ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, κ. Μ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.ΣΥ.Μ. & Ε.Β.Ε.Π. ΓΙΑ
ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., η εκδήλωση που
διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σε συνεργασία με τον Ελληνικό
Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών, με θέμα: «Κρίσιμες ώρες για την Ακτοπλοΐα και τις συγκοινωνίες
των ελληνικών νησιών: το πρόβλημα και οι πιθανές λύσεις».
Σκοπός της ημερίδας ήταν η παρουσίαση σχετικής Έκθεσης η οποία εκπονήθηκε αφιλοκερδώς στα
πλαίσια της Ομάδας Εργασίας για την Ακτοπλοΐα, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία του Ελληνικού
Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλία (Σ.Ε.Ε.Ν.) και του Εργαστηρίου Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων
(Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε.) του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, o A΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Β΄ Πειραιά,
κ. Ι. Τραγάκης, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Θ. Δρίτσας, η Βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, κα Μ. Ρεπούση, καθώς
και μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών και εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων.
Κύριοι ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι κ.κ. Β. Κορκίδης, Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π., Μ. Αδαμαντιάδης, Πρόεδρος
Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών, Μ. Σακέλλης, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Επιβατηγού Ναυτιλίας και η Μ. Λεκάκου, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών, Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ συντονιστής του επίμαχου θέματος της ελληνικής Ακτοπλοΐας
ήταν ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος ε.α., κ. Α. Καμαρινάκης.
«Το καλοκαίρι, η ακτοπλοΐα ευνοεί το τουριστικό προϊόν, εντούτοις, τον χειμώνα ματώνει, πονάει, λόγω
των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν» ανέφερε στην εναρκτήρια ομιλία του ο Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου, κ. Μ. Βαρβιτσιώτης και, συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι «αν και η ακτοπλοΐα εξυπηρετεί 1,6
εκατ. νησιωτών, η επιδότηση είναι κατά πολύ μικρότερη σε σχέση με τις αστικές συγκοινωνίες.
Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι το 2008-2009, οι επιδοτήσεις κυμαίνονταν στα 130 εκατ. ευρώ, ενώ
σήμερα, μετά βίας, ξεπερνούν τα 70. Αναμφίβολα, η τελευταία πενταετία ήταν καταστροφική για τον εν
λόγω κλάδο, γι’ αυτό πρέπει να βρούμε έναν κοινό τόπο, όσο ψυχροί κι αν είναι οι αριθμοί, κάνοντας μία
λογική διάρθρωση του δικτύου. Η χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου - LNG- ως φθηνότερο
καύσιμο, η κατάλληλη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου
νησιωτικής πολιτικής, η ορθολογική επάνδρωση των πλοίων το ηλεκτρονικό εισιτήριο, τα μικρά λιμενικά
έργα και η διαχείριση των γραφειοκρατικών προβλημάτων της ακτοπλοΐας οδηγούν, μεταξύ άλλων, στη
σωστή κατεύθυνση». Στη συνέχεια, ο κ. Βαρβιτσιώτης συνεχάρη τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την
Ακτοπλοΐα για την εξαιρετική εργασία που έκαναν και την παρουσίαση συγκεκριμένων και αξιόλογων
προτάσεων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου.
Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, επεσήμανε στον
χαιρετισμό του: «Είναι γνωστή σε όλους η δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις του
Κλάδου. Ήδη, πολλές εταιρείες έχουν διακόψει δρομολόγια, έχουν αποσύρει πλοία και δυσκολεύονται
να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η αυξημένη τιμή του ναυτιλιακού πετρελαίου, η
δύο μέτρων και δύο σταθμών αντιμετώπιση της ακτοπλοΐας από την Κομισιόν, καθώς οι ξένες
απολαμβάνουν πολύ μεγάλων πλεονεκτημάτων έναντι των ελληνικών, αποτελούν τα κυρίαρχα μεταξύ
των πολλών προβλημάτων, τα οποία απειλούν να βουλιάξουν στα «ρηχά» έναν ακτοπλοϊκό στόλο που,
τόσο στο παρελθόν, όσο και σήμερα, κατά την άποψή μου, αποτελεί το καμάρι της Χώρας. Ενδεικτικά,
αναφέρω ότι, την περίοδο 2009-2013, η συσσώρευση ζημιών για τις εταιρείες ξεπέρασε το 1 δις. Δική
μας θέση είναι, ότι, αφενός θέλουμε να υπάρχουν υγιείς ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, αφετέρου πρέπει να
υποστηρίξουμε και το νησιωτικό εμπόριο».
Ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Ν., κ. Μ. Σακέλλης, αφού αποτύπωσε τη ζοφερή, υφιστάμενη κατάσταση που
επικρατεί στον κλάδο, πρότεινε την επιδότηση για τις τιμές των καυσίμων και των εργοδοτικών
εισφορών, τη μείωση του Φ.Π.Α., την κατάργηση των εκπτώσεων, τη διατήρηση των συνθέσεων των
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πληρωμάτων σύμφωνα και με το νέο πλαίσιο για την ακτοπλοΐα (Ν. 4150/4/13), καθώς και την ισόρροπη
επιδότησή της με τους άλλους κλάδους των χερσαίων μεταφορών.
Τέλος, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.ΣΥ.Μ., κ. Μ. Αδαμαντιάδης και η αναπλ. Καθηγήτρια, κα Μ. Λεκάκου,
παρουσίασαν τα αποτελέσματα των εργασιών της Ομάδας Εργασίας Ακτοπλοΐας και τις προτάσεις για
την αναμόρφωση της ακτοπλοΐας. «Kορωνίδα των προτάσεων της έκθεσης είναι η ανάγκη για την
αναθεώρηση των Ελάχιστων Απαιτήσεων Σύνδεσης των νησιών με την υπόλοιπη Ελλάδα και η
επεξεργασία ενός ρεαλιστικού, στρατηγικού Βέλτιστου Δικτύου Νησιωτικών Συνδέσεων (ΒΔΝΣ), το
οποίο θα περιλαμβάνει Περιφερειακούς Συγκοινωνιακούς Κόμβους (ΠΣΚ), στο πλαίσιο ενός συστήματος
που να συνδυάζει τη συνεργασία κομβικών γραμμών και ακτινικών συνδέσεων μέσω ανταποκρίσεων με
την εφαρμογή του συστήματος Hub and Spoke και τον συνδυασμό μεταφορικών μέσων» ανέφερε ο κ.
Αδαμαντιάδης, και, συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι «χρειάζεται πολύ δουλειά από όλους τους
εμπλεκόμενους για την υλοποίηση των προτάσεων της Έκθεσης» και αφού ευχαρίστησε όσους
συνεισέφεραν στην εργασία, δήλωσε την ετοιμότητα της Ομάδας να συνεχίσει το έργο της με στόχο την
συμβολή στην αναδιάρθρωση του υφιστάμενου Ακτοπλοϊκού Δικτύου και την εφαρμογή ενός βιώσιμου,
ρεαλιστικού και εξορθολογισμένου συστήματος ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.
Της Ημερίδας προηγήθηκε Συνέντευξη Τύπου, την οποία συντόνισε η κα Μαίρη Ευθυμιάτου,
Αρχισυντάκτρια του Περιοδικού Supply Chain and Logistics, το οποίο ήταν και ο χορηγός επικοινωνίας
της εκδήλωσης.
Την Έκθεση για την Ακτοπλοΐα, αλλά και το σύνολο των παρουσιάσεων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Ε.Ε.ΣΥ.Μ.: http://www.eesym.gr/?p=769
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