι :  
 

 η απουσία τακτικότητας στα δροµολόγια, 
 η υψηλή εποχικότητα της ζήτησης και της κίνησης,  
 η ύπαρξη ατελούς ανταγωνισµού σε πολλές γραµµές, 
 η πολυετής απουσία σταθερής συγκοινωνιακής πολιτικής, 
 η απουσία συµµετοχής και έκφρασης γνώµης των τοπικών κοινωνιών στον 
προσδιορισµό της συγκοινωνιακής πολιτικής και των λιµενικών υποδοµών, 

 η αδυναµία της πολιτείας να ερευνήσει, αναλύσει και εφαρµόσει µε 
επιστηµονικό τρόπο ένα εθνικό σύστηµα συγκοινωνιών και να κατανείµει 
ορθολογικά τους πόρους µεταξύ των χερσαίων και θαλασσίων µεταφορών,  

 η αδυναµία των διοικούντων να λειτουργήσουν µε επιχειρηµατική σκέψη, 
 η αδυναµία της Πολιτείας να δηµιουργήσει τα κίνητρα και το πλαίσιο, ώστε η 
ιδιωτική πρωτοβουλία να µπορέσει να συµβάλει στην επιβίωση των νησιών,  
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 και τέλος η έλλειψη συντονισµού των φορέων που ασχολούνται µε τις 
ακτοπλοϊκές µεταφορές της χώρας.  

 
Μετά την απελευθέρωση της αγοράς (που ουσιαστικά πραγµατοποιήθηκε την 

άνοιξη του 2006) παρατηρήθηκε σηµαντική βελτίωση στις προσφερόµενες υπηρεσίες, 
σε όλες τις γραµµές που λειτουργεί ο ανταγωνισµός. Βέβαια  η ύπαρξη ή όχι υγιούς 
ανταγωνισµού δεν είναι συνάρτηση µόνο του αριθµού των δραστηριοποιούµενων 
εταιρειών γιατί µία αγορά µε πολλές εταιρείες δεν εγγυάται απαραιτήτως συνθήκες 
ανταγωνισµού (π.χ. περιπτώσεις καρτέλ ή άλλων συµφωνιών και αντι-ανταγωνιστικών 
πρακτικών µεταξύ τους). Στην Ελλάδα σήµερα στις περισσότερες από τις γραµµές που 
εξυπηρετούνται από µία µόνο εταιρεία, δεν υφίστανται εµπόδια εισόδου για άλλες, 
αλλά ο αριθµός των εταιρειών ή του αριθµού των πλοίων που δραστηριοποιούνται σε 
κάθε γραµµή καθορίζεται ουσιαστικά από το µέγεθος του µεταφορικού έργου της ίδιας 
της γραµµής (δηλαδή ένας πλοιοκτήτης έχει δυνατότητα «εύκολης εισόδου ή και 
εξόδου» από την αγορά). Το γεγονός ότι στην Ελλάδα λειτουργεί ο ανταγωνισµός σε 
ένα συγκεκριµένο αριθµό γραµµών δεν σηµαίνει βέβαια ότι το σύνολο του 
ακτοπλοϊκού δικτύου εξυπηρετείται αποτελεσµατικά και ικανοποιητικά. 

 
Η Πολιτεία παρότι τα τελευταία δύο έτη έχει προχωρήσει προς τη σωστή 

κατεύθυνση σε ορισµένα θέµατα της ακτοπλοΐας (απελευθέρωση, άγονες γραµµές, 
λιµενική υποδοµή κ.α.) οφείλει να προβεί σε µία σειρά ακόµη ενεργειών σε πολιτικό, 
κοινωνικό, οικονοµικό και επιχειρηµατικό επίπεδο, ώστε αντιµετωπιστεί συνολικά το 
πρόβληµα των ακτοπλοϊκών συνδέσεων της νησιωτικής Ελλάδας (αφού η εµπειρία των 
τελευταίων ετών έδειξε ότι ο κρατικός παρεµβατισµός έστω και µικρότερος πλέον από 
αυτόν του πρόσφατου παρελθόντος δε βοήθησε καθόλου στη δηµιουργία και τη 
διατήρηση ανταγωνιστικού  περιβάλλοντος).  Έτσι, η µείωση του παρεµβατισµού τα 
τελευταία έτη ήταν ένας από τους σηµαντικούς λόγους που οδήγησαν στην εµφάνιση 
και νέων εταιρειών στην ελληνική αγορά καθώς και στην κατασκευή νέων πλοίων από 
τις ήδη προϋπάρχουσες. Παρ’όλα αυτά ο ελληνικός ακτοπλοϊκός στόλος είναι ακόµη 
«γερασµένος» αφού, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ανάλυσης που 
πραγµατοποιήθηκε, η µέση ηλικία των πλοίων που δροµολογούνται στο σύστηµα 
εσωτερικών θαλασσίων µεταφορών υπερβαίνει τα 20 έτη (20,45 έτη). Όλες σχεδόν οι 
κατηγορίες των γραµµών του συστήµατος εξυπηρετούνται από παλαιά, στη πλειοψηφία 
τους πλοία. Σηµειώνεται ότι τα  περισσότερα πλοία που λειτουργούν στο σύστηµα 
εσωτερικών θαλάσσιων µεταφορών (και ιδίως εκείνα που πλησιάζουν το πρώην όριο 
ηλικίας των 35 ετών) έχουν υποστεί εκτεταµένες µετασκευές. Αυτό οφείλεται εν µέρει 
στο γεγονός ότι ο νόµος 2932/2001 θέσπιζε τη σταδιακή µείωση του ορίου ηλικίας των 
πλοίων της ακτοπλοΐας στα 30 έτη από 31/12/2008 αντί των 35 ετών που ίσχυε µέχρι το 
2002. Αυτή η διάταξη ώθησε σε πωλήσεις ή αποσύρσεις πολλών πλοίων, αλλά δεν 
συνέβαλε στην ανάληψη επενδύσεων για ανακαίνιση και εκσυγχρονισµό των πλοίων 
ούτε στην αύξηση των παραγγελιών νέων πλοίων που θα αντικαθιστούσαν όσα θα 
έβγαιναν αναγκαστικά εκτός υπηρεσίας.   

