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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Όντας ένας τρόπος µεταφορών πραγµατικά ανταγωνιστικός των αντίστοιχων οδικών, οι Θαλάσσιες
Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων (SSS-Short Sea Shipping) αναµένεται να διαδραµατίσουν έναν
αναβαθµισµένο ρόλο στο νέο πεδίο των µεταφορών της Κοινότητας. Η Λευκή Βίβλος για τις
µεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναγνωρίζοντας τα προβλήµατα συµφόρησης, δυσαναλογίας
στην κατανοµή µεταξύ των τρόπων µεταφορών, ανισορροπίας στην ανάπτυξη µεταξύ κεντρικών και
περιφερειακών περιοχών, καθώς και βιωσιµότητας των µεταφορών, επιβάλλει µία νέα πολιτική,
βασισµένη στην ανάπτυξη της διατροπικότητας, µε ταυτόχρονη αναγνώριση των δυνατοτήτων που
είναι δυνατόν να προσφέρουν οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων.
Αν και, λοιπόν, η σηµασία του εν λόγω τρόπου µεταφοράς ήταν πάντοτε αντιληπτή από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, το θεσµικό πλαίσιο καθυστέρησε να αναπτυχθεί. Τα βασικά πλεονεκτήµατα που
µπορούν να ενισχύσουν το ρόλο των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων στα πλαίσια της
ευρωπαϊκής πολιτικής µεταφορών είναι η τρέχουσα ανταγωνιστικότητα προς τις οδικές µεταφορές, η
δυνατότητα ανάληψης µεγάλου φορτίου από µία ενδεχόµενη αύξηση της κινητικότητας, καθώς και η
δυνατότητα συµβολής στην ενίσχυση της διατροπικότητας.
Ωστόσο, πέρα από τα πλεονεκτήµατα, ο εν λόγω στόχος παρεµποδίζεται από µία σειρά αδυναµιών.
Οι βασικότερες από αυτές αφορούν στην κακή και αναχρονιστική εικόνα που έχουν παραδοσιακά οι
µεταφορές µέσω θαλάσσης, στην πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία των διαδικασιών στους λιµένες,
καθώς και στην ανεπάρκεια εξοπλισµού των τελευταίων, για καλύτερη εξυπηρέτηση των πλοίων.
Ειδικότερα σχετικά µε την πολιτική µεταφορών της Λευκής Βίβλου, η βασική κατεύθυνση που αφορά
άµεσα τις Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων είναι η ενίσχυση της διατροπικότητας. Στα
πλαίσια αυτά είναι απαραίτητη η υλοποίηση µίας σειράς θαλάσσιων λεωφόρων, η αναβάθµιση των
λιµενικών υπηρεσιών και των ποτάµιων µεταφορών, η ανάδειξη ενός νέου επαγγελµατικού κλάδου,
του οργανωτή των ολοκληρωµένων µεταφορών, καθώς και η τυποποίηση των µονάδων µεταφοράς.
Σηµαντική κατεύθυνση αποτελεί, επίσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, µε ταυτόχρονη καταπολέµηση
των φαινοµένων «σηµαιών και λιµένων ευκαιρίας» και ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήµατος
διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Άλλες κατευθύνσεις της Λευκής Βίβλου σχετικά µε το εν
λόγω αντικείµενο αποτελούν η διευκόλυνση επιστροφής πλοίων σε κοινοτική σηµαία, η διαχείριση
του εξωτερικού κόστους, τα ζητήµατα παροχής ∆ηµόσιων Υπηρεσιών και ο επαναπροσδιορισµός του
ρόλου και των αναγκών των χρηστών.
Τέλος, όσον αφορά την Ελλάδα, η σηµαντικότερη εξέλιξη από τις ευρωπαϊκές επιταγές ήταν η
απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς της ακτοπλοΐας, µε την άρση της απαγόρευσης του
“cabotage”. Οι νέες συνθήκες στο γεωπολιτικό καθεστώς και στην αγορά της ναυσιπλοΐας
αναγκάζουν την Ελλάδα να αναθεωρήσει και τη λιµενική της πολιτική, εξωθώντας σε αναβάθµιση
του ρόλου των λιµένων της. Το ζήτηµα της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα απαιτεί συνεχή αναβάθµιση
του επιπέδου ασφάλειας των πλοίων και εντατικούς ελέγχους, µε την Ελλάδα να έχει επιτύχει
σηµαντική πρόοδο στον εν λόγω τοµέα. Τέλος, µία πάγια ιδιοµορφία του ελληνικού ακτοπλοϊκού
συστήµατος αποτελεί η ανάγκη διατήρησης ενός µεγάλου πλήθους γραµµών, πολλές από τις οποίες
είναι άγονες, και για τις οποίες έχει δροµολογηθεί πρόγραµµα ιδιωτικής χρηµατοδότησης µε
πολυετείς συµβάσεις.
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Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο παρόν επιχειρείται µία σύντοµη περιγραφή της ευρωπαϊκής πολιτικής στο πεδίο των Θαλάσσιων
Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων. Οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων, ή µεταφορές
τύπου SSS (Short Sea Shipping), µπορούν να οριστούν ως οι θαλάσσιες εκείνες µεταφορές, κατά
την εκτέλεση των οποίων τα πλοία δεν διασχίζουν ωκεανούς. Το πεδίο των εν λόγω µεταφορών
περιλαµβάνει την ακτοπλοΐα, τις µεταφορές µεταξύ ηπειρωτικής χώρας και νησιών, τις µεταφορές
µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και τις συνδυασµένες θαλάσσιες
και ποτάµιες µεταφορές από και προς τους ποτάµιους λιµένες της ευρωπαϊκής ενδοχώρας.
Γεωγραφικά η Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων επεκτείνεται και πέραν των ορίων της κοινότητας, προς
τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βαλτική και βεβαίως τη Μεσόγειο.
Αν και οι θαλάσσιες µεταφορές έχουν χάσει την αίγλη τους, στο πεδίο των ενδοκοινοτικών
εµπορευµατικών µεταφορών οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων αποτελούν το µόνο
τρόπο µεταφορών µε ποσοστά ανταγωνιστικά των αντίστοιχων οδικών. Κατά τη νέα ευρωπαϊκή
πολιτική µεταφορών δε, που οριοθετείται µε την πρόσφατη σχετική Λευκή Βίβλο, ο συγκεκριµένος
τρόπος µεταφορών αναµένεται να διαδραµατίσει ένα νέο, αναβαθµισµένο ρόλο. Είναι αναγκαίο,
εποµένως, να πραγµατοποιηθεί µία προσπάθεια εκσυγχρονισµού και οριοθέτησης του θεσµικού
πλαισίου για το εν λόγω υποσύνολο των θαλάσσιων µεταφορών, στην οποία η Ελλάδα θα πρέπει να
συµµετέχει ενεργά, ως άµεσα ενδιαφερόµενη.
Το παρόν συντίθεται από τέσσερα επιµέρους Κεφάλαια. Το Κεφάλαιο Ι πραγµατοποιεί µία σύντοµη
επισκόπηση της αντιµετώπισης των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και των πλεονεκτηµάτων που µπορούν αυτές να διαθέσουν στη διαµόρφωση µίας
νέας πολιτικής µεταφορών. Το Κεφάλαιο ΙΙ αναφέρεται αντίστοιχα στα βασικά προβλήµατα που
αντιµετωπίζει ο εν λόγω τρόπος µεταφορών και τα οποία παρεµποδίζουν τον ως άνω στόχο. Σκοπός
του Κεφαλαίου ΙΙΙ είναι η αναφορά στην τοποθέτηση της Λευκής Βίβλου µεταφορών, δηλαδή στη
στοχοθετηµένη πολιτική µεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ, τέλος, στο Κεφάλαιο IV
περιγράφεται η κατάσταση στον ελληνικό χώρο και οι ενδεχόµενες συνέπειες σε αυτήν της ως άνω
ευρωπαϊκής πολιτικής.
Σηµειώνεται ότι, όπως µπορεί ήδη να παρατηρηθεί από τις λίγες παραπάνω γραµµές, στο παρόν θα
προτιµηθεί κατά κύριο λόγο όρος «Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων», από τον αντίστοιχο
«µεταφορές τύπου SSS».

