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Πειραιάσ/Χανιά, 21 Οκτωβρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αποτελζςματα εργαςιών Ημερίδασ «Σχεδιαςμόσ Ακτοπλοϊκοφ Δικτφου», Χανιά,17.10.2016 

Ο κ. Θ. Δρίτςασ, Τπουργόσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ο κ. Ι. Θεοτοκάσ, 

Γενικόσ Γραμματζασ Ναυτιλίασ, ο κ. Χ. Λαμπρίδθσ, Γενικόσ Γραμματζασ Λιμζνων, Λιμενικισ 

Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων, κα. Β. Βαγιωνάκθ, Βουλευτισ Χανίων, ο κ. Α. 

Μπαλωμενάκθσ, Βουλευτισ Χανίων, θ κα. Χ. Καλογιρου, Περιφερειάρχθσ Β. Αιγαίου, ο κ. . 

Γαλιατςάτοσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Ιονίων Νιςων, ο κ. Α. Βουλγαράκθσ, Αντιπεριφερειάρχθσ 

Χανίων, ο κ. Α. Βάμβουκασ, Διμαρχοσ Χανίων, ο κ. Η. Λάμπροσ, Διμαρχοσ Καρπάκου, ο κ. Θ. 

τακάκθσ, Διμαρχοσ Κιςςάμου, Πρόεδροι και εκπρόςωποι Επιμελθτθρίων, διακεκριμζνοι 

επιςτιμονεσ και Κακθγθτζσ, εκπρόςωποι τοπικϊν αρχϊν, φορζων και επιχειριςεων που 

ςυνδζονται με το χϊρο τθσ ακτοπλοΐασ, ςυμμετείχαν ςτθν Ημερίδα που ςυνδιοργάνωςε ο 

Ε.Ε.Τ.Μ. με το Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (ΤΝΑΝΠ) και το Διμο 

Χανίων, με κζμα «χεδιαςμόσ Ακτοπλοϊκοφ Δικτφου, ςτα Χανιά, ςτισ 17 Οκτωβρίου 2016. 

Οι εργαςίεσ τθσ Ημερίδασ ανζδειξαν τθ ςθμαςία των νθςιωτικϊν μεταφορϊν για τθν 

εκνικι οικονομία, κακϊσ και τθν ανάγκθ επαναςχεδιαςμοφ ενόσ καταλλθλότερου δικτφου 

νθςιωτικϊν ςυνδζςεων και κρίςιμων υποδομϊν, προκειμζνου για τθν καλφτερθ δυνατι 

διαςφνδεςθ των ελλθνικϊν νθςιϊν τόςο με τθν ενδοχϊρα όςο και μεταξφ τουσ αλλά και τθν 

βιωςιμότθτα τθσ ακτοπλοϊασ.  

Κθρφςςοντασ τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ Ημερίδασ, ο κ. Θ. Δρίτςασ, τόνιςε ότι, 

πρόκειται να ξεκινιςει ουςιαςτικόσ διάλογοσ για τον επαναςχεδιαςμό και τθν βελτίωςθ του 

ακτοπλοϊκοφ δικτφου και τθν αναμόρφωςθ του ςχετικοφ κεςμικοφ πλαιςίου, προκειμζνου 

για τθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ακτοπλοϊκϊν υπθρεςιϊν. Ο κ. Δρίτςασ 

τόνιςε πωσ για τθν καλφτερθ οργάνωςθ του διαλόγου κα ςυγκροτθκεί ομάδα εργαςίασ υπό 

τον Γενικό Γραμματζα Ναυτιλίασ, ενϊ ςτο διάλογο κα ςυμμετζχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

και ειδικότερα φορείσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Επίςθσ, ο κ. Δρίτςασ, ςυνεχάρθ τον 

Ε.Ε.Τ.Μ. για τθν πρωτοβουλία ςυνδιοργάνωςθσ τθσ Ημερίδασ και το ςυνολικό αποτζλεςμα 

τθσ τελικισ Ζκκεςθσ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ για τθν Ακτοπλοΐα (ΟΕ) που εκπονικθκε από τουσ 

Ε.Ε.Τ.Μ.-.Ε.Ε.Ν.-Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε. 

Ο κ. Μ. Αδαμαντιάδθσ, Πρόεδροσ του Ε.Ε.Τ.Μ., παρουςίαςε το ςφςτθμα Hub and 

Spoke [εναλλακτικό ςφςτθμα διανομισ: διακίνθςθ επιβατϊν/εμπορευμάτων μζςω δικτφου 

με ζνα ι περιςςότερα κζντρα διανομισ (κόμβοι-Hubs) που τροφοδοτοφν μικρότερα, 

περιφερειακά κζντρα-προοριςμοφσ (spokes)], τθν πικανι εφαρμογι του ςτθν ελλθνικι 

ακτοπλοΐα, τα κετικά του ςυςτιματοσ (μικρότεροσ αρικμόσ απαιτοφμενων ςυνδζςεων για 