 
Βέβαια, το µείζον θέµα της ανανέωσης του στόλου είναι απαραίτητο να ιδωθεί 

σε συνδυασµό µε µία βαθιά τοµή στο τρόπο δόµησης και λειτουργίας της αγοράς του 
συστήµατος θαλασσίων µεταφορών. Η νέα προσέγγιση είναι δυνατό να οριοθετήσει 
νέους τρόπους εξυπηρέτησης των νησιών και µέσω αυτού, διαφοροποιηµένες 
απαιτήσεις σε πλοία. Η ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά προσφέρει πολλές ευκαιρίες για 
επενδύσεις καθώς η µορφολογία της χώρας απαιτεί τη χρησιµοποίηση επιβατηγών 
πλοίων όλων των τύπων και κατηγοριών, και αναµένοντας ότι στα επόµενα έτη θα 
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αναπτυχθούν περαιτέρω οι µετακινήσεις µέσω θαλάσσης. Επιπλέον απαιτείται σωστός 
προγραµµατισµός από τις εταιρείες πλέον, και µεγαλύτερη συνειδητοποίηση του 
σηµαντικού ρόλου τους στη συνοχή και συνέχεια του Ελλαδικού χώρου.   

Η ανάγκη για βελτίωση των λιµενικών υποδοµών είναι άµεση. Η έλλειψη 
ενδιαφέροντος από την πλευρά των πλοιοκτητών για την εκτέλεση των δροµολογίων 
σύνδεσης άγονων γραµµών οφείλεται µεταξύ άλλων και στο ότι η υπάρχουσα λιµενική 
υποδοµή που καθιστά δυσχερή και ανασφαλή την προσέγγιση των πλοίων τους. 
Επιπλέον, η χαµηλή επιβατική κίνηση των άγονων γραµµών κάνει οικονοµικά 
ασύµφορη την αγορά καινούργιων πλοίων νέου τύπου ή νέων µέσων µεταφοράς (WIG, 
υδροπλάνο), όπως απαιτείται για την προσέγγιση των συγκεκριµένων νησιών, καθώς 
και την απασχόληση πλοίων και προσωπικού σε µη κερδοφόρες επιχειρήσεις. Η 
ευκαιρία που έχει η ελληνική Πολιτεία µέσω του χρηµατικού πρωτοκόλλου του 2005 
µε την Ε.Ε., ανοίγει νέους ορίζοντες για τη λιµενική πολιτική της χώρας µας αλλά 
απαιτούνται πιο µελετηµένες κινήσεις και συµµετοχή τοπικών φορέων στο σχεδιασµό, 
αποφεύγοντας δε τις µακρόχρονες γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Αναλυτικότερα τα προβλήµατα που παρατηρούνται στα περισσότερα λιµάνια 
της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας εντοπίζονται στα παρακάτω: 

1. Ύπαρξη επικίνδυνων αβαθών στις λιµενολεκάνες και περιορισµένοι κύκλοι ελιγµών 
για τα µεγάλα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, 

2. Μικρή δυνατότητα επέκτασης του ήδη ελάχιστου χερσαίου χώρου,  
3. Αδυναµία ταυτόχρονης εξυπηρέτησης πλοίων,  
4. Μη ορθολογιστική οργάνωση χώρων των λιµένων, σε συνδυασµό µε κρηπιδώµατα 

ανεπαρκή ως προς το µήκος τους και τα βάθη µπροστά σε αυτά,  
5. Ελλείψεις υποδοµής, συντήρησης και προσωπικού, 
6. Ελλιπείς χώροι υποδοχής των επιβατών, 
7. Ανύπαρκτη υποδοµή για την παροχή πληροφόρησης στους επιβάτες,  
8. Ελλιπής υποδοµή νέων τεχνολογιών, 
9. Αδυναµία κάλυψης του λειτουργικού κόστους των λιµένων και αναγκαίων 

επενδύσεων υποδοµής. 
 

Όσον αφορά δε την κίνηση στο ακτοπλοϊκό δίκτυο για τα έτη µετά την άρση του 
cabotage µε βάση την ανάλυση που προηγήθηκε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα είναι 
τα εξής :  

 
 Παρατηρείται αύξηση στην διακίνηση επιβατών και τροχοφόρων στις ακτοπλοϊκές 
γραµµές από το 2002 ως το 2006 που υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, και αναµένεται 
ακόµη µεγαλύτερη το 2007, ιδίως στις εµπορικές γραµµές (λόγω της ουσιαστικής 
απελευθέρωσης των ναύλων για τα πλοία που έχουν αφετηρία τον Πειραιά, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του 2006). Αυτή η αύξηση εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο 
της γραµµικής παλινδρόµησης ότι θα είναι ακόµη µεγαλύτερη στα προσεχή έτη. 
 

 Σε όλες τις ακτοπλοϊκές γραµµές παρατηρείται αυξηµένη εποχικότητα (όχι όµως 
στις πορθµειακές γραµµές) και είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να 
ληφθεί υπόψη στο σχεδιασµό του δικτύου από το Υ.Ε.Ν.Α&Ν.Π  για την 
εξυπηρέτηση του δικτύου καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. 
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 Οι νέες ενισχυτικές διατάξεις του Υ.Ε.Ν.Α.&Ν.Π. (αυξηµένες επιδοτήσεις και 
δωδεκαετείς συµβάσεις) αναµένεται να δώσουν ώθηση στην ένταξη νεότευκτων 
πλοίων στις άγονες γραµµές, µε προφανές κέρδος την ποιοτική άνοδο των 
µεταφορών των νησιωτών που ως τώρα εξυπηρετούνται µε πλοία µικρών 
ταχυτήτων, µεγάλης ηλικίας και ποιοτικά µειωµένων υπηρεσιών ενδιαίτησης. 

 
 Η απελευθέρωση της αγοράς δηµιούργησε νέες συνθήκες στις ακτοπλοϊκές 

µεταφορές, µε αύξηση της ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών (µε 
παράλληλη όµως αύξηση της τιµής) και αυξηµένη προσφορά µεταφορικής 
ικανότητας στις περισσότερες γραµµές. ∆υστυχώς όµως στις άγονες γραµµές 
παρατηρούνται προβλήµατα ακόµη, τα οποία οφείλονται σε παραλείψεις των 
αρµοδίων Υπουργείων και στην έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας και διαλόγου µε 
τους πλοιοκτήτες, οι οποίοι από τη µεριά τους, αποσκοπώντας στο αυξηµένο 
κέρδος, πολλές φορές δεν προσφέρουν υπηρεσίες ανάλογες µε τις χρηµατοδοτήσεις 
που λαµβάνουν. 

