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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 995/2002, του κ. Στυλιανού Ζαμπετάκη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Ένωσης Πλοιοκτητών Ελλάδος, σχετικά με την εφαρμογή στην Ελλάδα του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου σχετικά με τις θαλάσσιες ενδομεταφορές 
(καμποτάζ)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ενημερώνει ότι το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του 
Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις 
θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές-
καμποτάζ) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1993, έδωσε στην Ελλάδα προθεσμία 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2004 για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού. Με τον 
νόμο αριθ. 2932/01 της 27ης Ιουνίου 2001, η Ελλάδα μετέτρεψε τις διατάξεις του κανονισμού 
σε εθνικό νόμο. Πριν από την ψήφιση του εν λόγω νέου νόμου, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε 
μια επιστολή από την Επίτροπο κ. De Palacio, στην οποία εκφραζόταν ικανοποίηση για την 
επίσπευση από την πλευρά της Ελλάδας της ελευθέρωσης του τομέα των θαλάσσιων 
μεταφορών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ορισμένες διατάξεις του νέου νόμου δημιουργούν 
προβλήματα όσον αφορά την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Η Ένωση Πλοιοκτητών Ελλάδος 
απευθύνθηκε στην Επιτροπή και επισήμανε ότι πολλές διατάξεις του νέου νόμου αντιβαίνουν 
στον κανονισμό 3577/92. Η Επιτροπή συμφώνησε με την Ένωση Πλοιοκτητών, αλλά 
συγχρόνως επισήμανε ότι ο ελληνικός νόμος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει τον 
κανονισμό 3577/92 παρά μόνο ύστερα από την 1η Ιανουαρίου 2004 εξαιτίας της παρέκκλισης 
που είχε τότε παραχωρηθεί στην Ελλάδα. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η Επιτροπή λαμβάνει 
«μινιμαλιστική θέση» και ότι εξάλλου υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στο άρθρο 6, 
παράγραφος 3, του κανονισμού και στην αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη στο προοίμιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαΐου 2003. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου 2003.

Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού 3577/92 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 
19921, οι θαλάσσιες ενδομεταφορές απελευθερώθηκαν σταδιακά στο εσωτερικό της 
Κοινότητας. Από την 1η Ιανουαρίου 1999, οι μόνες εναπομείνασες προστατευόμενες αγορές 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2004 είναι δύο υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών μεταξύ 
λιμένων σε νησιά στην Ελλάδα: οι τακτικές γραμμές επιβατικών μεταφορών και πορθμείων 
και οι μεταφορές που εκτελούν σκάφη κάτω των 650 gt (βλέπε άρθρο 6, παράγραφος 3 του 
κανονισμού). Στις 27 Ιουνίου 2001, η Ελλάδα με τον νόμο 2932/2001 απελευθέρωσε τις 
δύο αυτές υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών από την 1η Νοεμβρίου 2002.

Η Επιτροπή και ο κ. Ζαμπετάκης (εξ ονόματος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελλάδος)
συμφωνούν ότι ο νόμος 2932/2001 δεν απελευθερώνει πλήρως τις εν λόγω μεταφορές.

