
Στην πρόταση νίμου αγία την καλύτερη οργάνωση των 
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών».

Ποος τη Βουλή των Ελλήνων

Ο βασικός στόχος μιας σωστής λύσης είναι η εξυπηρέ
τηση του επιβατικού κοινού και Άαίτέρα των κατοίκων των 
νησιών.

Η εξυπηρέτηση αυτή με το σημερινό σύστημα είναι χαι 
πολυδάπανη γιο την εθνική οικονομία χαι δεν προσφέρει τις 
αναγχαίες υπηρεσίες με τις σύγχρονες απαιτήσεις. Πιστεύε
ται 0730 όσους έχουν μελετήσει το -δέμα οτι το κλειδί μοας 
σωστής λύσης είναι η ενοποίηση των φορέων. Αυτό θα μπο
ρούσε να γίνει είτε με την ανάληψη των αχτοπλοϊχων μετα
φορών οπτό το κράτος είτε με την δημιοοργ α των, χαταλλη- 
λων προϋποθέσεων για την ενοποίηση των ιδιωτικών φορέων.

Η λύση της κ:ατικοποίησης ή ϊημοτιχοποίησης απορρίπτε
ται γιατί από τα γνωστά παραδείγματα οδηγεί σε χειροτέρευ
ση χαι των οιχονομιχών στοιχείων και της ποιοτητος των 
παρεχομένων υπηρεσιών. , , ,

Η λύση της ενοποιήσεως των φορέων σε ένα ενιαίο φορέα 
για όλη τη χώρα επίσης απορρίπτεται σ’ αυτό το στάδιο ως 
πρακτικά ανέφικτη. - : - τ:-τ------

Έτσι προτείνεται με την υποβαλλόμενη II ροτρση Νόμου 
η λύση της ενοποίησης χατα γεωγραφιχα διαμερίσματα, μου 
ενώ είναι εφιχτή χάτω <χπό τις παρούσες συνθήκες θμ οδη
γήσει χαι σε σημαντική βελτίωση των αχμοπλοίχων συγκοι
νωνιών. · ■ / ,

Γιατί με την προτεινσμενη ,λύση είναι δυνατόν να γίνει πιο 
ορθολογική κατανομή των δρομολογίων. Να εποικονομη3συν 
οι ανάγχες των αγόνων γραμμών' μέσα στο ευρύτερο σύνολο. 
Να γίνουν συνδυασμένα δρομολόγια διαφόρων τύπων πλοίων. 
Και γενικότερα να επιτευχθεί καλύτερη οιχονομιχή εκμετάλ
λευση με βελτιωμένη ποιοτική στάθμη των. υπηρεσιών.

Με το άρθρο 1,'καθορίζεται .η μορφή των ακτοπλοϊκών 
συγκοινωνιών χαι για πρώτη’φορά ορίζεται, ότι οι ακτοπλοϊ
κές συγκοινωνίες αποτελούν προσφορά υπηρεσίας που αφορά 
το κοινωνικό σύνολο χαι τελεί υπό την μέριμνα χαι τον έλεγ
χο του Κράτους.

Με το άρθρο 2, χωρίζεται η χώρα σε 6 ακτοπλοϊκά δια
μερίσματα και με τον τρόπο αυτό γίνεται καλύτερη και απο
δοτικότερη ή οργάνωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, έτσι 
ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τα νησιά κάθε ακτοπλοϊ
κού διαμερίσματος και να υπάρχει αυτοτέλεια στις ακτοπλοϊ
κές γρατυαές. Γίνεται πρόβλεψη για δημιουργία και άλλων 
ακτοπλοϊκών διαμερισμάτων. ~ 'Τ- · ή - - ”'·* ·,-

Με το άρθρο 3. θεσπίζεται ενιαίος επιχειρηματικός φο
ρέας ή κοινοπραξία επιχειρηματικών οορέων, που αναλαμ
βάνει μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό την . διενέργεια των 
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, ενός ή και περισσοτέρων διαμερι
σμάτων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2, καπά τρόπο _αυτο- 
τι\τ. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται .0 συναγωνισμός μετα- 
,ξύ επιχειρηματικών φορέων μάσα στο ΐί·ο διαμέρισμα", που 
ως πώρα οδηγούσε σε αναχώρηση την ίδια ώρα πέραν του ενός 
σκαφών σε δρομολόγια με τον ίδιο .προορισμό, στον αθέμιτο 
συναγωνισμό και στην .μεταφορά υπεραρίθμων .επιβατών και 
οχημάτων με αποτέλεσμα την ανασφάλεια των πλόων, και 
την άσκοπη ανάλωση καυσίμων.

Επίσης με το1 ίδιο άρθρο προβλ-έπεται ότι με Π.Δ. θα 
ρυθμίζονται κατά τρόπο ικανοποιητικό, οι προδιαγραφές των 
πλο'ων των επιχειρηματικών φορέων, προκειαένου να λάβουν 
μέρος στον μειοδοτικό διαγωνισμό. Έτσι καλύτερα και ασφα
λέστερα σκάφη θα εξυπηρετούν της ακτοπλοϊκές της χώρας 
συγκοινωνίες και θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες που προσφάρον- 
ται στους επιβάτες από αυτά. Δεδομένου ότι η κίνηση των 
επιβατών επηρεάζεται προς τα κάτω από πολλούς αστάθμη
τους παράγοντες ενώ ο επιχειρηματικός φορέας δεσμεύεται 
για 4 χρόνια, κρίθηκε. σκόπιμο να προβλεφθή η ευχέρεια του 
κράτους να επιχορηγή τον μειοδότη σε περίπτωση που ο: προ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - βλέψεις διαψεύδονται από τα πράγματα. Η λύσις αυτή όπως 
προτείνεται είναι πολύ πιο οικονομική για το κράτος το οποίο 
με το νέο νόμο πχύει να επιδοτή τις άγονες γραμμές.

