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ΕΡΩΣΗΗ & ΑΚΕ 
 

Προσ τoυσ κ.κ. Τπουργοφσ 
 

-Οικονομικών 
 

-Ναυτιλίασ και Αιγαίου 
 

Θζμα: «Αναξιόπιςτα ςτοιχεία – αναξιόπιςτη πολιτική ςτην ακτοπλοΐα. Ακραίο 
παράδειγμα η υπό κατάργηςη ςφνδεςη Κυθήρων και Αντικυθήρων με τον 
Πειραιά».  
 
Ο Τπουργόσ Ναυτιλίασ και Αιγαίου κ. Μιλτιάδθσ Βαρβιτςιώτθσ μιλώντασ, τθν 

Παραςκευι 10/1/2014, κατά τθ διάρκεια επίκαιρθσ επερώτθςθσ τθσ ΔΗΜΑΡ για τθ 

νθςιωτικι πολιτικι, είπε από το βιμα τθσ Βουλισ αναφερόμενoσ ςτισ 

επιδοτοφμενεσ ακτοπλοϊκζσ γραμμζσ ότι, «αποφαςίςαμε να αξιολογήςουμε την 

αποδοτικότητα των ποςών που επιδοτοφμε και γι’ αυτό προςθζςαμε ςυμβατικό όρο 

για πρώτη φορά να αποκτήςει το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου ςτοιχεία για την 

κίνηςη από τισ εταιρείεσ που δεν τα είχε μζχρι τώρα. Κάθε μήνα πλζον είναι 

υποχρεωμζνεσ οι εταιρείεσ να μασ υποβάλλουν δελτία κίνηςησ». 

Η αναφορά αυτι του κ. Τπουργοφ δθμιουργεί εφλογα ερωτθματικά κακώσ 

εμφανίηεται το Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου (ΤΝΑ) να ςτερείται μζχρι τώρα 

αντικειμενικών ςτοιχείων τθσ κίνθςθσ επιβατών και οχθμάτων ςτο ςφνολο των 

ακτοπλοϊκών γραμμών ενώ είναι προφανζσ ότι, μζχρι τώρα, δεν υπιρξε καμία 

αξιολόγθςθ βάςει αντικειμενικών κριτθρίων τθσ αποδοτικότθτασ των επιδοτιςεων, 

που από το 2003 παρουςίαςαν αλματώδθ αφξθςθ με αποτζλεςμα να υπερβοφν το 

2010 τα 100 εκατομμφρια ευρώ, κατά τθν αναφορά του ίδιου του Τπουργοφ, ςτθν 

ίδια ςυηιτθςθ ςτθ Βουλι. 

Επίςθσ, αποτελεί ερωτθματικό με βάςθ ποια αντικειμενικά ςτοιχεία του ΤΝΑ γίνεται 

διαςταφρωςθ των δθλώςεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών για τθν απόδοςθ των 

χρθμάτων, που ειςπράττονται ωσ τζλθ υπζρ τρίτων (ΦΠΑ, επίναυλοσ 3%, τζλθ 

διζλευςθσ οχθμάτων και επιβατών κ.λπ) ςτο ειςιτιριο επιβατών και οχθμάτων. 
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Eίναι μάλιςτα αξιοςθμείωτο ότι το ΤΝΑ αναηθτά και πάλι ςτοιχεία από τισ εταιρείεσ, 

όμωσ, μόνο ςε επιδοτοφμενεσ γραμμζσ, αντί να δθμιουργιςει ζνα ενιαίο 

θλεκτρονικό ςφςτθμα καταχώρθςθσ και ελζγχου των ςτοιχείων που αφοροφν ςτθν 

ακτοπλοϊκι διακίνθςθ (ειςιτιρια και ναφλα οχθμάτων, πλιρθ ςτοιχεία αρικμοφ 

επιβατών και οχθμάτων, κράτθςθ/απόδοςθ φόρων κλπ) με εξαςφάλιςθ ελζγχου 

από τα υπουργεία Οικονομίασ και Ναυτιλίασ.  