 
 Όσoν αφορά τις γραµµές δηµοσίου συµφέροντος βλέπουµε ότι, παρά την είσοδο 
πλοίων νέας τεχνολογίας σε κάποιες από τις τακτικές γραµµές και τις επενδύσεις 
των εταιρειών σε θέµατα ποιότητας παροχής υπηρεσιών, ο στόλος που τις 
εξυπηρετεί απαρτίζεται από πλοία µεγάλης ηλικίας. Ίσως µε τις µακροχρόνιες 
(12ετής) συµβάσεις που πρόσφατα θεσµοθέτησε το Υ.Ε.Ν., να µπορέσει να 
επακολουθήσει µία καλύτερη επενδυτική δραστηριότητα στο χώρο, αν και οι 
πλοιοκτήτες που έχουν σκοπό το κέρδος, θεωρούν το ύψος αυτής της επιδότησης 
αρκετά χαµηλό για περαιτέρω επενδύσεις. 

 
 Συνολικά µε το νέο σύστηµα φαίνεται να έχει εµπλουτιστεί το δίκτυο σε 
δροµολόγια και να εξυπηρετούνται καλύτερα τα νησιά της άγονης γραµµής, όµως οι 
υπερβολικές αυξήσεις ναύλων ίσως µελλοντικά να φέρουν αντίθετα αποτελέσµατα 
ως προς την εξυπηρέτηση των νησιών αυτών. Βέβαια το Υ.Ε.Ν.Α&Ν.Π., προβλέπει 
στις νέες προκηρύξεις του ότι οι µόνιµοι κάτοικοι 18 νησιών κάτω των 1.000 
κατοίκων θα µπορούν να διακινούνται δωρεάν σε γειτονικά νησιά, κάτι που πέρα 
από οικονοµική ενίσχυση δείχνει και τη συµπαράσταση της Πολιτείας στους 
ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν στον τόπο τους. 

 
Πρέπει να τονίσουµε ότι η απόφαση συγχώνευσης των δύο Υπουργείων 

Εµπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε ένα και  ενιαίο, 
αποτελεί σηµαντική εξέλιξη για την ελληνική ακτοπλοΐα, δεδοµένου ότι η ενσωµάτωση 
των ευθυνών και ενεργειών σε κοινό φορέα θα µπορέσει να παρακάµψει τις 
περιπτώσεις επικάλυψης ενεργειών και αρµοδιοτήτων που, όπως έγινε αρκετές φορές 
στο πρόσφατο παρελθόν, δηµιουργούν καθυστερήσεις και προβλήµατα στην οµαλή 
λειτουργία του ακτοπλοϊκού δικτύου και κατ’ επέκταση και στη ζωή των κατοίκων των 
νησιωτικών περιοχών. 

Από τις τεχνοοικονοµικές αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε συµβατικό και 
ταχύπλοο πλοίο για τη γραµµή Πειραιά-Νάξου, απεδείχθη ότι υπάρχει πολύ µεγάλο 
περιθώριο κέρδους για τις εταιρείες µε βάση τα δεδοµένα κίνησης που επικρατούν στην 
αγορά και τις τιµές που ήδη χρεώνουν. Αυτό, ανάλογα µε την περίοδο περιορίζεται 
λόγω των διακυµάνσεων των τιµών των καυσίµων, αλλά το γενικό πλαίσιο είναι ότι η 
έλλειψη ουσιαστικού ανταγωνισµού οδηγεί σε πολύ υψηλές τιµές για το κοινό. 
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Όσον αφορά τα δύο νέα σκάφη που παρουσιάστηκαν στη µελέτη, δηλαδή το 
υδροπλάνο και το W.I.G., αναµένονται να επιδράσουν καταλυτικά στο πεδίο 
ανταγωνισµού της ακτοπλοϊκής αγοράς, ακόµη και σε σχέση µε την αεροπλοΐα. 
Αναλυτικότερα : 
 

 Το υδροπλάνο αποτελεί ένα εναλλακτικό µέσο µεταφοράς το οποίο δύναται να 
αναβαθµίσει τις συγκοινωνίες, την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και να 
τονώσει την τουριστική κίνηση όχι µόνο των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών 
αλλά και της ενδοχώρας. Επιπλέον είναι µία γρήγορη και ασφαλής λύση για πτήσεις 
αεροδιακοµιδής ασθενών καθώς και µεταφοράς τροφίµων, ταχυδροµείου, Τύπου 
και φαρµάκων, σε περιπτώσεις απεργιών, αυξηµένων απαιτήσεων κίνησης ή 
δύσκολων καιρικών συνθηκών. Αναµένεται να είναι µια κερδοφόρος επένδυση, 
σύµφωνα µε τους ιδιοκτήτες της εταιρείας που ήδη δραστηριοποιείται, στην λογικά 
αναµενόµενη περίπτωση που τα αεροσκάφη τους έχουν πληρότητα τουλάχιστον 
65%, κάτι που ήδη προσέλκυσε και άλλους επενδυτές στο χώρο αυτό (τουλάχιστο 
δύο ακόµη. Λειτουργεί ήδη αποτελεσµατικά στις γραµµές του Ιονίου Πελάγους µε 
τη ∆υτική Ελλάδα. 

 
 Τα σκάφη W.I.G. είναι η µία σηµαντική τεχνολογική εξέλιξη στις θαλάσσιες 

µεταφορές υψηλής ταχύτητας και δεδοµένης της χαµηλής τιµής, της οικονοµικής 
λειτουργίας και του υψηλού βαθµού ασφαλείας, δεν είναι διόλου απίθανο (µιας και 
υπάρχει ήδη και το νοµοθετικό πλαίσιο στη χώρα µας) να αποσπάσουν σηµαντικό 
µερίδιο της κίνησης (στους επιβάτες κατ’ αρχήν) και µαζί µε τα υδροπλάνα, να είναι 
η απάντηση στον δισεπίλυτο γρίφο της ακτοπλοϊκής κάλυψης ολόκληρης της χώρας 
και της εφαρµογής της ανταγωνιστικότητας υπέρ του πολίτη και του κοινωνικού 
συνόλου. Αν και τα πρώτα σκάφη που θα µπουν στην ελληνική αγορά  θα 
µεταφέρουν µόνο επιβάτες, εξετάζεται και η δροµολόγηση σκάφους που θα 
µεταφέρει και οχήµατα, κάτι που θα αυξήσει τον ανταγωνισµό και στον τοµέα αυτό 
της ακτοπλοϊκής αγοράς. 