I. Το θεσµικό πλαίσιο και τα πλεονεκτήµατα των “SSS” στη διαµόρφωση
της πολιτικής µεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Π

αρότι σε όλα τα σχετικά µε τις
µεταφορές κείµενα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δίνονταν πάντοτε ιδιαίτερη
έµφαση στις Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών
Αποστάσεων, η έναρξη της υλοποίησης συγκεκριµένου νοµοθετικού πλαισίου καθυστέρησε
κατά πολύ. Το πρώτο αυτό Κεφάλαιο αποτελείται ουσιαστικά από δύο µέρη, εκ των οποίων
το πρώτο αναφέρεται στην εξελικτική πορεία

διαµόρφωσης του σύγχρονου θεσµικού πλαισίου για τις Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών
Αποστάσεων, ενώ το δεύτερο στα πλεονεκτήµατα του εν λόγω τρόπου µεταφοράς που
µπορούν να τεθούν στη διάθεση της
Κοινότητας, κατά τη διαµόρφωση της πολιτικής
της για τις µεταφορές.
Η

πρώτη

προσέγγιση

για

τις

Θαλάσσιες

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS)
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων πραγµατοποιείται από τη Λευκή Βίβλο του 1992, ενώ η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει το 1995
ανακοίνωση για την ανάπτυξή τους, εξετάζοντας την προοπτική της συµβολής αυτού του
τρόπου µεταφορών στη βιώσιµη κινητικότητα.
Η ανακοίνωση υποστηρίχθηκε τόσο από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και από το
Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών,
αλλά και από τις ναυτιλιακές βιοµηχανίες. Στο
ψήφισµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης το Μάρτιο του 1996, παρατίθενται οι
λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η προώθηση των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών
Αποστάσεων, και γίνονται προτάσεις για την
εκπλήρωση των εν λόγω στόχων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1997 µε τη σειρά
της εκπονεί µία έκθεση προόδου, µε αποτέλεσµα να απαντήσει το Συµβούλιο µε τα
«Συµπεράσµατα του Συµβουλίου» της 18ης
Ιουνίου 1997, καλώντας την Επιτροπή να
υποβάλει κάθε διετία εκθέσεις προόδου. Οι εν
λόγω εκθέσεις περιλαµβάνουν την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων των δράσεων που αναλαµβάνονται προκειµένου να προωθηθούν οι
Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων.
Έτσι, το 1999 η Επιτροπή εκδίδει την ανακοίνωση «Η ανάπτυξη των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων στην Ευρώπη: µία
δυναµική εναλλακτική λύση στην αλυσίδα των
βιώσιµων µεταφορών», παραθέτοντας την
πορεία εξέλιξης του εν λόγω τρόπου µεταφορών.
Τέλος, ακολουθούν τα ψηφίσµατα του
Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
το 2000, προτείνοντας µια σειρά από µέτρα για
την ανάπτυξη των Θαλάσσιων Μεταφορών
Μικρών Αποστάσεων. Ταυτόχρονα, καλούνται
οι αρµόδιοι φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το Συµβούλιο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και οι Κυβερνήσεις των κρατών,
σε συνεργασία, καθώς διαπιστώνεται πλέον
πως οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων αποτελούν έναν τρόπο µεταφορών που
µπορεί να επιλύσει πολλά από τα σχετικά
αδιέξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
να αποτελέσει κύριο συντελεστή της αειφόρου
ανάπτυξης, της συνοχής και της ανταγωνιστικότητάς της.

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνέχεια ακολουθεί η Λευκή Βίβλος του
2001, όπου δίνεται οριστικά µία νέα διάσταση
στις δυνατότητες του εν λόγω τρόπου
µεταφοράς. Περισσότερα σχετικά µε τη Λευκή
Βίβλο παρατίθενται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ.
Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι µέσα από τη
διαµόρφωση του σχετικού θεσµικού πλαισίου,
µπορεί να διαπιστωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
διέκρινε πάντοτε τη σηµασία των Θαλάσσιων
Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων. Οι τελευταίες καθιστούν έναν τρόπο µεταφοράς που µε
την κατάλληλη διαχείριση µπορεί να κατασταθεί η αιχµή του δόρατος στις µεταφορές
στην Ευρώπη.
Μία πρώτη παρατήρηση που µπορεί να γίνει
είναι ότι οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων αποτελούν το µόνο τρόπο διακίνησης
εµπορευµάτων στην Ευρώπη που ανταγωνίζεται σε ανάπτυξη την αντίστοιχη του
οδικού τρόπου µεταφοράς. Μεταξύ των ετών
1990 και 1998 ο εν λόγω τρόπος παρουσίασε
αύξηση του µεριδίου του κατά 27%, µε αντίστοιχο ποσοστό 35% για τις οδικές µεταφορές.
Έτσι, το 1999 βρέθηκε να κατέχει ποσοστό
41% του συνόλου των ενδοκοινοτικών εµπορευµατικών µεταφορών. Το αντίστοιχο µερίδιο
των οδικών µεταφορών παρουσίασε πτώση
από 46% σε 45% κατά τα έτη 1999 µε 2000.
Τη διαφορά αυτή φαίνεται να την κέρδισαν οι
Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων,
εκτίµηση που προκύπτει από έρευνα που
πραγµατοποιήθηκε µε τη συµβολή άµεσα
ενδιαφεροµένων φορέων και παρουσιάστηκε
από την Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Υπουργών
Μεταφορών (ECMT).