Με το άρθρο 4, ρυθμίζεται το περιλάλητο θέμα της ανα
προσαρμογής των ναύλων κοιτά τρόπο αντικειμενικό και δί
καιο που θα άρη τις γνωστές προστριβές και τα παζάρια.

Με το άρθρο 5, ρυθμίζεται και καθιερώνεται η επιδότη
ση των ακτοπλοϊκών μεταφορών και φορτίων προς χαι απο 
τις προβληματικές νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπως αυ
τές καθορίζονται από τις Διατάξεις της ΕΌΚ.

Με το άρθρο 6, καθιερώνονται ειδικά κίνητρα για την 
κατασκευή και διατήρηση σε λειτουργία, ειδικών μικτών σκα
φών μεταφοράς υγρών καυσίμων και βυτιοφόρων. Με τον τρό
πο αυτό αφενός οι προβληματικές νησιωτικές περιοχές θα 
εξυπηρετούνται καλύτερα, και αφετέρου θα υπάρξει καλύτε
ρη ασφάλεια κατά την μεταφοράν των υγρών καυσίμων. Επί
σης απαγορεύεται η μεταφορά βυτιοφόρων οχημάτων με φορ
τία υγρών καυσίμων με ακτοπλοϊκά οχηματαγωγά σκάφη.

Με το άρθρο 7, καθορίζονται οι ελάχιστες αναγκαίες προ
διαγραφές για τα οχήματα, που διακινούνται με τις ακτο
πλοϊκές συγκοινωνίες. Έτσι τα οχήματα, θα ακινητοποιούνί- 
ται μέσα στα πλο:α, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μετατοπί- 
σεών των και προκλήσεως ναυτικών ατυχημάτων.

. Αθήναι, 16 Αγουστου 1983 ·-
Οι Προτείνοντες Βουλευτές

I. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ, ' ΕΜΜ. ΚΕφΑΆΟΓΊΑΝΝΗΣ, 
'.ΠΑΓΑ. ΣΑΡΛΗΣ, Γ. ΜΠΟΓΓΑΣ. Δ. ΚΟΠΕΛΟΓ- 

ΖΟΣ, Γ. ΜΙΣΑΗΜΔΗΣ. Α. ΠΑΤΛΙΔΉΣ, Η. ΒΟΤ-
πστκΛΑΚΗΣ. ;·" ··;·.*·· ■··'-' '··:·

. . ■ · 1 “ '.ΠΡΟΤΑΣΗ NOMQT - ■ -:· '■ ·“ 7
Για την καλύτερη οργάνωση των Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

.. . φ .'Αρθρο 1. ·____ ..... .. , .·. -
Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. - ?- ν τ:7;

‘.'JH .μεταφορά επιβατών, οχημάτων και αγαθών με επιδα- 
τηγά ή επιβατηγό οχηματαγωγά πλοία, κ,άθε τόπου, μορφής 
ή τεχνολογίας, που εκτελούν τακτικά δρομολόγια μεταξύ ελ
ληνικών λιμένων, αποτελεί προσφορά υπηρεσίας που αφορά 
το κοινωνικό σύνολο και τελεί υπό τον έλεγχο και την προ
στασία του Κράτους.

r“ ' *! -Άρθρο 2.
..... . ,-r ·Τ Ακτοπλοϊκά Διαμερίσματα.
-■*1. Οι γεωγραφικές περιοχές της'χώρας,'που εξυπηρετούν
ται από λιμένες της ηπειρωτικής Ελλάδος με τις ακτοπλοϊ
κές συγκοινωνίες διαιρούνται στα ακόλουθα ακτοπλοϊκά δια
μερίσματα. ■ » - - - - ,-Λ. 1 ·’ . Γ -

α) Νησιά Ανατολικού Αιγαίου .- . · ·’.
β) Σποράδες και νησιά Βορείου Αιγαίου -· ; -Ç
γ) Κυκλάδες - 'τ. / - .7 .·->.· - - ·■- ■
δ) Δωδεκάνησα -'.-71 ». 'τι·? -' Λ -. --
«) Κρήτη Ι : * ’ Γ f ’ Λ ■/" 

στ) Νησιά Αργοσαρωνικού, Κύθηρα και Ακτές Πελοπόν
νησου. ' : : ·.Ζ η.-r'f ·"

2. Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρότα
ση του Τπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί να ορίζονται 
και νέα ακτοπλοϊκά .διαμερίσματα, ή να συγχωνεύονται δύο ή 
_τε*·ισποτερα ακτοπλοϊκά διαμερίσματα σε .ένα. Με όμοια Προε
δρικά Διατάγματα,θα ορίζεται και σε ποιό ακτοπλοϊκό διαμέ
ρισμα εντάσσονται οι γραμμές που συνδέουν οτκτοπλοϊκά δια
μερίσματα μεταξύ" τούς.
. ·. , · . Αρθρο 3.

,Ανάθεση .των ,οτκ,τοπλοϊκών σμγκοινιφνιών. ·_'
ί. Η εκτέλεση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών μεταξύ 

κάθε ακτοπλοϊκού διαμερίσματος και λιμένων Ηπειρωτικής 
Ελλάδος ανατίθεται με σύμβαση σε ενιαίο επιχειρηματικό