 
 Σύµφωνα µε την τεχνοοικονοµική µελέτη του κεφ.9, το σκάφος W.I.G. µπορεί να 
αποσπάσει σηµαντικό µερίδιο στην αγορά, είναι κερδοφόρος επένδυση και υπό 
προϋποθέσεις µπορεί να καλύψει πολλούς προορισµούς (εµπορικούς ή άγονους) µε 
πολύ µικρότερα έξοδα από αεροπλάνα ή πλοία και µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους 
στην ίδια διαδροµή και µε χαµηλότερο χρόνο απόσβεσης της επένδυσης.   

 
Τέλος, σε σχέση µε την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε ενδεικτικά στη γραµµή 

Αττικής-Νάξου προκύπτουν τα κάτωθι συµπεράσµατα : 
 

 Το κόστος µεταφοράς είναι η σηµαντικότερη παράµετρος που επισηµαίνεται 
σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις της έρευνας που το περιέχουν. Έτσι το 66,7 % των 
ερωτηθέντων θεωρεί ότι το κόστος του θαλασσίου ναύλου σε σχέση µε την 
προσφερόµενη εξυπηρέτηση είναι δυσανάλογο. Επιπλέον, η πλειοψηφία των 
επιβατών που θα άλλαζαν µέσο υπό κάποια προϋπόθεση, το κάνουν κυρίως 
λόγω µείωσης του κόστους ταξιδιού. Όλες οι ανάλογες ερωτήσεις έδειξαν ότι η 
προτεραιότητα στις επιλογές του επιβατικού κοινού σχετίζεται πρωτίστως µε τη 
µείωση του ναύλου. 

 
 Ο παράγοντας της διάρκειας του ταξιδιού είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την 
επιλογή πλοίου στις ακτοπλοϊκές µεταφορές. Τα τελευταία χρόνια µε την είσοδο 
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των πλοίων νέας τεχνολογίας (και υψηλών ταχυτήτων, ιδίως εκείνων που 
µεταφέρουν οχήµατα) ο παράγοντας αυτός έχει γίνει πολύ σηµαντικός. Ο 
κόσµος χρησιµοποιεί σκάφη υψηλών ταχυτήτων και κόστους, κυρίως σε 
περιπτώσεις εργασίας, εκπαίδευσης και στρατού και όχι τόσο στις περιπτώσεις 
διακοπών ή µεταφοράς εµπορευµάτων που συνήθως µεταφέρει και το όχηµά 
του. Επιπλέον από την ανάλυση των σεναρίων του πίνακα 10.21. διαφαίνεται 
ότι η διάρκεια του ταξιδιού κατέχει τη δεύτερη πιο σηµαντική θέση στις 
επιλογές των επιβατών (µετά το κόστος), και σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι 
πρωτευούσης σηµασίας. 

 
 Η ώρα αναχώρησης είναι πολύ σηµαντική παράµετρος για την επιλογή µέσου 
ταξιδιού από την οποία εξαρτάται όχι µόνο η µεγαλύτερη διάρκεια παραµονής 
στον χώρο διακοπών (ταξιδεύοντας τη νύχτα) αλλά και η ανταπόκριση µε τα 
άλλα µέσα µεταφοράς (π.χ. τραίνο, λεωφορεία) στο λιµένα προορισµού. 

 
 Η συχνότητα των δροµολογίων γενικά στη συγκεκριµένη γραµµή κρίνεται 
ικανοποιητική από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Ως παράµετρος είναι 
πολύ σηµαντική για τα νησιά της «άγονης γραµµής» που συνδέονται µε τα 
µεγαλύτερα διοικητικά κέντρα, αλλά για τη γραµµή αυτή δε φαίνεται να υπάρχει 
ανάγκη µεγάλης ενίσχυσης 

 
 Το αεροπλάνο, παρότι παρέχει µειωµένο χρόνο ταξιδιού και προτιµείται σε 
περίπτωση επαγγελµατικών ταξιδιών, δεν βρίσκεται υψηλά στις προτιµήσεις 
των επιβατών λόγω του συνολικά υψηλού χρόνου ταξιδιού, ο οποίος 
περιλαµβάνει: χρόνο πρόσβασης στον αερολιµένα, υποχρεωτικό χρόνο 
αναµονής στο αεροδρόµιο, το χρόνο πτήσης και τέλος τον χρόνο αναµονής για 
παραλαβή αποσκευών. Έτσι γίνεται συγκρίσιµος π.χ. µε το χρόνο ενός 
ταχύπλοου και αφού έχει µεγαλύτερο κόστος, µειώνονται τα ποσοστά 
προτίµησης του κοινού για αυτό. 

 
 Από τις απόψεις του κοινού, φαίνεται ότι το έδαφος είναι πρόσφορο για την 
είσοδο νέων µέσων µεταφοράς στην Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά (ποσοστό της 
τάξεως του 15 % επί της συνολικής κίνησης για τα υδροπλάνα και τα WIG, 
σχήµα  10.4.) αρκεί να τηρηθούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις: 

 

⇒ µικρή µείωση του κόστους σε σχέση µε τις ενδεικτικές τιµές που 
αναφέρονται στον Πίνακα 10.22. ή βελτιωµένες εκπτωτικές προσφορές, 
⇒ µεγαλύτερη ενηµέρωση του επιβατικού κοινού για τις δυνατότητες και 
τα πλεονεκτήµατα των µέσων αυτών έναντι των άλλων, 
⇒ καλύτερη µελέτη του συγκοινωνιακού δικτύου ώστε οι ώρες 
αναχώρησης και άφιξης να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των επιβατών, 
⇒ και τέλος, όσον αφορά τα WIG, η διαµόρφωση του χώρου τους ώστε να 
µεταφέρει και αρκετά αυτοκίνητα, θα ενίσχυε σίγουρα το βαθµό πληρότητάς 
τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 
11.2. Προτάσεις 
 

Με βάση τα συµπεράσµατα της µελέτης προκύπτει µια σειρά εξειδικευµένων 
προτάσεων που  αφορούν την βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του ανταγωνιστικού 
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περιβάλλοντος της αγοράς και προτεινόµενες παρεµβάσεις σε πολιτικό, θεσµικό και 
λειτουργικό επίπεδο.  
 