τθν εξυπθρζτθςθ ίδιου αρικμοφ προοριςμϊν, υψθλότερα ποςοςτά πλθρότθτασ πλοίων, 

μείωςθ λειτουργικοφ κόςτουσ εξυπθρζτθςθσ δικτφου, αποφυγι μεγάλων επενδφςεων ςε 

λιμενικζσ υποδομζσ), κακϊσ και τισ προχποκζςεισ για τθν επιτυχι εφαρμογι του, ενϊ 

παρουςίαςε τισ προτάςεισ τθσ ΟΕ. Βαςικό ςθμείο τθσ ομιλίασ ιταν θ ανάγκθ για 
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ανακεϊρθςθ των Ελάχιςτων Απαιτιςεων φνδεςθσ των νθςιϊν με τθν υπόλοιπθ Ελλάδα και 

θ επεξεργαςία ενόσ ρεαλιςτικοφ Βζλτιςτου Δικτφου Νθςιωτικϊν υνδζςεων (ΒΔΝ), το 

οποίο κα περιλαμβάνει Περιφερειακοφσ υγκοινωνιακοφσ Κόμβουσ (ΠΚ). Σζλοσ, εξζφραςε 

τθν ετοιμότθτα του Ε.Ε.Τ.Μ. και τθσ ΟΕ να ςυμβάλουν ςτον αναςχεδιαςμό του 

υφιςτάμενου Ακτοπλοϊκοφ Δικτφου. 

Ο κ. Μ. ακζλλθσ, Πρόεδροσ του υνδζςμου Επιχειριςεων Επιβατθγοφ Ναυτιλίασ 

(.Ε.Ε.Ν.), παρουςίαςε τθν πορεία τθσ ακτοπλοΐασ κατά το ζτοσ 2016. Ο κ. ακζλλθσ τόνιςε 

τθν ανάγκθ επανεξζταςθσ του Ακτοπλοϊκοφ Δικτφου ςφνδεςθσ των νθςιϊν μασ, κφριων και 

«άγονων» γραμμϊν, ςτθ βάςθ ρεαλιςτικϊν δεδομζνων, με πλιρθ κατανόθςθ των Ελλθνικϊν 

ιδιαιτεροτιτων. Κατζκεςε δε ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ οι οποίεσ άπτονταν και κεςμικϊν 

κεμάτων. 

Η κα. Μ. Λεκάκου, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια, του Σμιματοσ Ναυτιλίασ και 

Επιχειρθματικϊν Τπθρεςιϊν, του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, παρουςίαςε τθ μεκοδολογία που 

χρθςιμοποιικθκε για τθν εκπόνθςθ τθσ ζρευνασ των εμπλεκομζνων ςτον χϊρο τθσ 

Ακτοπλοΐασ ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω εργαςίασ και ανζλυςε τα αποτελζςματά τθσ και τθ 

ςθμαςία τουσ για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και ςυγκεκριμζνων προτάςεων.  

Με παρζμβαςι του, ο κ. Δ. Λεμονάκθσ, Αντιπρόεδροσ του Ε.Ε.Τ.Μ., εξζφραςε τθν 

προςδοκία μιασ ςυντεταγμζνθσ πορείασ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για τον χαρακτιρα, τον 

τρόπο οργάνωςθσ και λειτουργίασ ςτο Λιμενικό φςτθμα, ιδιαίτερα για το μζλλον των 

Λιμενικϊν Σαμείων και τθ ςυνειςφορά των Επιμελθτθρίων και  ανζπτυξε το πλαίςιο τθσ 

προγραμματιηόμενθσ Επιμελθτθριακισ Αποςτολισ του Ε.Ε.Τ.Μ ςτθν Ολλανδία, θ οποία κα 

ςυμβάλλει ςε μια ολοκλθρωμζνθ ενθμζρωςθ ςε κζματα μεταφορϊν και εφοδιαςτικισ.  

Μεταξφ των ομιλθτϊν τθσ Ημερίδασ ιταν επίςθσ ο κ. Ι. Σηαμουράνθσ, Πλοίαρχοσ Λ.. 

και Διευκυντισ Θαλαςςίων υγκοινωνιϊν ΤΝΑΝΠ, ο κ. Δ. Μπακόπουλοσ, Επιςτθμονικόσ 

υνεργάτθσ του Τπουργοφ, ο κ. Α. Φιλιππισ, Μζλοσ του Δ.. τθσ Ζνωςθσ Λιμζνων Ελλάδοσ 

(Ε.ΛΙΜ.Ε.) και Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ηρακλείου, ο κ. 

Α. Μαρινάκθσ, Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Πλοιάρχων Εμπορικοφ 

Ναυτικοφ Πάςθσ Σάξεωσ (Π.Ε.Π.Ε.Ν.) και άλλοι εμπειρογνϊμονεσ και ειδικοί ςε κζματα 

ακτοπλοΐασ και ναυτιλιακισ πολιτικισ. 
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