 
Επίςθσ, είναι γνωςτό ότι αμφιςβθτείται βάςιμα κατά πόςο θ Ελλάδα μζχρι ςιμερα 

ζχει εφαρμόςει τισ επί του κζματοσ ευρωπαϊκζσ τθσ υποχρεώςεισ. Τπενκυμίηεται ότι 

τθν περίοδο 2011-2012 οι αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ τθσ Ε.Ε. άςκθςαν ζλεγχο ωσ προσ τθν 

εφαρμογι τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ ςτθ χώρα μασ αναφορικά με τθν φπαρξθ και 

κανονικι λειτουργία του ςυςτιματοσ καταγραφισ των αναλυτικών ςτοιχείων των 

επιβατών και οχθμάτων που μεταφζρονται δια των ακτοπλοϊκών πλοίων για λόγουσ 

αςφαλείασ κακώσ και για λόγουσ ελζγχου των οικονομικών υποχρεώςεων των 

εταιρειών.  

Σζλοσ, πρόςφατθ και ακραία εκδιλωςθ αυτοφ του αδιαφανοφσ και αυκαίρετου 

ςχεδιαςμοφ των επιδοτοφμενων ακτοπλοϊκών ςυνδζςεων είναι θ αναγγελκείςα ιδθ 

από τον Τπουργό Ναυτιλίασ και Αιγαίου κατάργθςθ τθσ επί μιςό αιώνα και πλζον 

λειτουργοφςασ ςφνδεςθσ των Κυκιρων και Αντικυκιρων με το διοικθτικό τουσ 

κζντρο, τον Πειραιά.  Τπεραςπιηόμενοσ μάλιςτα ο Τπουργόσ τθν απόφαςθ του αυτι 

ςτθν ίδια προαναφερκείςα ςυηιτθςθ ςτθ Βουλι ιςχυρίςτθκε ότι το κόςτοσ τθσ 

επιδότθςθσ για τα Κφκθρα και τα Αντικφκθρα ανζρχεται ςτο ποςό των 200 ευρώ 

ανά επιβάτθ και ζςπευςε με τρόπο προκλθτικό να χαρακτθρίςει τθν εξυπθρζτθςθ 

των αναγκών των δφο νθςιών ωσ … «ακριβό ςπορ»! 

Επειδι, το ηιτθμα των επιδοτιςεων είναι εξαιρετικά ςθμαντικό, ιδιαίτερα για τα 

μικρότερα νθςιά 

Επειδι με τισ επιτακτικζσ ανάγκεσ των Κυκιριων και  των Αντικυκιριων δεν είναι 

δυνατό να υπάρχουν τζτοιεσ επιπόλαιεσ αντιμετωπίςεισ. 

Επειδι από τα όςα είπε ο κ. Τπουργόσ δθμιουργοφνται εφλογα ερωτθματικά. 

Επειδι θ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα εκμετάλλευςθσ των δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ ακτοπλοϊκών μεταφορών επιδρά ςτο ςφνολο τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ με ςοβαρότατεσ επιπτώςεισ τόςο ςτα δθμοςιονομικά όςο και ςτα 

αναπτυξιακά δεδομζνα. 
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Ερωτώνται οι κ.κ. Τπουργοί: 

 

1. Ποια ιταν τα αποτελζςματα του ελζγχου που διενιργθςαν οι αρμόδιεσ 

Τπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ τθν περίοδο 2011 – 2012 ωσ προσ τθν 

φπαρξθ και κανονικι λειτουργία του ςυςτιματοσ καταγραφισ των 

αναλυτικών ςτοιχείων των επιβατών και οχθμάτων; Ποια ερωτιματα 

τζκθκαν από τισ Τπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τι απάντθςαν ςε 

αυτά τα ερωτιματα οι αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ τθσ χώρασ μασ; 

2. Αφοφ όπωσ ανζφερε ςτθ Βουλι ο Τπουργόσ Ναυτιλίασ και Αιγαίου το 

Τπουργείο του μζχρι ςιμερα δεν είχε ςτοιχεία κίνθςθσ από τισ εταιρίεσ, πωσ 

ιςχυρίςτθκε ότι το κόςτοσ ςτθν επιδοτοφμενθ γραμμι που ςυνδζει τον 

Πειραιά με τα Κφκθρα και τα Αντικφκθρα και τθν οποία ςκοπεφει να 

καταργιςει, ανζρχεται ςτα 200 ευρώ ανά επιβάτθ και ζςπευςε να 

χαρακτθρίςει τθν εξυπθρζτθςθ των δφο νθςιών «ακριβό ςπορ»;    