• Πρέπει ο κρατικός παρεµβατισµός να περιοριστεί στο να καθορίζει το επίπεδο των 
υπηρεσιών και να αφήσει τον ανταγωνισµό να δηµιουργεί ένα επίπεδο τιµών που σε 
πολλές περιπτώσεις θα είναι χαµηλότερο του σηµερινού (συνήθως η ελεύθερη 
διαµόρφωση ναύλων λειτουργεί υπέρ του τακτικού πελάτη δηλαδή κυρίως των 
κατοίκων των νησιών).  

 
• Απαιτείται νέα πολιτική στις µεταφορές, µε αντικατάσταση αυτής που είχε ως 

επίκεντρο το πλοίο µε νέα που πιθανό να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωµένου συστήµατος µεταφορών µε το συντονισµό και διαφορετικών 
µέσων (πλοίων, αεροπλάνων, υδροπλάνων, ελικοπτέρων, WIG). Για να µπορέσει η 
αγορά να υπερπηδήσει υφιστάµενους περιορισµούς και δυσκαµψίες που 
περιορίζουν τις συνέργειες ανάµεσα σε διαφορετικά µεταφορικά µέσα και να 
διευκολυνθεί η προσαρµογή της (πιο ευέλικτης) προσφοράς στη (µεταβαλλόµενη) 
ζήτηση, πρέπει οι προκηρύξεις του µεταφορικού έργου που θα συντάσσει το 
Υπουργείο και θα καλείται να προσφέρει ο επενδυτής, να είναι πολύ συγκεκριµένες 
(προς συγκεκριµένα νησιά, σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους και µε 
προδιαγεγραµµένη συχνότητα), αντί της (υφιστάµενης) προκήρυξης αποκλειστικά 
και περιοριστικά στη βάση των χαρακτηριστικών του µεταφορικού µέσου-πλοίου.  

 
• Με γνώµονα την λειτουργία του ανταγωνισµού στις γραµµές της Αδριατικής και 

του επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρονται εκεί, και πάντα υπό την εποπτεία του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, φρονούµε ότι η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει στις 
εξής αλλαγές του πλαισίου της ακτοπλοΐας, ώστε να προελκύσει και περισσότερες 
ξένες εταιρείες για να λειτουργήσει πιο σωστά  ο ανταγωνισµός, υπέρ του πολίτη 
πάντοτε : 

 
⇒ Ελάττωση ή ακόµη και κατάργηση της χρήσης της επιβολής υποχρεώσεως 
δηµόσιας υπηρεσίας ακόµα και στις τακτικές γραµµές µιας και η άποψη ότι το 
Κράτος µπορεί να επιλύσει πιο αποτελεσµατικά από τον ανταγωνισµό θέµατα που 
αφορούν την ποιότητα και την αξία των προσφεροµένων υπηρεσιών, δεν 
επιβεβαιώνεται στην πράξη, που οδηγεί συνήθως σε αντίθετα από τα επιδιωκόµενα 
αποτελέσµατα. 

 
⇒ Εναρµόνιση διαφόρων θεµάτων των Ελλήνων ναυτικών, σε σχέση µε εκείνα 
των αντίστοιχων ευρωπαίων συναδέλφων τους (π.χ. οι συνθέσεις των πληρωµάτων). 

 
⇒ Επιχορήγηση της ακτοπλοϊκής διασυνδέσεως των άγονων γραµµών µέσω του 
Κρατικού Προϋπολογισµού και όχι από τη επιβάρυνση των βιώσιµων γραµµών και 
των ταξιδιωτών κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, µέσω επιναύλου, για να 
χρηµατοδοτηθεί η ακτοπλοϊκή διασύνδεση των άγονων γραµµών ή των νησιών 
κατά τους χειµερινούς µήνες.  

 
⇒ Ορθολογική τιµολόγηση των λιµένων, έτσι ώστε το κόστος που επιβαρύνεται ο 
χρήστης να αντανακλά το πραγµατικό κόστος της υπηρεσίας που απολαµβάνει στα 
λιµάνια, όπως ακριβώς συµβαίνει και στα αεροδρόµια.  
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⇒ Κατάργηση των µη ανταποδοτικών πρόσθετων επιβαρύνσεων που συµβάλλουν 
στη σηµαντική αύξηση της τιµής ναύλου στο 11 - 15%, και κάνουν την αγορά εκτός 
από ακριβή για τον πολίτη και µη ελκυστική ως επένδυση για τους ξένους 
πλοιοκτήτες. 

 
⇒ Προσπάθεια εύρεσης της χρυσής τοµής µε την ΕΕΑ στο θέµα του year-round 
service, κάτι που οδηγεί σε συνεχείς αυξήσεις των ναύλων, χωρίς βέβαια να 
διακοπεί η συνεχής σύνδεση της νησιωτικής χώρας µε τα µεγάλα λιµάνια της 
ηπειρωτικής χώρας. 

 
⇒ ∆ιευθέτηση του θέµατος της επάνδρωσης των πλοίων για το οποίο, στην 
αιτιολογηµένη γνώµη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποστηρίξει ότι «η κατά λέξη 
ερµηνεία που υποστηρίζεται από τις Ελληνικές αρχές είναι δυνατόν να καταστήσει 
την απελευθέρωση των θαλάσσιων ενδοµεταφορών µεταξύ νησιωτικών λιµένων 
στην Ελλάδα άνευ νοήµατος στην πράξη», δεν την κάνει αποδεκτή και «δεν µπορεί 
παρά να επιβεβαιώσει ότι οι προαναφερόµενες διατάξεις του εθνικού διατάγµατος 
αριθ. 177/74 αντίκεινται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού 3577/92 

 
⇒ Οριστική λύση στο θέµα της ελληνοµάθειας, για το οποίο η Επιτροπή είχε 
επισηµάνει ότι τα «κράτη µέλη δεν έχουν δικαίωµα να απαιτούν υποχρεώσεις που 
υπερβαίνουν την τήρηση των εν ισχύ κοινοτικών ή διεθνών κανόνων (συµβάσεις 
STCW και SOLAS) χωρίς να περιορίζουν αδικαιολόγητα την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών».  