Όµως το ζήτηµα είναι ότι οι δυνατότητες των
θαλάσσιων µεταφορών είναι κατά πολύ
µεγαλύτερες από αυτές που παρουσιάζονται
σήµερα, λόγω της µεγάλης χωρητικότητας που
διαθέτουν. Εποµένως, προσφέρουν τη δυναµική ανάληψης πολύ µεγάλου µεριδίου της
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προβλεπόµενης αύξησης των εµπορευµατικών
µεταφορών, χωρίς επιφόρτιση των ήδη κορεσµένων ευρωπαϊκών οδών.
Σηµαντικός παράγοντας που ωθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη θερµή υποστήριξη του
εν λόγω τρόπου µεταφοράς είναι η υπό
προϋποθέσεις δυνατότητά του να αποτελέσει
έναν κινητήριο µοχλό στην ανάπτυξη της
διατροπικότητας των µεταφορών από τον
αποστολέα µέχρι τον παραλήπτη, πόρταπόρτα. Μπορεί δε να αποτελέσει χρήσιµο
εργαλείο για την υλοποίηση του σχετικού
προγράµµατος Marco Polo που προωθείται από
τη νέα Λευκή Βίβλο.
Άλλος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η
ανάπτυξη των περιφερειακών περιοχών
της, και µε τις ελάχιστες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο τοµέας των
Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων
µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά προς αυτήν την
κατεύθυνση. Αποτελεί έναν καθαρό τρόπο

µεταφοράς, µε µικρές απαιτήσεις ενέργειας και
χαµηλές εκποµπές ρύπων, και προπαντός
ασφαλή, καθώς το ποσοστό θανατηφόρων
ατυχηµάτων σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέσα
είναι περιορισµένο. Παράλληλα, το εν λόγω
µέσο είναι ο κύριος σύνδεσµος των νησιών και
των αποµακρυσµένων περιοχών µε την
ενδοχώρα, αποτελώντας το βαρόµετρο της
ανάπτυξής τους, κάτι αρκετά σηµαντικό για τα
ελληνικά δεδοµένα. Αν στα προηγούµενα
προστεθεί και το γεγονός ότι το κόστος της
υποδοµής είναι ελάχιστο σε σχέση µε αυτό
των υπολοίπων τρόπων µεταφοράς, εύκολα
γίνεται αντιληπτό πως η εξέλιξη των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων είναι
πρωταρχικής σηµασίας στην προώθηση των
σχεδίων ανάπτυξης της Ευρώπης.

ΙΙ. Λιµενικές υπηρεσίες, ή η τροχοπέδη στην ανάπτυξη των “SSS”

Τ

α οφέλη από έναν ανεπτυγµένο τοµέα
Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων είναι προφανή, και θα ήταν
εύλογο το ερώτηµα ποιοι είναι οι λόγοι που
εµποδίζουν µία πιο ραγδαία ανάπτυξη. Οι
Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων,
και γενικότερα οι θαλάσσιες µεταφορές, έχουν
να αντιµετωπίσουν µία σειρά από προβλήµατα
και καταστάσεις που παρεµποδίζουν την
εξέλιξη τους. Οι κύριες αιτίες µπορούν να
διαχωριστούν σε τρεις µεγάλες κατηγορίες, οι
οποίες είναι:

•

Η κακή και αναχρονιστική εικόνα που
έχουν παραδοσιακά οι µεταφορές µέσω
θαλάσσης

•

Η πολυπλοκότητα και η γραφειοκρατία
των διαδικασιών στους λιµένες

•

Η ανεπάρκεια εξοπλισµού στους λιµένες
για καλύτερη εξυπηρέτηση των πλοίων,
όπως σε καταστάσεις φορτοεκφόρτωσης