Κατά συνέπεια, ο κ. Ζαμπετάκης εκτιμά ότι ο εν λόγω νόμος αντίκειται στον κανονισμό 
3577/92 του Συμβουλίου από την ημερομηνία δημοσίευσής του, ενώ η Επιτροπή 
ισχυρίζεται ότι ο νόμος 2932/2001 θα αντιβαίνει προς τον κανονισμό από την 1η Ιανουαρίου 
2004, εφόσον δεν τροποποιηθεί. Η θέση της Επιτροπής βασίζεται στη σαφέστατη διατύπωση 
του άρθρου 6, παράγραφος 3, του κανονισμού 3577/922 του Συμβουλίου.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, το κείμενο του κανονισμού είναι τόσο σαφές στο θέμα αυτό 
που δεν αφήνει περιθώρια ερμηνείας. Η κίνηση διαδικασιών κατά της Ελλάδας θα είναι 
δυνατή το 2004. Το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές εξέφρασαν την πρόθεσή τους να 
απελευθερώσουν τις εν λόγω μεταφορές πριν από το 2004 δεν τροποποιεί τον κανονισμό. 
Το θέμα αυτό συζητήθηκε εκτενώς στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει αριθ. 
2002/44173. Οι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν, πριν από την ψήφιση του νόμου, ότι το 
σχέδιο νόμου δεν συμμορφωνόταν προς τον κανονισμό περί καμποτάζ (επιστολή της κ. de 
Palacio της 6ης Ιουνίου 2001, στην οποία παραπέμπει ο κ. Ζαμπετάκης). Μολαταύτα, η 
Ελλάδα αποφάσισε να εγκρίνει το κείμενο χωρίς τροποποιήσεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, 
μέχρι το 2004, αυτό είναι αποδεκτό δυνάμει του κοινοτικού δικαίου.

Ομοίως, το γεγονός ότι η Ελλάδα κατέστη πλήρες μέλος της ζώνης του ευρώ το 2000 και 
βρίσκεται σε καλύτερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση από ό,τι το 1992, δεν τροποποιεί 
τον κανονισμό. Η παρέκκλιση που χορηγήθηκε στην Ελλάδα στη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο βασιζόταν σε λόγους κοινωνικοοικονομικής συνοχής, αλλά δεν εξαρτάται από τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Ωστόσο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινωνούν με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να 
συζητήσουν τα διάφορα ζητήματα που διακυβεύονται. Μετά την επιστολή της κ. de 
Palacio, εστάλη δεύτερη προειδοποιητική επιστολή προς τις ελληνικές αρχές στις 17 
Δεκεμβρίου 2001, προτού ακόμη παραληφθεί η καταγγελία του κ. Ζαμπετάκη. Στη 
συνέχεια ανταλλάχθηκαν και άλλες επιστολές και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στις 
                                               
1 ΕΕ L 364 της 12ης Δεκεμβρίου 1992, σελ. 7.
2 Το άρθρο αυτό προβλέπει τα εξής: «Για λόγους οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, η παρέκκλιση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 επεκτείνεται στην Ελλάδα έως την 1η Ιανουαρίου 2004 για τακτικές γραμμές 
επιβατικών μεταφορών και πορθμείων και για μεταφορές που εκτελούν σκάφη κάτω των 650 gt».
3 Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ανέφερε στην απόφασή του της 15ης Οκτωβρίου 2002 ότι δεν υπήρξε 
περίπτωση κακοδιοίκησης από την πλευρά της Επιτροπής στην εν λόγω υπόθεση (φάκελος 157/2002/OV).
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Βρυξέλλες για την επίλυση του ζητήματος.

Σε περίπτωση που οι ελληνικές αρχές δεν τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους μέχρι την 1η 
Ιανουαρίου 2004, προκειμένου να συμμορφωθεί προς τους κοινοτικούς κανόνες, η Επιτροπή 
θα μπορεί να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Δεκεμβρίου 2004.

Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου της 7ης 
Δεκεμβρίου 19921, οι θαλάσσιες ενδομεταφορές απελευθερώθηκαν σταδιακά στο 
εσωτερικό της Κοινότητας. Δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του κανονισμού, όμως, 
είχε χορηγηθεί στην Ελλάδα παρέκκλιση από την υποχρέωση αυτή μέχρι την 1η Ιανουαρίου 
2004 για τις τακτικές γραμμές επιβατικών μεταφορών και πορθμείων και για τις μεταφορές 
που εκτελούν σκάφη κάτω των 650 gt. Στις 27 Ιουνίου 2001, οι ελληνικές αρχές με τον 
νόμο αριθ. 2932/2001 απελευθέρωσαν τις δύο αυτές υπηρεσίες θαλάσσιων 
ενδομεταφορών από την 1η Νοεμβρίου 2002.
Ο κ. Ζαμπετάκης (εξ ονόματος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελλάδος) όπως εξάλλου και άλλοι 
παρεμβαίνοντες υπέβαλαν καταγγελίες στις υπηρεσίες της Επιτροπής επισημαίνοντας ότι ο 
ελληνικός νόμος δεν απελευθερώνει πλήρως τις εν λόγω υπηρεσίες. Αν και συμφωνεί με την 
άποψη αυτή, η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί παράβαση του κανονισμού 
αριθ. 3577/92 από τη στιγμή της δημοσίευσης του νόμου, αλλά από την 1η Ιανουαρίου 2004
εάν αυτός ο νόμος δεν υποστεί τροποποιήσεις, καθώς η παρέμβασή της δεν μπορεί να 
στοχεύει στην τροποποίηση της προθεσμίας που προβλέπει ο κοινοτικός κανονισμός.
Πάντως οι υπηρεσίες της Επιτροπής είχαν γνωστοποιήσει από το 2001 κιόλας στις ελληνικές 
αρχές τους λόγους για τους οποίους η εθνική νομοθεσία δεν ήταν συμβατή με τον κανονισμό. 
Καθώς ο νόμος δεν τροποποιήθηκε στην πορεία, μετά την 1η Ιανουαρίου 2004 κινήθηκε 
διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας και στις 5 Φεβρουαρίου 2004 εστάλη στην 
Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή. Η Επιτροπή βασίστηκε σε τέσσερις λόγους:
- Ο ελληνικός νόμος θεσπίζει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου όλες οι 

θαλάσσιες επικοινωνίες με τα νησιά μπορούν να υπάγονται σε υποχρεώσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας, ιδίως όσον αφορά τα δρομολόγια, τη συχνότητά τους, τη διάρκειά 
τους (10 μήνες τον χρόνο), και τις τιμές για τους επιβάτες οικονομικής θέσης ενώ 
σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 3577/92 υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
μπορούν να επιβληθούν μόνο εάν αιτιολογούνται για κάθε γραμμή ξεχωριστά.

- Ο ελληνικός νόμος επιβάλλει σε όλα τα μέλη των πληρωμάτων που δεν είναι Έλληνες 
να διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας ενώ, αν και το κράτος 
υποδοχής έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τους κανόνες που ισχύουν στο εσωτερικό του για 
τα πληρώματα στο πλαίσιο των θαλάσσιων ενδομεταφορών προς και από τα νησιά, οι 
κανόνες αυτοί δεν μπορούν να υπερβαίνουν αυτά που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία, η 
οποία προβλέπει στην προκειμένη περίπτωση (οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για το ελάχιστο επίπεδο 
εκπαίδευσης των ναυτικών) ότι μόνο οι ναυτικοί που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια 
των επιβατών πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας που ομιλούν κανονικά οι 
τελευταίοι.

- Ο ελληνικός νόμος επιβάλλει μέγιστο όριο ηλικίας για τα πλοία που χρησιμοποιούνται 
στις θαλάσσιες ενδομεταφορές (35 έτη), ενώ η οδηγία 98/18/ΕΚ για τα πρότυπα 

                                               
1 ΕΕ L 364 της 12ης Δεκεμβρίου 1992, σελ. 7.
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ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία δεν προβλέπει κάτι τέτοιο.
- Ο ελληνικός νόμος επιβάλλει, τέλος, στους πλοιοκτήτες να διαθέτουν έναν εκπρόσωπο 

και ένα γραφείο στην Ελλάδα, όρος ο οποίος είναι υπερβολικά περιοριστικός.

Οι ελληνικές αρχές απάντησαν πρόσφατα σε αυτήν την προειδοποιητική επιστολή 
προσκομίζοντας πολλά στοιχεία. Η Επιτροπή αναλύει επί του παρόντος τα εν λόγω στοιχεία.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Ιουλίου 2006.