 
⇒ Λήψη οριστικής απόφασης στο θέµα της ενδιαίτησης, 

 
⇒ Απελευθέρωση των ναύλων και στις υπόλοιπες γραµµές που δεν βρίσκονται υπό 
καθεστώς δηµόσιας υπηρεσίας, και κυρίως στις γραµµές που συνδέουν µεταξύ τους 
µεγάλα νησιά, στις οποίες παρατηρείται σηµαντικό επιβατικό έργο και 
δραστηριότητα πολλών εταιρειών. 

 
• Αναβάθµιση της ακτοπλοΐας δεν σηµαίνει µόνο νέα σύγχρονα πλοία αλλά και καλές 

λιµενικές υποδοµές. Με την ευκαιρία του χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου, πρέπει να 
γίνει σχεδιασµός των λιµένων µε µακροπρόθεσµη προοπτική ώστε να 
εξυπηρετούνται και νέα σκάφη καθώς και µεγαλύτερο ποσοστό κίνησης στους 
εµπορικούς προορισµούς. Στο σχεδιασµό αυτό πρέπει να λάβουν µέρος οι φορείς 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι ακτοπλόοι ως χρήστες των λιµανιών. Αυτό µπορεί 
να γίνει λαµβάνοντας τα εξής µέτρα :  

 
 ∆εδοµένης της αδυναµίας επέκτασης των κρηπιδωµάτων προς υπήνεµες θέσεις σε 
πολλά λιµάνια, κρίνεται απαραίτητη η µελέτη και ο (επανα)σχεδιασµός των 
λειτουργιών των λιµένων και των υπηρεσιών που προσφέρουν, µε στόχο την άµεση 
βελτίωση του επιπέδου χρησιµοποίησης τους και καλύτερης εκµετάλλευσης της 
χωρητικότητάς τους. 

 
 Βελτίωση στην υποδοµή των λιµένων σε ότι αφορά τους θαλάσσιους και τους 
χερσαίους χώρους µε έµφαση :  
- στους χώρους εξυπηρέτησης επιβατών,  
- στην συνεχή εκκαθάριση των αβαθών,  
- στην προστασία έναντι του καιρού. 
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 Συνολική θεώρηση των ωρών άφιξης των πλοίων στα λιµάνια, σε άµεση συσχέτιση 
και µε τη λειτουργική ικανότητα εξυπηρέτησης των λιµανιών, ώστε να αξιοποιείται 
καλύτερα και αποτελεσµατικά η υφιστάµενη λιµενική υποδοµή (αφού δε µπορούν 
να δηµιουργηθούν νέες οδικές προσβάσεις ή να επεκταθούν οι ήδη υπάρχουσες). 

 
 Απαιτείται επαναθεώρηση της κατηγοριοποίησης των λιµανιών σε ότι αφορά τους 
τύπους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις των πλοίων που επιτρέπεται 
να προσεγγίσουν το κάθε λιµάνι. 

 
 Βελτίωση του εξοπλισµού των λιµένων και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την 
εξυπηρέτηση των φορτίων. 

 
 Εγκατάσταση και χρήση συµβατικής υποδοµής πληροφόρησης του κοινού που να 
γνωστοποιεί στους επιβάτες και οδηγούς τις σχετικές µε το ταξίδι πληροφορίες που 
και τώρα συλλέγουν (κυρίως τηλεφωνικά ή µε fax) από διαφορετικές πηγές οι 
εµπλεκόµενοι στη µεταφορική διαδικασία κυρίως τα λιµεναρχεία, και οι 
ναυτιλιακοί πράκτορες. Η εφαρµογή ενός τέτοιου µέτρου απαιτεί το συντονισµό 
των εµπλεκοµένων και αγορά µικρού εξοπλισµού (ηλεκτρονικές πινακίδες 
µεταβλητών µηνυµάτων) σε κάθε λιµάνι. 

 
 Εισαγωγή νέων τεχνολογιών (τηλεµατικές εφαρµογές κ.α) που µπορούν να 
συµβάλουν τα µέγιστα, τόσο στη κατεύθυνση της βελτίωσης των προσφερόµενων 
προς τους χρήστες της λιµενικής υποδοµής υπηρεσιών, όσο και στην κατάκτηση 
του απαιτούµενου, από ένα σύγχρονο θαλάσσιο ακτοπλοϊκό σύστηµα, επιπέδου 
συντονισµού και ολοκλήρωσης λιµενικών διαδικασιών και υπηρεσιών. 

 
 Για τα νησιά που έχουν δύο λιµένες, πρέπει να γίνει ανάπτυξη και χρήση µόνο του 
λιµανιού που θα καταστήσει δυνατή την εκτέλεση του µεγαλύτερου αριθµού 
δροµολογίων, µε παράλληλη χρήση του µικρότερου για λοιπές δραστηριότητες        
π.χ. αλιευτικό καταφύγιο, µαρίνα κλπ ενώ ταυτόχρονα πρέπει να βελτιωθούν και οι 
οδικές αρτηρίες για να αποφευχθεί η αποµόνωση των περιοχών κοντά στο 
µικρότερο λιµένα.   

 
 
• Επέκταση των συνδυασµένων µεταφορών (αεροπορικών και ακτοπλοϊκών) για την 

κάλυψη των αναγκών στο Αιγαίο, περιλαµβανοµένου του εµπορευµατικού τοµέα. 
 

• Καθορισµός, αρίθµηση και οικονοµική αξιολόγηση όλων των ακτοπλοϊκών 
γραµµών από µηδενική βάση, ώστε να κριθεί η βιωσιµότητά τους και να  βρεθεί η 
φόρµουλα (µε δροµολόγηση νέων µέσων  ή µε επιδότηση κάποιων) για 
εξυπηρέτηση όλων των νησιών. 

 
• Πρέπει η δράση των εκπροσώπων µας στη Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει γνώµονα την 

ανάληψη συστηµατικών δράσεων για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών 
για την καθιέρωση της νησιωτικότητας ως ειδικού κριτηρίου για το σχεδιασµό 
δράσεων Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επιπλέον πρέπει αν επιδιωχθεί να 
προβλεφθούν ειδικά προγράµµατα για νησιωτικές περιοχές στα πλαίσια της 
επικείµενης αναθεώρησης των κανονισµών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, για τη 
περίοδο 2007-2013 και να ληφθούν µέτρα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο µε 
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στόχο την αντιµετώπιση των µόνιµων και σαφώς προσδιορισµένων ανεπαρκειών 
της ακτοπλοϊκής αγοράς. 