Ο κύριος φορέας που ασχολήθηκε µε την
ανάλυση των προβληµάτων και κατέβαλλε
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προσπάθεια για εξεύρεση λύσεων είναι η
Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών
(DG TREN).
Η αντίληψη που επικρατεί σχετικά µε τις
θαλάσσιες µεταφορές είναι ότι αποτελούν έναν
αναχρονιστικό τρόπο µεταφοράς, µεγάλης
διάρκειας ταξιδιού και καθυστερήσεων, που
φαινοµενικά δεν µπορεί να προσφέρει κάτι
ουσιαστικό, και γι’ αυτό το λόγο δεν µπορεί να
έλξει και νέους επενδυτές. Στόχος της Γενικής
∆ιεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών είναι να
αλλάξει αυτήν την εικόνα. Κινούµενη προς
αυτήν την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υποστήριξε τα Κέντρα Προώθησης των
Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων
(Short Sea Shipping Promotion Centers) στα
13 µέλη που διαθέτουν θαλάσσια ναυσιπλοΐα,
µε την παροχή εφάπαξ χρηµατοδοτικής ενίσχυσης και την ίδρυση δώδεκα Κέντρων µέχρι
σήµερα. Τα εν λόγω Κέντρα συγχρηµατοδοτούνται από το δηµόσιο και τον ιδιωτικό
τοµέα και η κοινή τους αποστολή είναι να
αποδείξουν ότι οι µεταφορές θαλάσσης είναι
αξιόπιστες, ασφαλείς και οικονοµικά και
τεχνικά προηγµένες. Στη βελτίωση της εικόνας
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αναµένεται να συµβάλλει και η συγκρότηση
του δικτύου ESN (European Shortsea Network), το οποίο συνδέει τα εθνικά Κέντρα,
ώστε να διευκολυνθούν οι συνεργασίες και η
ανταλλαγή πείρας.
Βασική τροχοπέδη στην ανάπτυξη των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων αποτελούν και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται
στους λιµένες, λόγω των πολύπλοκων διαδικασιών που απαιτούνται για τον κατάπλου
και απόπλου ενός πλοίου. Επιπλέον, παρατηρούνται ευρύτατες διαφορές στις διαδικασίες ανάµεσα στα διάφορα κράτη µέλη και
στους διάφορους λιµένες. Ως πρώτο βήµα για
την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης,
αρχίζουν να χρησιµοποιούνται σε όλη την
Κοινότητα τα έντυπα IMO-FAL (International
Maritime Organization-Facilitation), που απαιτούνται για την είσοδο και έξοδο στους και από
τους λιµένες, απλοποιώντας σε µεγάλο βαθµό
τις διαδικασίες. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προτείνει ενδεχόµενες απλουστεύσεις
και των τελωνειακών διατάξεων των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων.
Όσον αφορά στο επίπεδο των υπηρεσιών,
υπάρχουν προβλήµατα στα συστήµατα πληροφόρησης, καθώς τα ηλεκτρονικά και τηλεµατικά συστήµατα δεν έχουν εισχωρήσει σε
µεγάλο βαθµό, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν
καθυστερήσεις στους ελέγχους των εµπορευµάτων. Υπάρχει, όµως, ο σχεδιασµός για βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης (tracking
and tracing) των αποστελλοµένων φορτίων,
καθώς και των συστηµάτων ανταλλαγής δεδοµένων αποστολής µε τους πελάτες, µέσω
ηλεκτρονικής
µεταβίβασης
παραστατικών
(Electronic Data Interchange-EDI) ή του
Internet. Σοβαρότατο πρόβληµα σε συνάρτηση
µε τις υπηρεσίες είναι η προτεραιότητα που
δίνεται στην εξυπηρέτηση των θαλάσσιων
µεταφορών ανοιχτής θάλασσας, µε αποτέλεσµα να απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες,
ενώ και η διαχείριση των εµπορευµάτων σε
πολλούς λιµένες είναι αναποτελεσµατική.
Στον τοµέα του κόστους στους λιµένες, τα
κύρια προβλήµατα έγκεινται στην µη ελεύθερη
είσοδο σε αυτά, στην αδιαφάνεια στις διαδικασίες πληρωµής, καθώς και σε κάποια
υποχρεωτικά τέλη σε ορισµένους λιµένες, για
υπηρεσίες που ενδεχοµένως να µην είναι
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αναγκαίες. Η διαχείριση των εµπορευµάτων
έχει επίσης κόστος, ενώ το τέλος στη διαδικασία ζύγισης, που εφαρµόζεται από το 1969,
δεν συµφέρει στα πλοία νέας κατασκευής. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την εφαρµογή
µέτρων που θα µετριάσει τα κόστη, και θα
αναβαθµίσει τα επίπεδα εξυπηρέτησης στους
λιµένες για τις Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών
Αποστάσεων, ώστε να κατασταθεί πιο ελκυστικός ο εν λόγω τρόπος µεταφοράς.
Σε ό,τι έχει σχέση µε την υποδοµή των
λιµένων, η κατάσταση παροµοίως δεν είναι σε
καλύτερη µοίρα. Η υποδοµή που χρειάζεται για
τέτοιου είδους µεταφορές είναι πιο εξειδικευµένη, χωρίς να διατίθεται από όλους τους
λιµένες, ενώ και η έλλειψη υποδοµών logistics
είναι βασικό πρόβληµα. Αυτό γίνεται ακόµα πιο
κρίσιµο από τη στιγµή που οι Θαλάσσιες
Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων πρέπει να
προωθηθούν ως βασικός συντελεστής ανάπτυξης της διατροπικότητας, πράγµα που αποτελεί
ουτοπία χωρίς τις απαραίτητες υπηρεσίες στα
κοµβικά σηµεία των αλλαγών µέσων, όπως
είναι οι λιµένες. Ως συνέπεια αυτών, δεν
µπορούν να προαχθούν ούτε οι υπηρεσίες
πόρτα-πόρτα, που θα ανοίξουν νέους ορίζοντες στην ανάπτυξη των εν λόγω µεταφορών.
Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσµα την άσκοπη
συµφόρηση και καθυστέρηση στους λιµένες,
που ζηµιώνει όλο το οικοδόµηµα των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων, καθιστώντας το µη ελκυστικό προς την αγορά και
τους επενδυτές.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιλαµβανόµενη τα
προβλήµατα, έχει ξεκινήσει διάφορα προγράµµατα ανάπτυξης logistics και χρηµατοδοτεί
τους λιµένες για βελτίωση των υποδοµών, των
συστηµάτων φορτοεκφόρτωσης και των υπηρεσιών τους. Επίσης, υποστηρίζει επενδύσεις
για βελτίωση της κατάστασης στο πεδίο των
πλοίων, µε εισαγωγή µοντέρνων και γρήγορων
µονάδων, τύπων κατάλληλων για πλεύση σε
ποτάµια, καθώς και επιβατικών πλοίων RO/RO
για γρήγορη φορτοεκφόρτωση. Καταλυτική
µπορεί να φανεί, επίσης, η συνδροµή µίας
ενιαίας πολιτικής των λιµένων υπό την αιγίδα
της Ευρώπης, για επιτάχυνση και απλούστευση
των διαδικασιών που προτείνονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τέλος, παράµετρος που πρέπει να ληφθεί
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σοβαρά υπόψη είναι και η σύνδεση των
λιµένων µε τερµατικές εγκαταστάσεις άλλων
µέσων µεταφοράς. Από τη στιγµή που η
Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προάγει τη
διατροπικότητα, οδηγείται προς τη χρηµατοδότηση ανάλογων έργων, αναβαθµίζοντας το
ρόλο των λιµένων, που στην πλειοψηφία τους
δεν είναι συνδεδεµένοι αποτελεσµατικά µε τα
υπόλοιπα δίκτυα. Αναβαθµίζοντας τη θέση των
λιµένων στον γενικότερο χάρτη της Ευρώπης,
γίνεται ουσιαστικότερος και ενισχύεται ο ρόλος
των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων στην όλη προσπάθεια της Ευρώπης για
αειφόρο ανάπτυξη.
Συµπερασµατικά, από τα παραπάνω µπορεί να
διαπιστωθεί πως το µέλλον των Θαλάσσιων
Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων είναι άµεσα
συνδεδεµένο µε το αντίστοιχο των λιµένων. Η
ικανότητα
αντιµετώπισης
της
αυξηµένης
κυκλοφορίας από τους τελευταίους θα αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο, από το οποίο θα

εξαρτηθεί και η δυνατότητα του ναυτιλιακού
κλάδου να προσφέρει ελκυστικά πακέτα υπηρεσιών µεταφοράς από τον αποστολέα µέχρι
τον παραλήπτη πόρτα-πόρτα, αποκτώντας έτσι
νέους πελάτες και συµβάλλοντας στη διατροπικότητα. Η δράση της Κοινότητας σε αυτόν
τον τοµέα είναι ο καθορισµός σαφών κανόνων
και ανοιχτών διαδικασιών στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών, η στοχοθετηµένη οικονοµική
στήριξη σε έργα ανάπτυξης λιµένων, συµπεριλαµβανοµένης
της
ενίσχυσης
από
το
πρόγραµµα του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών, και, τέλος, οι νέες δράσεις έρευνας και
ανάπτυξης για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της ασφάλειας των διατροπικών
µεταφορών.

ΙΙΙ. Λευκή Βίβλος: µία νέα διάσταση για τα “SSS”

Η

Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις µεταφορές, της οποίας
η νεώτερη έκδοση έλαβε χώρα το
2001, αποτελεί ουσιαστικά το πλαίσιο που καθορίζει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο πεδίο των µεταφορών. Λαµβάνοντας
υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση, τις τάσεις
εξέλιξης, αλλά και την προοπτική της διεύρυνσης, και µε ορίζοντα το έτος 2010, διαπιστώνεται ότι η εν λόγω πολιτική συνίσταται κυρίως
στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της κυριαρχίας των οδικών µεταφορών, στην καταπολέµηση της συµφόρησης στους ευρωπαϊκούς
άξονες, στην αποκατάσταση στης ισορροπίας
µεταξύ κέντρου και περιφερειακών περιοχών,
καθώς και στη βιωσιµότητα των µεταφορών.