Σε απάντηση στην προειδοποιητική επιστολή της 3ης Φεβρουαρίου 2004, οι ελληνικές αρχές 
υπενθύμισαν ότι η γεωγραφική διαμόρφωση της χώρας τους καθιστά απαραίτητη τη 
δημιουργία μιας υπηρεσίας θαλάσσιων μεταφορών σε προσιτές τιμές, η οποία να είναι 
αξιόπιστη, διαρκής και να εξυπηρετεί όλα τα νησιά. Οι εν λόγω αρχές παρείχαν επίσης 
διευκρινίσεις όσον αφορά την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία του «δικτύου» θαλάσσιων 
μεταφορών, καθώς και όσον αφορά την έκταση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας. Επίσης, οι ελληνικές αρχές απάντησαν και στις άλλες αιτιάσεις που διατύπωσε η 
Επιτροπή, κυρίως όσον αφορά την απαίτηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας για όλα τα 
πληρώματα των πλοίων στο πλαίσιο των θαλάσσιων ενδομεταφορών από και προς τα νησιά, 
την απαίτηση εγγυήσεων από τους πλοιοκτήτες, την υποχρέωση εγκατάστασης γραφείου 
στην Ελλάδα για κάθε πλοιοκτήτη που επιθυμεί να εκτελεί υπηρεσίες στη συγκεκριμένη 
χώρα, καθώς και την απαίτηση σχετικά με την ηλικία των πλοίων. Όσον αφορά αυτό το 
τελευταίο σημείο, πρέπει να επισημανθεί ότι, κατόπιν της προειδοποιητικής επιστολής, η 
Ελλάδα προέβη στις ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 7, παράγραφος 1 της οδηγίας 
98/18 σχετικά με την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων1.

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή κίνησε μια άλλη διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με την 
εφαρμογή στην Ελλάδα του κανονισμού 3577/92 (διαδικασία αριθ. 2004/2321), στο πλαίσιο 
της οποίας απεστάλη προειδοποιητική επιστολή στις 19 Απριλίου 2005. Αυτή η νέα 
διαδικασία επί παραβάσει εστιάζει σε άλλες πτυχές του διοικητικού καθεστώτος των 
θαλάσσιων ενδομεταφορών από και προς τα νησιά, καθώς και στους ελληνικούς κανονισμούς 
σχετικά με τα πληρώματα και την εσωτερική οργάνωση των πλοίων.

Οι ελληνικές αρχές απάντησαν σε αυτήν τη δεύτερη προειδοποιητική επιστολή την 1η 
Ιουλίου 2005. Καθώς η απάντηση αυτή δεν κρίθηκε περισσότερο ικανοποιητική από την 
προηγούμενη, η Επιτροπή απηύθυνε, στο πλαίσιο και των δύο αυτών διαδικασιών, 
αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα στις 19 Δεκεμβρίου 2005.

Εντούτοις, οι ελληνικές αρχές απέστειλαν επίσης στην Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2005 τις 
διατάξεις ενός νόμου της 4/11/2005 για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του νόμου 
αριθ. 2932/2001 σχετικά με τις θαλάσσιες ενδομεταφορές, που αποτελεί ένα από τα 
αντικείμενα της διαδικασίας επί παραβάσει. Αυτές οι νέες διατάξεις βρίσκονται επί του 
παρόντος στο στάδιο της ανάλυσης, προκειμένου να προσδιοριστεί το πεδίο εφαρμογής τους, 
καθώς και οι επιπτώσεις τους στην εν λόγω διαδικασία.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουλίου 2007.
                                               
1 Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998 για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα 
επιβατηγά πλοία (ΕΕ L 144 της 15/05/1998, σελ. 1).
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Μετά την προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με αυτήν την αναφορά, έπρεπε 
να αποσταλεί στην Ελλάδα μια συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη, στις 04/07/06, για 
διαδικαστικούς λόγους, μετά τις τροποποιήσεις της επίμαχης ελληνικής νομοθεσίας. Οι 
ελληνικές αρχές απάντησαν τον Σεπτέμβριο του 2006.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2006, εκδόθηκαν προεδρικά διατάγματα για την 
απελευθέρωση των τιμών των εισιτηρίων πολλών γραμμών θαλάσσιων ενδομεταφορών 
μεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών, απαντώντας έτσι ευρέως σε μία από τις 
καταγγελίες της Επιτροπής.