3. Με βάςθ ποια ςτοιχεία κίνθςθσ επιβατών και οχθμάτων καταβάλουν οι 

ακτοπλοϊκζσ εταιρείεσ τα τζλθ υπζρ τρίτων (ΦΠΑ, επίναυλοσ 3%, τζλθ διζλευςθσ 

οχθμάτων και επιβατών κ.λπ) τα οποία ειςπράττουν από τουσ επιβάτεσ; ε 

περίπτωςθ, που θ καταβολι γίνεται βάςει δθλώςεων των εταιρειών για τον αρικμό 

των ειςιτθρίων πωσ γίνεται θ διαςταφρωςθ τθσ ακρίβειάσ τουσ;  

4. Πόςα χριματα ζχουν ειςπραχκεί από τισ αρμόδιεσ Δ.Ο.Τ. τα ζτθ 2012 και 

2013 από τθν απόδοςθ ΦΠΑ των ακτοπλοϊκών εταιρειών ωσ ειςπραχκζντα 

από τα τζλθ υπζρ τρίτων ςτο ειςιτιριο επιβατών και οχθμάτων;  

5. Πόςα χριματα ζχουν κατατεκεί ςτον ειδικό λογαριαςμό τα ζτθ 2012 και 

2013 από τθν απόδοςθ του ειδικοφ τζλουσ του άρκρου 10 του ν. 2932/01 

(επίναυλοσ) από τισ ακτοπλοϊκζσ εταιρείεσ ωσ ειςπραχκζντα από τα τζλθ 

υπζρ τρίτων ςτο ειςιτιριο επιβατών και οχθμάτων; 

6. Πωσ ςκοπεφουν να επαλθκεφουν οι Τπθρεςίεσ των αρμοδίων Τπουργείων  

τα ςτοιχεία των δελτίων κίνθςθσ που κα υποβάλουν οι ακτοπλοϊκζσ 

εταιρείεσ για τισ επιδοτοφμενεσ γραμμζσ και τι ςκοπεφει να κάνει για τθν 

ςυγκζντρωςθ ανάλογων ςτοιχείων για τισ μθ επιδοτοφμενεσ γραμμζσ; 

7. κοπεφουν τα ςυναρμόδια Τπουργεία να εξετάςουν τθν άμεςθ δθμιουργία 

ενιαίου θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ καταχώρθςθσ και ελζγχου των ςτοιχείων 
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που αφοροφν ςτθν ακτοπλοϊκι διακίνθςθ, επιδοτοφμενθ και μθ 

επιδοτοφμενθ,  (ειςιτιρια και ναφλα οχθμάτων, πλιρθ ςτοιχεία κίνθςθσ 

επιβατών και οχθμάτων, κράτθςθ/απόδοςθ φόρων κλπ) με εξαςφάλιςθ  

ελζγχου από τα υπουργεία Οικονομίασ και Ναυτιλίασ;  

 

ΑΙΣΗΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

το πλαίςιο τθσ Κοινοβουλευτικισ διαδικαςίασ Αίτθςθσ Κατάκεςθσ Εγγράφων 

παρακαλοφμε: 

α) να μασ παραδοκεί το ςφνολο των εγγράφων τθσ αλλθλογραφίασ μεταξφ τθσ 

Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ κατά τον ζλεγχο που αςκικθκε αναφορικά 

με τθν φπαρξθ και κανονικι λειτουργία του ςυςτιματοσ καταγραφισ των 

αναλυτικών ςτοιχείων των επιβατών και οχθμάτων 

β) να μασ δοκοφν όλα τα διακζςιμα ςτοιχεία κίνθςθσ επιβατών και οχθμάτων (ΙΧ και 

φορτθγά) αναλυτικά για κάκε μινα των ετών 2012 και 2013 ςτα δρομολόγια: 

β1. Πειραιάσ – Κφκθρα 

β2. Πειραιάσ – Αντικφκθρα 

β3. Πειραιάσ – Καςτζλι Κιςςάμου  

β4. Κφκθρα – Καςτζλι Κιςςάμου 

β5. Καςτζλι Κιςςάμου – Κφκθρα 

β6. Αντικφκθρα – Πειραιάσ  

β7. Κφκθρα – Πειραιάσ 

 

 

Ο ερωτών βουλευτήσ 

 

Θοδωρήσ Δρίτςασ 

 