Για την πραγµάτωση των εν λόγω στόχων,
ένας από τους βασικότερους άξονες δράσης
της Λευκής Βίβλου καθορίζεται από την
επίτευξη της διατροπικότητας. Στα πλαίσια
του εν λόγω άξονα δράσης, η συµβολή των
Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων
αναγνωρίζεται ως αρκετά σηµαντική, καθώς
µπορούν να αποτελέσουν µία ρεαλιστική
εναλλακτική λύση των αντίστοιχων χερσαίων.
Ωστόσο, θα πρέπει να προηγηθεί η αναβάθµιση
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του µη επαρκώς αξιοποιηµένου αυτού τρόπου
µεταφορών, για την ολοκλήρωση της αλυσίδας
µεταξύ της θάλασσας, των εσωτερικών πλωτών οδών και του σιδηροδρόµου, όπως και η
λήψη µέριµνας για την επαρκή διασύνδεση
µεταξύ των τριών αυτών τρόπων µεταφοράς.
Πράγµατι, όπως ήδη αναφέρθηκε και στο
Κεφάλαιο Ι, µε ένα µερίδιο της τάξης του 41%
στις ενδοκοινοτικές εµπορευµατικές µεταφορές
και µε ένα αξιόλογο ποσοστό αύξησης, το
οποίο έφτασε το 27% µεταξύ των ετών 1990
και 1998 (έναντι 35% των αντίστοιχων οδικών), οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Απόστάσεων αποτελούν µία πραγµατική ανταγωνιστική λύση στα χερσαία δίκτυα. Έτσι, η Λευκή
Βίβλος αναγνωρίζει την ανάγκη για υλοποίηση
µίας σειράς θαλάσσιων λεωφόρων, και
κυρίως όσων επιτρέπουν την παράκαµψη των
χερσαίων σηµείων συµφόρησης των Άλπεων
και των Πυρηναίων, που θα δώσουν ώθηση
στον εν λόγω τρόπο µεταφορών. Πολλές από
αυτές τις συνδέσεις µπορούν να ενταχθούν στο
διευρωπαϊκό δίκτυο, όπως οι αυτοκινητόδροµοι
και οι σιδηρόδροµοι. Ως παραδείγµατα αναφέρονται ενδεχόµενες συνδέσεις µεταξύ Γαλλίας
και Ισπανίας, Γαλλίας και Ηνωµένου Βασιλείου,
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ή µεταξύ Γερµανίας και Πολωνίας.
Εκτός από την υλοποίηση των θαλάσσιων λεωφόρων, για την αναβάθµιση των Θαλάσσιων
Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων η Λευκή
Βίβλος προωθεί και την αντίστοιχη αναβάθµιση
των λιµενικών υπηρεσιών, µε αποτελεσµατικότερες και απλούστερες διαδικασίες. Είναι
γεγονός, άλλωστε, ότι οι µεγάλες ναυτιλιακές
εταιρίες επιδεικνύουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον
για λιµένες που προσφέρουν βελτιωµένες
υπηρεσίες και µικρότερες καθυστερήσεις, όπως
οι αντίστοιχοι επονοµαζόµενοι τύπου “feeder”
ή “hub”. Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει ήδη εισηγηθεί µέτρα τόσο για
βελτίωση της ποιότητας στην πρόσβαση στην
αγορά των λιµενικών υπηρεσιών, όσο και για
διαφάνεια στους διαδικαστικούς κανόνες, ενώ
ως επιπλέον καθοριστικό βήµα προς την
κατεύθυνση αυτή είναι και η ανάπτυξη τηλεµατικών υπηρεσιών στους λιµένες, στοιχεία
που αναπτύχθηκαν στο Κεφάλαιο ΙΙ. Κατά τη
Λευκή Βίβλο, θα ήταν σκόπιµο να εξεταστεί το
ενδεχόµενο συγκέντρωσης όλων των εµπλεκοµένων της υλικοτεχνικής αλυσίδας σε µία
µονοαπευθυντική αγορά, γεγονός που θα
συµβάλλει στο να κατασταθούν οι εν λόγω
µεταφορές εξίσου αξιόπιστες και ευέλικτες µε
τις αντίστοιχες οδικές.

βάρος ακριβώς στην ανάδειξη των Θαλάσσιων
Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων. Το εν λόγω
πρόγραµµα αναµένεται να λειτουργήσει µέσα
από το τρίπτυχο αναβάθµισης της υλικοτεχνικής υποδοµής, βελτίωσης της λειτουργίας
σε όλο το µήκος της διατροπικής αλυσίδας και
διάδοσης των ορθών πρακτικών στον εν λόγω
τοµέα, ενώ ως συµπλήρωµα του προγράµµατος η Επιτροπή θα προβεί σε λήψη µέτρων
µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κοινοτικών στόλων.
Τέλος, ένα ακόµη ζήτηµα στα πλαίσια της
διατροπικότητας που πραγµατεύεται η Λευκή
Βίβλος, αφορά και σε ορισµένα τεχνικής
φύσεως προβλήµατα, που συµβάλλουν στη
στέρηση ευελιξίας που χαρακτηρίζει τις εν
λόγω µεταφορές σε σχέση µε τις αντίστοιχες
οδικές. Ειδικότερα, υποστηρίζεται η ανάδειξη
µίας νέας επαγγελµατικής ειδικότητας, του
οργανωτή των ολοκληρωµένων µεταφορών, µε στόχο τη διαχείριση κατά το βέλτιστο
δυνατό τρόπο µίας διατροπικής µεταφοράς
βάσει αποτελεσµατικότητας και περιβαλλοντικών, οικονοµικών κλπ. κριτηρίων, καθώς
και η τυποποίηση των εµπορευµατοκιβωτίων και των φορητών κιβωτίων. Η εν
λόγω έλλειψη τυποποίησης αποτελεί τροχοπέδη στην αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ
των διαφορετικών τρόπων µεταφορών, οπότε
η επινόηση νέων µονάδων φόρτωσης που
συνδυάζουν τα πλεονεκτήµατα των εµπορευµατοκιβωτίων και των φορητών κιβωτίων και
επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή µεταφόρτωση, κρίνεται ως επιβεβληµένη.

Το πρόβληµα των διαδικαστικών κανόνων είναι
χαρακτηριστικό και στην περίπτωση των µεταφορών µέσω πλωτών ποταµών. Στο επίπεδο
που οι εν λόγω µεταφορές αποτελούν τµήµα
των αντίστοιχων Θαλάσσιων Μικρών Αποστάσεων, υπό την έννοια της φυσικής συνέχειάς
τους, η Λευκή Βίβλος εντοπίζει και προτείνει
µέτρα βελτίωσης που αφορούν στην εξάλειψη
των σηµείων συµφόρησης και στην υλοποίηση
ποτάµιων διακλαδώσεων και εγκαταστάσεων
µεταφόρτωσης, στην ανάπτυξη συστηµάτων
υποβοήθησης της ναυσιπλοΐας, καθώς και στην
εναρµόνιση των τεχνικών προδιαγραφών, των
πιστοποιητικών οδήγησης και των διατάξεων
σχετικά µε τα πληρώµατα των πλωτών µέσων.

