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Πειραιάς, 29 Απριλίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/29476/2022/110
ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Κοιν.: Ως Πίνακας Διανομής
Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02)
Συνημμένα (05)
Σύνολο (07)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 4471/05-4-2022 Ερώτησης Βουλευτών της Κ.Ο. ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ».
Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση και όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο των
τιμών των ναύλων των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του ν. 2932/2001
(Α΄ 145) εφαρμόζεται από τη χώρα μας η αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες
ενδομεταφορές, με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον Κανονισμό (Ε.Ο.Κ.)
3577/1992. Σε συμμόρφωση με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ.
3323.1/02/08/21-03-2008 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
(Β’ 530), σύμφωνα με την οποία ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση εφαρμόζεται σε συνδέσεις
λιμένων που δεν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια–προϋποθέσεις απελευθέρωσης των ναύλων, όπως ο
ελάχιστος ετήσιος αριθμός διακινούμενων επιβατών και ο αριθμός των δραστηριοποιούμενων
εταιρειών.
Συγκρατείται επίσης, ότι η απελευθέρωση των ναύλων δεν εφαρμόζεται και στις συνδέσεις για
τις οποίες έχει συναφθεί σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας και συνεπώς υπόκεινται σε
ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές ναύλων, ήτοι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
καθορίζει την ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση της οικονομικής ή ενιαίας θέσης επιβατών, των ΙΧΕ
οχημάτων μήκους μέχρι 4,25 μέτρα και την τιμή ανά μέτρο στα φορτηγά.
Οι ανώτατες τιμές ναύλων καθορίζονται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005
κ.υ.α. των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β' 718), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Επισημαίνεται ότι κατ’ εφαρμογή της παρ. 8 της υπ’ αριθμ.3323.1/02/08/21-03-2008 υ.α., κάθε
καταγγελία σχετικά με πιθανές εναρμονισμένες πρακτικές που περιέρχεται στην αρμόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υποβάλλεται αρμοδίως προς εξέταση στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Επί των λοιπών ερωτημάτων, επισυνάπτονται το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ/Α/1504/12-4-2022
έγγραφο Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το υπ’
αριθ. πρωτ. 4111-08/1018/12-4-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής μετά του συνημμένου σε αυτό εγγράφου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Πίνακας Διανομής:
Kοινοποίηση
1. Υπουργείο Οικονομικών (Γρ. κ. Υπουργού)
2. Βουλευτή κ. Δ. Μπιάγκη
3. Βουλευτή κ. Κ. Σκανδαλίδη
4. Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου
5. Βουλευτή κ. Χ. Γκόκα
6. Βουλευτή κα Ε. Λιακούλη
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