 
Από την πλευρά των πλοιοκτητών-επενδυτών απαιτούνται τα εξής : 

 
 Προσπάθεια συγκράτησης των τιµών, διότι όπως φάνηκε και στην έρευνα οι 
αυξηµένοι ναύλοι ωθούν τους επιβάτες σε ελαχιστοποίηση των ταξιδιών τους, 
και  ουσιαστικά ζηµιώνουν µεσοπρόθεσµα και τις επιχειρήσεις τους. Εδώ πρέπει 
να τονιστεί και το σηµαντικότατο µερίδιο ευθύνης των ακτοπλοϊκών εταιρειών 
στην διαµόρφωση υψηλών τιµών.  Αυτό φαίνεται όταν κάνουµε τη σύγκριση 
του ύψους εισιτηρίων µεταξύ της αγοράς της Αδριατικής και της εσωτερικής 
ακτοπλοΐας. Έσι π.χ. το εισιτήριο Πάτρα-Ανκόνα, µίας απόστασης 512 
ναυτικών µιλίων είναι µόλις το 1/3 της τιµής του εισιτηρίου για ένα ταξίδι από 
Πειραιά για Κρήτη που η απόσταση είναι µόλις 175 ναυτικά µίλια. Με 
παρόµοια πλοία και στις 2 γραµµές, για Πάτρα-Ανκόνα το εισιτήριο για ένα ΙΧ , 
ο ναύλος µε επιστροφή είναι 124 ευρώ, ενώ Πειραιά-Ηράκλειο για παράδειγµα 
είναι 167 ευρώ. Συγκριτικά, η Κρήτη είναι τουλάχιστο τέσσερις φορές πιο 
ακριβή από την Ιταλία, ανά µίλι απόστασης (παρόµοιες τιµολογιακές αναφορές 
ισχύουν και για τα φορτηγά και τα εισιτήρια επιβατών). Είναι προφανές ότι 
µεγάλο ποσοστό επιβατών έχει αναβάλει τα ταξίδια του προς τη νησιωτική 
χώρα λόγω του υψηλού αυτού κόστους (κάτι που διαρκώς αναφέρεται στα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης σε σύγκριση µε τις οδικές µεταφορές προς την ηπειρωτική 
χώρα ή  µε τις πτήσεις charter από το εξωτερικό προς τα µεγάλα νησιά) και 
επηρεάζεται µεσοπρόθεσµα η νησιωτική οικονοµία απ’ αυτό, όσο και τα έσοδα 
και η αξιοπιστία των εταιριών στα µάτια του επιβατικού κοινού. Αντίστοιχα, 
προϊόντα (όπως πχ κηπευτικά της Κρήτης) φθάνουν στον εγχώριο καταναλωτή 
ακριβότερα και στο εξωτερικό λιγότερο ανταγωνιστικά. 

  
 Κατάλληλη προµελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας των νέων µέσων ανά γραµµή 
πριν τη δροµολόγησή τους σε αυτή. Τα WIG και τα υδροπλάνα µπορούν να 
λύσουν ένα µέρος του προβλήµατος αλλά οριακά, εφόσον έχουν µικρή 
χωρητικότητα και δεν µεταφέρουν αυτοκίνητα. Όπως φάνηκε και στην ανάλυση 
των αποτελεσµάτων της έρευνας, τα σκάφη αυτά δεν είναι ανταγωνιστικά στις 
µεγάλες εταιρείες αλλά συµπληρωµατικά. (χωρίς να σηµαίνει αυτό ότι δεν είναι 
κερδοφόρα η επένδυση σε αυτά). 

 
 Επενδύσεις σε σύγχρονα πλοία και η σταδιακή απόσυρση των παλαιοτέρων, που 
θα οδηγήσουν µε τη σειρά τους στην ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων 
υπηρεσιών, στη διασφάλιση της µέγιστης ασφάλειας και άνεσης και στη 
διασφάλιση για πρώτη φορά στο επιβατικό κοινό του δικαιώµατος επιλογής 
πλοίου, διαδροµής, τιµήµατος και χρόνου ταξιδιού (ώστε οι παρεχόµενες 
υπηρεσίες να γίνουν ανάλογες και της τιµής του εισιτηρίου που πληρώνει το 
κοινό σήµερα). 

 
 Μέσω της διαφήµισης, των εκπτώσεων και λοιπών αναλόγων δραστηριοτήτων 
σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς, πρέπει οι εταιρείες να συµβάλλουν στη 
δηµιουργία των συνθηκών εκείνων που θα αυξήσουν τη ζήτηση για την 
χειµερινή περίοδο, ώστε να λυθεί ως ένα βαθµό και το σηµαντικό πρόβληµα της 
υψηλής εποχικότητας του δικτύου. 
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Για να επιτευχθούν όλα αυτά πρέπει πλέον ο βασικός γνώµονας της Πολιτείας 
πρέπει να είναι η υποχρέωση διασφάλισης συνδέσεων µε επαρκή συχνότητα, ασφάλεια, 
αξιοπιστία και ανεκτό οικονοµικό αντίτιµο σε όλους τους πολίτες της χώρας, εποµένως 
και στους κατοίκους των νησιών. Η πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες µεταφορών 
αποτελεί δηµόσιο αγαθό και δικαίωµα που δεν µπορεί να υπακούει αποκλειστικά στη 
λογική της ανάλυσης κόστους - ωφέλειας. Αν γίνει η θεώρηση ότι ο νησιωτικός χώρος 
αποτελεί προέκταση του χερσαίου χώρου, και η χρέωση για την µεταφορά ανάµεσα σε 
ίσες αποστάσεις πρέπει να είναι δίκαιη, τότε για λόγους ισότητας των πολιτών (για την 
κάλυψη αντίστοιχης απόστασης από το Κέντρο) οι προσφερόµενες υπηρεσίες 
θαλάσσιων µεταφορών πρέπει να συγκλίνουν µε τις  υπηρεσίες των χερσαίων 
µεταφορών όσον αφορά στην οικονοµική επιβάρυνση του χρήστη, στη  χρονική 
διάρκεια του ταξιδιού και στην προσφερόµενη ποιότητα. Έτσι µε τις κατάλληλες 
θεσµικές παρεµβάσεις για τη διευκόλυνση εισόδου νέων µέσων και τη συνεργασία τους 
µε τα ήδη υπάρχοντα, µε συντονισµένη δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε 
δραστηριοποίηση των τοπικών φορέων και τέλος µε κατάλληλες επενδύσεις και 
αµοιβαίο διάλογο µεταξύ πλοιοκτητών και Κράτους, θα µπορέσει να βελτιωθεί το 
σύστηµα µεταφορών στα νησιά και, µέσω της διευκόλυνσης της ζωής των κατοίκων 
εκεί (δίνοντάς τους κίνητρα να µείνουν στον τόπο τους) να εξασφαλιστεί η συνέχεια 
του Ελλαδικού και κατ’ επέκταση του Ευρωπαϊκού χώρου στο νοτιοανατολικότερο 
σύνορό του. 
 