Πέρα, όµως, από το πεδίο της διατροπικότητας, που απαιτεί την αναβάθµιση των
Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων,
η Λευκή Βίβλος αναγνωρίζει και την ανάγκη
αντιµετώπισης των προβληµάτων που σχετίζονται µε αυτόν καθ’ εαυτόν το συγκεκριµένο
τρόπο µεταφορών. Η δράση αυτή καθίσταται
περισσότερο επιτακτική στα πλαίσια της διεύρυνσης της Κοινότητας.

Για την περαιτέρω ενίσχυση του στόχου της
διατροπικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα δροµολόγησε ένα νέο πρόγραµµα, το
Marco Polo. Τόσο το Marco Polo, όσο και ο
προκάτοχός του, το PACT, αφορούν σε δράσεις
υποστήριξης των συνδυασµένων µεταφορών,
µε το πρώτο να σκοπεύεται να δώσει ιδιαίτερο

Έτσι, πρωταρχικής σηµασίας καθίσταται το
ζήτηµα της ασφάλειας. Με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων ατυχηµάτων, και
προπαντός πλοίων µε επικίνδυνα ή ρυπογόνα
εµπορεύµατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
προτείνει µία δέσµη µέτρων που στοχεύουν
κυρίως:
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•

Στην ενίσχυση
λιµένα

•

Στον καθορισµό αυστηρών κριτηρίων για
τη λειτουργία των νηογνωµόνων

•

Στη σταδιακή απόσυρση των δεξαµενόπλοιων µονού τοιχώµατος

•

Στην εισαγωγή ενός συστήµατος αποζηµίωσης των θυµάτων της θαλάσσιας
ρύπανσης

•

των

ελέγχων

από

το

Στην υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας ναυσιπλοΐας

Επιπλέον, καθίσταται αναγκαία και η καταπολέµηση του φαινοµένου των «λιµένων
ευκαιρίας», όπως και των πλοίων µε
«σηµαία ευκαιρίας». Τόσο οι εν λόγω
λιµένες, όσο και τα εν λόγω πλοία, συµβάλλουν στην υποβάθµιση της ασφάλειας και στην
αύξηση της πιθανότητας θαλάσσιων ατυχηµάτων. Στα δε πρότυπα που αφορούν τα
πλοία, θα πρέπει εκτός από τεχνικές προδιαγραφές να ενσωµατωθούν και αντίστοιχες
κοινωνικού χαρακτήρα, όπως σχετικά µε τα
πληρώµατα και τη σύνθεσή τους. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι ο αυστηρότερος έλεγχος των
πλοίων µε «σηµαία ευκαιρίας» µπορεί να
συµβάλλει και στην καταπολέµηση του φαινοµένου της παράνοµης µετανάστευσης, που
σχετίζεται άµεσα µε τις θαλάσσιες εν γένει
µεταφορές.
Προς την κατεύθυνση της ασφάλειας συµβάλλει και η πρόταση της Λευκής Βίβλου που
αφορά στην υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού
συστήµατος διαχείρισης της θαλάσσιας
κυκλοφορίας. Με το εν λόγω σύστηµα θα
ελέγχεται η κίνηση των πλοίων, που µέχρι
τώρα καθορίζεται από διµερείς συµφωνίες στα
πλαίσια του ΙΜΟ, και θα παρέχεται η δυνατότητα για ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
όλων των εµπλεκόµενων σε ένα δροµολόγιο.
Στα πλαίσια αυτά θα συνδράµει και η
υλοποίηση του νέου κοινοτικού συστήµατος
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ραδιοπλοήγησης Galileo.
Μία από τις επιθυµίες της Λευκής Βίβλου
αποτελεί και η διευκόλυνση της επιστροφής
του µεγαλύτερου αριθµού πλοίων σε
κοινοτική σηµαία. Πηγή έµπνευσης προς την
κατεύθυνση αυτή αποτελούν οι πρακτικές σε
εθνικό επίπεδο που σχετίζονται µε κοινωνικά ή
φορολογικά ζητήµατα, όπως το καθεστώς
φορολόγησης χωρητικότητας.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η Λευκή Βίβλος
προχωράει και στην πρόταση µίας σειράς
µέτρων που αφορούν εν γένει όλους τους
τρόπους µεταφορών, και κατά συνέπεια
αγγίζουν και τις Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών
Αποστάσεων. Μία σειρά των εν λόγω µέτρων
αφορά στο ζήτηµα του πραγµατικού κόστους
των µεταφορών και στην εσωτερίκευση του
εξωτερικού κόστους. Για τις θαλάσσιες µεταφορές εξετάζεται η δυνατότητα εισαγωγής του
εν λόγω κόστους στα λιµενικά τέλη, ενώ
εντοπίζεται και η ανάγκη για ένα νέο κοινοτικό
νοµοθετικό πλαίσιο που θα αφορά το κόστος
των µεταφορών µε όλους τους τρόπους.
Επίσης, θίγεται και το πεδίο παροχής δηµόσιων υπηρεσιών, µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσανατολίζεται σε αρχές που
αφορούν στην υλοποίηση ενός νοµικού
πλαισίου για τις προσφορές, στη δυνατότητα
εξαιρέσεων ή αποκλειστικών δικαιωµάτων,
εφόσον κρίνεται απαραίτητο, καθώς και στην
αποζηµίωση των φορέων που παρέχουν τις εν
λόγω υπηρεσίες. Όπως γίνεται φανερό, το
πεδίο παροχής δηµόσιων υπηρεσιών είναι
αρκετά σηµαντικό για την ελληνική ακτοπλοΐα.
Τέλος, επαναπροσδιορίζονται ο ρόλος και οι
ανάγκες του χρήστη, µε την απαίτηση για
αναβάθµιση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησής
του.
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IV. Τα “SSS” και η ελληνική πραγµατικότητα