Ύστερα από άδεια της Επιτροπής, πραγματοποιήθηκαν επαφές μεταξύ των υπηρεσιών της 
και των αρμόδιων ελληνικών αρχών και πλοιοκτητών, προκειμένου να βρεθούν οι όροι μιας 
λύσης που θα επιτρέπει, βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 που απελευθερώνει τις 
υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών, να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένοι περιορισμοί των 
γραμμών σύνδεσης των νησιών στην Ελλάδα. Αυτές οι επαφές πρέπει να συνεχιστούν 
προκειμένου να οριστικοποιήσουν σύντομα μια τέτοια λύση.

7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Η διαδικασία επί παραβάσει που κινήθηκε κατά της Ελλάδας για τη μη συμμόρφωση της 
νομοθεσίας της στον τομέα των θαλάσσιων ενδομεταφορών από και προς τα νησιά σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των 
κρατών μελών. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας, απεστάλη στην Ελλάδα μια
αιτιολογημένη γνώμη, και στη συνέχεια για διαδικαστικούς λόγους, μια συμπληρωματική
αιτιολογημένη γνώμη. 

Η Επιτροπή έκρινε πράγματι ότι ορισμένες πτυχές του καθεστώτος στο οποίο υπέβαλλαν οι
ελληνικές αρχές τους φορείς εκμετάλλευσης στον τομέα των θαλάσσιων ενδομεταφορών
ήταν αδικαιολόγητες σε σχέση με τις απαιτήσεις δημόσιας υπηρεσίας που οι αρχές μπορούν
νομίμως να επιβάλλουν ώστε να διασφαλίσουν την ποιότητα της υπηρεσίας.

Ύστερα από τα διαβήματα στα οποία προέβη η Επιτροπή, σημειώθηκε αξιοσημείωτη
πρόοδος όσον αφορά τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τις απαιτήσεις της
κοινοτικής νομοθεσίας. Το ίδιο ισχύει επίσης σε ό,τι αφορά τον καθαρά ενδεικτικό πλέον
χαρακτήρα του δικτύου γραμμών εξυπηρέτησης που δημοσιεύεται κάθε χρόνο από τις 
αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές.

Σημαντικές τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο πρωταρχικό ζήτημα του ελέγχου
των τιμών των εισιτηρίων από τις ελληνικές αρχές, οι οποίες το 2006, και στη συνέχεια το
2008, απελευθέρωσαν σε μεγάλο βαθμό τις γραμμές όπου ασκείται επαρκής ανταγωνισμός.

Δεν έχουν ακόμα βρεθεί λύσεις για ορισμένα άλλα ζητήματα που αφορούν κυρίως τους
κανόνες που αφορούν το πλήρωμα και την εσωτερική οργάνωση των πλοίων. Οι ελληνικές
αρχές εξέφρασαν την ευχή να επιτύχουν έναν συμβιβασμό που θα γίνει αποδεκτός από τους
φορείς εκμετάλλευσης και που θα λαμβάνει επίσης υπόψη την αναγκαιότητα διασφάλισης
μιας ελάχιστης ποιοτικής υπηρεσίας για τις γραμμές που είναι άκρως απαραίτητες για τις
κοινότητες που εξακολουθούν να ζουν στα νησιά. Οι επαφές συνεχίζονται με στόχο την 
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εξεύρεση αυτών των λύσεων.


	749744el.doc