Όσον αφορά τη περαιτέρω έρευνα  στη γραµµή της παρούσης εργασίας η γνώµη 
του συγγραφέα είναι ότι εκτενέστερη µελέτη µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο δίκτυο 
των άγονων γραµµών ώστε να δηµιουργηθεί ένα µαθηµατικό µοντέλο για τη βέλτιστη 
εξυπηρέτηση όλων των άγονων προορισµών µε ελαχιστοποίηση του κόστους ή 
βελτιστοποίηση των δροµολογίων και των πλοίων που θα εξυπηρετούν τις εν λόγω 
γραµµές, καθόλη τη διάρκεια του έτους και ιδίως κατά τους χειµερινούς µήνες. 
Επιπλέον θα µπορούσε να γίνει µία εκτενής µελέτη για τον τρόπο που θα µπορούσε να 
συλλέγει τα στοιχεία κίνησης η Ε.Σ.Υ.Ε., ώστε αυτά να είναι σαφή, εύχρηστα και 
διαθέσιµα (και µέσω του διαδικτύου) προς όλους τους µελετητές του ακτοπλοϊκού 
δικτύου. Τέλος σηµαντικό ερευνητικό έργο µπορεί να πραγµατοποιηθεί και στο θέµα 
της βελτίωσης των λιµένων της χώρας (στα πλαίσια και της οικονοµικής ευχέρειας που 
υπάρχει λόγω των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων και του Πρωτοκόλου µε τη Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα), τον τρόπο οργάνωσης και ορθολογικής λειτουργίας τους και την εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών σε αυτά. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 
 

Οι πηγές, οι αναφορές και η βιβλιογραφία για την εν λόγω διδακτορική διατριβή 
αναφέρονται παρακάτω, κατανεµηµένες σε τρεις τοµείς : ∆ιαδίκτυο – Υπηρεσίες – 
Βιβλιογραφία. Αναλυτικότερα έχουµε : 

 
∆ιαδίκτυο (Internet sites) 
 

• Αιγαιακές Αερογραµµές : www. aegeanair.com 
 
• Ανταγωνισµός στις Μεταφορές (E.E.): www.eu.int/scadplus/leg/el/s12005.htm 

 
• ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Συνδυασµένων Μεταφορών (Ε.Ε.) : 

ec.europa.eu/ten/transport/priority_projects_minisite/map_en.htm 
 

• Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)2007-2013 : www.hellaskps.gr 
 
• Ελληνικό Κοινοβούλιο : www.parliament.gr/ergasies/nomosxedia.asp 

 
• Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού : www.gnto.gr 

 
• Επιµελητήριο Κυκλάδων : www.e-kyklades.gr 

 
• Εργαστήρι Θαλασσίων Μεταφορών Ε.Μ.Π. : www.martrans.org 

 
• Εταιρεία W.I.G.«FLYSHIP GmbH»(Ελλάδας): www.flightship.bravehost.com 

 
• Εταιρεία Υδροπλάνων Air Sea Lines : www.airsealines.com 
 
• Ευρετήριο Κοινοτικής Νοµοθεσίας : ec.europa.eu/eur-lex/lex/el/ 

repert/index.htm 
 

• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : www.europarl.eu.int 
 
• Ευρωπαϊκό Σύνταγµα : europa.eu.int/hellas/syntagma/syntagma.index.html 

 
• Εφηµερίδα «Marinews» : www.marinews.gr 

 
• Εφηµερίδα «Ναυτεµπορική» : www.naftemporiki.gr 

 
• Εφηµερίδα «Τα Νέα» : www.tanea.gr 
 
• Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia : el.wikipedia.org 

 
• Κανονισµός Ε.Ε. 3577/92 : ec.europa.eu.int 
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• Ολυµπιακές Αερογραµµές : www.olympicairlines.com 

 
• ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου : www.vorioaigaio.gr/site.asp 
 
• ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου : www.notioaigaio.gr/site.asp 

 
• Περιφερειακή Πολιτική (E.E.): www.eu.int/scadplus/leg/el/s24000.htm 
 
• Περιφέρειες Ελλάδος : www.perifereies.gov.gr 

 
• Περιφερειακή Πολιτική (E.E.): 

europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm 
 

• Σύνδεσµος των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων : 
www.hatta.gr 

  
• Σχολή Ναυπηγών Ε.Μ.Π. : www.naval.ntua.gr 

 
• Τοµεακές Πολιτικές Ανάπτυξης (Ε.Ε.): www.eu.int/scadplus/leg/el/s05036.htm 
 
• Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας :  www.hcaa.gr 

 
• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων : www.minagric.gr 
 
• Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής : www.ypai.gr 

 
• Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (νυν Υ.Ε.Ν.Α&Ν.Π): www.yen.gr 
 
• Χρηµατιστήριο Αθηνών : www.ase.gr 
 
• Capital.gr : www.capital.gr 

 
• PortNet.gr : www.portnet.gr/kentrikes_eidiseis/1othema/Meleti_XRTC.htm 

 
• Touristorama.com : www.touristorama.com 
 
• Imprint Flyship : www.flyship.eu 

 
 
Υπηρεσίες-Φορείς 
 

• Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (νυν Υ.Ε.Ν.Α&Ν.Π.) 
 

• Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος 
 

• Τµήµα Ναυπηγών Ε.Μ.Π. 
 

• Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
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