Η

Ελλάδα ήταν ανέκαθεν µία από τις
πλέον ανεπτυγµένες ναυτικά χώρες
της υφηλίου, καθώς βρίσκεται σε µία
στρατηγική θέση της Μεσογείου, περιβάλλεται
κατά το µεγαλύτερο µήκος των συνόρων της
από θάλασσα και έχει πλουσιότατο οριζόντιο
διαµελισµό. Ως εκ τούτου, οι πάσης φύσεως
εξελίξεις στο ευρωπαϊκό και διεθνές ναυτικό
γίγνεσθαι ενδιαφέρουν άµεσα την Ελλάδα, η
οποία θα πρέπει να πρωταγωνιστεί στη διαµόρφωσή τους, και ειδικότερα σε ότι αφορά στις
Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων.
Πράγµατι, βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής επικράτειας είναι η ύπαρξη πλήθους
νησιών στις θάλασσες του Αιγαίου και του
Ιονίου, η οικονοµική ανάπτυξη των οποίων
βασίζεται στην επαρκή και ποιοτική τους σύνδεση µε την ηπειρωτική χώρα. Στην εν λόγω
σύνδεση βασίζονται κατά το κύριο µέρος τους
και οι µαζικές τουριστικές µετακινήσεις κατά τη
θερινή περίοδο. Όλες οι εν λόγω µετακινήσεις
ανήκουν στην κατηγορία των Θαλάσσιων
Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων.
Μία από τις σηµαντικότερες εξελίξεις προ της
οποίας τέθηκε η ελληνική ακτοπλοΐα ήταν ο
κανονισµός 3577/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σχετικά µε την άρση της απαγόρευσης του
“cabotage”. Η απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς της ακτοπλοΐας ισχύει ήδη από
το 1999 για την υπόλοιπη κοινότητα, και
επρόκειτο να επιβληθεί κατ’ εξαίρεση στην
Ελλάδα, από τον Ιανουάριο του 2004. Ωστόσο,
µε το Νόµο 2932/2001 η Ελλάδα προχώρησε
στην εν λόγω απελευθέρωση ήδη από το
Νοέµβριο του 2002.
Ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα προέβη στην
εν λόγω κίνηση είναι ουσιαστικά η ανάγκη για
εκσυγχρονισµό του τοµέα και για παροχή του
βέλτιστου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών.
Πράγµατι, ο υγιής και ελεύθερος ανταγωνισµός
αναµένεται να επιτρέψει τόσο την αναβάθµιση
των εν λόγω υπηρεσιών, όσο και την ανάπτυξη
της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας, παράγοντες άµεσα συνυφασµένους µε την οικονοµική
ανάπτυξη των ευαίσθητων περιοχών της νησιωτικής επικράτειας. Ταυτόχρονα, το κράτος
διατηρεί το θεσµικό του ρόλο για την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος.
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Η υποστήριξη του ελεύθερου και θεµιτού ανταγωνισµού στη ναυσιπλοΐα αποτελεί το βασικό
άξονα και της ευρύτερης πολιτικής της
Ελλάδας στο εν λόγω πεδίο. Η ρήτρα του
Μάλλον Ευνοούµενου Κράτους (Most Favoured
Nation), σύµφωνα µε την οποία όλα τα
αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα θα
πρέπει να αντιµετωπίζονται ισότιµα, καθώς και
η ρήτρα της Εθνικής Μεταχείρισης (National
Treatment), η οποία αποκλείει τη διαφορετική
µεταχείριση µεταξύ αλλοδαπών και ηµεδαπών
προσώπων, µετουσιώνουν τις επιδιώξεις της
ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής σε νοµικά
δεσµευτικούς όρους διεθνών συµβάσεων,
αποσκοπώντας στην εξάλειψη κάθε διάκρισης
µε βάση τη σηµαία του πλοίου. Ταυτόχρονα, η
Ελλάδα είναι αντίθετη και σε κάθε περίπτωση
λήψης µονοµερών µέτρων, όπως η χορήγηση
δανείων µε προνοµιακούς όρους. Στρατηγικός
στόχος της πολιτικής αυτής είναι η διαφύλαξη
της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού
πλοίου και η βελτίωση της θέσης του Έλληνα ναυτικού, δεδοµένου ότι η ναυτιλιακή
δύναµη της Ελλάδας κατατάσσεται στις κορυφαίες θέσεις και απασχολείται κυρίως µε µεταφορές σε τρίτες χώρες.
Εκτός από την απελευθέρωση της αγοράς, το
νέο καθεστώς που επιβάλλεται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησε σε ανακατατάξεις
και σε ένα ακόµη πεδίο, που αφορά στην
ελληνική λιµενική πολιτική. Αν και ναυτιλιακή υπερδύναµη, η Ελλάδα λόγω της µικρής
της έκτασης και του περιορισµένου της ρόλου
στην παγκόσµια αγορά έδωσε µικρή σηµασία
στις υποδοµές. Η χώρα υπήρξε πάντοτε προσανατολισµένη κυρίως στις πολιτικές ενίσχυσης
του στόλου της (flag-state) και λιγότερο στις
πολιτικές παροχής λιµενικών υπηρεσιών (portstate). Ωστόσο, το νέο γεωπολιτικό καθεστώς,
το νέο πλέγµα των ευρωπαϊκών µεταφορικών
αξόνων, η νέα ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική,
καθώς και η µετατροπή του χαρακτήρα των
λιµένων διεθνώς, οδηγούν πλέον την Ελλάδα
στην ανάγκη κατάστρωσης και άσκησης µίας
συγκροτηµένης λιµενικής πολιτικής, µε βασικό
στόχο την ενίσχυση των λιµενικών υποδοµών
και την αύξηση της συµµετοχής των λιµανιών
της στο παγκόσµιο µερίδιο των θαλασσίων
µεταφορών.
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Έτσι, καθορίστηκε κατ’ αρχήν ένα νέο θεσµικό
πλαίσιο για τη χάραξη της λιµενικής πολιτικής.
Παράλληλα, οι δύο κύριοι εθνικοί λιµένες, του
Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, µετατράπηκαν
σε ανώνυµες εταιρίες, κάτι που συνέβη και µε
τα λιµενικά ταµεία άλλων δέκα λιµένων, ενώ η
διαχείριση όλων των υπόλοιπων λιµενικών
ταµείων παραχωρήθηκε σε τοπικούς φορείς
της αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα, προωθήθηκαν
έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισµού σε όλους
τους λιµένες της επικράτειας, ύψους 100 δισ.
δρχ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε µία χώρα µε
πλήθος νησιών, εξαρτηµένων από την ακτοπλοΐα, η ανάγκη υποδοµών επεκτείνεται και
στους πιο µικρούς λιµένες. Με τον τρόπο αυτό
ευελπιστείται ότι, τουλάχιστον σε επίπεδο υποδοµών, η Ελλάδα θα βρεθεί σε θέση να
ανταποκριθεί στις επιταγές της Λευκής Βίβλου,
που αφορούν την ενίσχυση της διατροπικότητας, την ενίσχυση των υποδοµών για την
υλοποίηση των θαλάσσιων λεωφόρων, την
απλοποίηση των λιµενικών διαδικασιών, την
καταπολέµηση του φαινοµένου των «λιµένων
ευκαιρίας» και την καλύτερη εξυπηρέτηση του
χρήστη.
Ένα ακόµη ζήτηµα που απασχολεί τη διεθνή
ναυτιλία αποτελεί και η ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα. Στην Ελλάδα το εν λόγω ζήτηµα αναθερµάνθηκε µετά από τα πρόσφατα πολύνεκρα
ναυάγια. Η ελληνική πολιτική για το ευαίσθητο
αυτό πεδίο επικεντρώνεται στη συνεχή αναβάθµιση του επιπέδου ασφάλειας των ελληνικών πλοίων και στον αυστηρό έλεγχο τήρησης των σχετικών κανονισµών και προδιαγραφών. Σε νοµοθετικό επίπεδο επιδιώκεται η
εναρµόνιση µε τις αποφάσεις και τους κανονισµούς των ∆ιεθνών Οργανισµών και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ρυθµίζουν θέµατα
τεχνικής φύσεως. Στην αναβάθµιση του
επιπέδου ασφάλειας αποβλέπει, επίσης, και η
εντατικοποίηση των επιθεωρήσεων των πλοίων
υπό ξένη σηµαία που καταπλέουν σε ελληνικούς λιµένες, σύµφωνα µε το Μνηµόνιο των
Παρισίων (Paris MOU), αλλά και η παρακολούθηση γενικότερα των υπό ελληνική σηµαία
πλοίων, και ειδικότερα εκείνων που επιθεωρούνται και κρατούνται από ξένες Λιµενικές
Αρχές. Επισηµαίνεται ότι, όσον αφορά τον
πίνακα απόδοσης των σηµαιών των κρατών για
το έτος 2001, η ελληνική σηµαία για πρώτη
φορά παρουσιάζεται στην Λευκή Λίστα του
Paris MOU, γεγονός που υπογραµµίζει τo
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υψηλό ποιοτικό επίπεδο των πλοίων µε
ελληνική σηµαία και το γεγονός ότι η ελληνική
σηµαία είναι µία από τις πλέον ποιοτικές
(Quality Flag) διεθνώς. Αξίζει να αναφερθεί,
επίσης, ότι στο πεδίο της ασφάλειας συµβάλλει
και η υλοποίηση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS).
Τέλος, µία ακόµη ιδιοµορφία του ελληνικού
συστήµατος Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών
Αποστάσεων έγκειται και στο πλήθος και στο
χαρακτήρα των ακτοπλοϊκών γραµµών. Οι
ελληνικές θάλασσες έχουν τη µοναδική
οµορφιά του µεγάλου πλήθους νησιών, µε
εκτάσεις από πολύ µικρές έως πολύ µεγάλες,
και της ποικιλίας σπάνιων φυσικών καλλονών.
Κάθε νησί έχει και τη δική του φυσιογνωµία.
Κάθε νησί, όµως, απαιτεί και τη δική του
ακτοπλοϊκή σύνδεση µε την ηπειρωτική χώρα,
από την οποία και εξαρτάται σχεδόν κατ’
αποκλειστικότητα.
Πολλές
γραµµές
είναι
ασύµφορες και άγονες, ενώ υπάρχουν µεγάλες
εποχιακές διακυµάνσεις της ζήτησης. Έτσι,
είναι απαραίτητη µία ειδική αντιµετώπιση της
διαχείρισης των ακτοπλοϊκών γραµµών στις
ελληνικές θάλασσες.
Ο
Νόµος
2932/2001
σχετικά
µε
την
απελευθέρωση των ναυτιλιακών µεταφορών,
θέτει ταυτόχρονα το θεσµικό πλαίσιο και για το
νέο καθεστώς της εν λόγω διαχείρισης.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε αυτόν καθιερώνεται η
έννοια του γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών
συγκοινωνιών, που περιλαµβάνει στο σχεδιασµό του όλους ανεξαιρέτως τους λιµένες.
Ταυτόχρονα, κατοχυρώνεται το ελάχιστο
επιθυµητό επίπεδο εξυπηρέτησης των νησιών,
όσον αφορά στις γραµµές και στις συχνότητες
προσέγγισης, ενώ καταργούνται οι άδειες
σκοπιµότητας.
Το µεγάλο πρόβληµα των ελληνικών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών ήταν ανέκαθεν οι
άγονες γραµµές, για τις οποίες δεν επιδεικνύεται άµεσο ενδιαφέρον δροµολόγησης από
ναυτιλιακές εταιρίες. Η αντιµετώπιση του εν
λόγω προβλήµατος έγκειται στην ανάθεση
Υποχρεώσεων ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, µε επιδότηση των άγονων γραµµών. Μεταξύ των ετών
1991 και 2002 το πλήθος των άγονων
γραµµών στο Αιγαίο αυξήθηκε από 18 σε 45,
ενώ για το 2003 έφτασε τις 50. Για τη βέλτιστη
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Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS)
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αντιµετώπιση του προβλήµατος έχει ήδη
δροµολογηθεί σχέδιο αποκλειστικής εκµετάλλευσης των άγονων γραµµών από ιδιωτικό
φορέα, µε µακροχρόνια µίσθωση από 6 έως 10
ή και 12 έτη, σχέδιο που θα αποτελέσει και
παγκόσµια πρωτοτυπία. Αν και η Λευκή Βίβλος
είναι αντίθετη µε συµβάσεις άνω των 5 ετών,
αναµένεται η θετική συγκατάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εν λόγω σχέδιο.

τις θαλάσσιες µεταφορές. Θα πρέπει, επίσης,
να παρακολουθεί τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής
πολιτικής µεταφορών, ώστε να είναι σε θέση
να προσαρµόζεται ανά πάσα στιγµή στα νέα
δεδοµένα. Και όλα αυτά, χωρίς να παραβλέπεται ταυτόχρονα η ιδιορρυθµία του
ελληνικού θαλάσσιου περιβάλλοντος µε τις
ιδιαίτερες απαιτήσεις του.

Συµπερασµατικά, θα µπορούσε κανείς να
συνοψίσει ότι η Ελλάδα, ως µία από τις
κορυφαίες ναυτιλιακές δυνάµεις διεθνώς, θα
πρέπει να διατηρήσει και αναβαθµίσει το ρόλο
της στα διεθνή όργανα λήψης αποφάσεων για

V. Σύνοψη

Α

πό τα όσα εκτέθηκαν στο παρόν, γίνεται φανερό ότι οι Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων µπορούν
και πρέπει να αναλάβουν µία νέα, πιο ζωτικής
σηµασίας θέση στο πεδίο των µεταφορών της
Κοινότητας.
Ξεπερνώντας τα αναχρονιστικά προβλήµατα,
τον αιώνιο σκόπελο της διαδικαστικής δυσκαµψίας και τις αδυναµίες σύνδεσης µε τα
υπόλοιπα µέσα, ο θαλάσσιος τρόπος είναι σε
θέση, µε τη µεγάλη διαθέσιµη χωρητικότητα
των µέσων και των δικτύων, να συµβάλλει

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ουσιαστικά στην κατεύθυνση της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής µεταφορών. Κατεύθυνση που
πρόσκειται στη διαχείριση της υπάρχουσας
υποδοµής, παρά στην αύξησή της, και στόχος
που επιδιώκεται µέσα από την ενίσχυση της
διατροπικότητας και τη βιώσιµη ανάπτυξη στο
πεδίο των µεταφορών.
Τέλος, όσον αφορά την Ελλάδα, θα πρέπει να
συνδυαστεί η πρόκληση της θέσης στο νέο
ευρωπαϊκό µεταφορικό περιβάλλον, µε τον
πάγιο αναπτυξιακό χαρακτήρα της ελληνικής
ακτοπλοΐας.
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