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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Οκτωβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2253.1-1/82937/16
Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και διάκριση τακτικών
δρομολογιακών γραμμών σε κατηγορίες.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 4 και 5 του δεύτερου άρθρου
του Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις
θαλάσσιες ενδομεταφορές» (Α΄ 145), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 25
του Ν. 3450/2006 (Α΄ 64),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
γ) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87),
δ) την αριθμ. Πρωτ.: 2253.1-31.1/34144/15 υπουργική απόφαση «Καθορισμός Ενδεικτικού Γενικού Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και Διάκριση Τακτικών
Δρομολογιακών Γραμμών σε Κατηγορίες» (Β΄ 2398/
9-11-2015),
ε) του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων ...»,
στ) του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων της 21ης Οκτωβρίου 2004 επί της υπόθεσης C 288/02 «Θαλάσσιες μεταφορές - ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών - θαλάσσιες ενδομεταφορές».
3. Τους πίνακες έκτασης και πληθυσμού κατοικημένων
νήσων της Ελλάδας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(απογραφή 2011).
4. Την αριθμ. 04/16-9-2016 γνωμοδότηση Συμβουλίου
Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρ. Φύλλου 3275

Άρθρο 1
1. Καθορίζουμε το ενδεικτικό γενικό δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, το οποίο καλύπτει τους λιμένες των
νησιών της χώρας, όπως καταγράφονται στο παράρτημα
Α, για τη δρομολογιακή περίοδο από 1-11-2017 έως και
31-10-2018 και περιγράφεται στο παράρτημα Β.
2. Οι δρομολογιακές γραμμές διακρίνονται ενδεικτικά
σε κύριες και τοπικές, ως κατωτέρω:
α) Κύρια γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της
ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες ή λιμένες
μεταξύ των νησιών που δεν ανήκουν στον ίδιο νομό και
δεν είναι τοπική γραμμή.
β) Τοπική γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της
ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες ή αποκλειστικά νησιωτικούς λιμένες που ανήκουν στον ίδιο νομό
ή απέχουν μεταξύ τους μέχρι τρία ναυτικά μίλια ή έχουν
μικρότερη σημασία στο εσωτερικό δίκτυο θαλασσίων
μεταφορών της χώρας, ανεξαρτήτως διοικητικής υπαγωγής τους.
Άρθρο 2
Οι δηλώσεις τακτικής δρομολόγησης που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του N. 2932/2001
(Α΄ 145/27-6-2001), όπως ισχύει, στις οποίες αναγράφονται τα δρομολόγια που θα εκτελεί το πλοίο συνήθως
σε γραμμή ή γραμμές του δικτύου, κύριες ή τοπικές, διαμορφώνουν το ενδεικτικό γενικό δίκτυο ακτοπλοϊκών
συγκοινωνιών για τη συγκεκριμένη ετήσια δρομολογιακή περίοδο.
Άρθρο 3
1. Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνοχή του νησιωτικού χώρου και η εδαφική συνέχεια της χώρας αξιολογείται το δίκτυο που προκύπτει από το άρθρο 2 με
κριτήρια μεταξύ άλλων την ποιότητα προσφοράς, ως
προς τη συνεκτικότητα του δικτύου για την κάλυψη της
ζήτησης μετακινήσεων επιβατών και φορτίων, τη συχνότητα κάθε σύνδεσης, την κατανομή της χωρητικότητας
και τις δυνατότητες των λιμενικών υποδομών.
2. Ειδικότερα ελέγχεται αν:
α) Οι νησιωτικοί λιμένες που αποτελούν πρωτεύουσα
Νομού, συνδέονται τουλάχιστον τρεις (03) φορές την
εβδομάδα με ηπειρωτικά λιμάνια καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους με μια τουλάχιστον κύρια γραμμή.
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β) Τα νησιά του παραρτήματος Α που δεν αποτελούν
πρωτεύουσα Νομού, συνδέονται τουλάχιστον τρεις (03)
ημέρες την εβδομάδα, απευθείας ή με ανταπόκριση, με
την πρωτεύουσα του Νομού που υπάγονται διοικητικά,
καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους με τοπικές γραμμές.
γ) Τα νησιά που ανήκουν διοικητικά στην αυτή Περιφέρεια, συνδέονται τουλάχιστον μία (01) ημέρα την
εβδομάδα, απευθείας ή με ανταπόκριση, με την έδρα
της Περιφέρειας.
3. Λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εναλλακτική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των νησιών, τις γεωγραφικές ιδιομορφίες τους, καθώς και τη διάταξη των λιμένων και τις
ειδικές συνθήκες σε αυτούς, μπορούν να διαφοροποιούνται οι απαιτούμενες συνδέσεις που περιγράφονται
στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, μετά από γνώμη
του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.
Άρθρο 4
1. Για τη συμπλήρωση των δηλώσεων δρομολόγησης
του άρθρου τέταρτου του N. 2932/2001, όπως ισχύει,
μπορεί να τηρούνται και οι ακόλουθοι όροι:
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α) Πλοίο δρομολογείται σε μια ή περισσότερες κύριες
ή τοπικές δρομολογιακές γραμμές του δικτύου ή και σε
γραμμή ή γραμμές που δεν περιγράφονται στο ενδεικτικό δίκτυο.
β) Πλοίο που δρομολογείται σε γραμμή του δικτύου,
μπορεί να εξυπηρετεί και λιμένα ή λιμένες που περιλαμβάνονται σε γραμμή άλλης κατηγορίας ή εκτός, κατ΄ επιλογήν του πλοιοκτήτη.
2. Όσον αφορά δρομολόγια των φορτηγών - οχηματαγωγών πλοίων, λόγω των φορτίων που μεταφέρουν,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα επικίνδυνα
και οχληρά, εφόσον συνδέουν τον νομό Αττικής με τα
νησιά με κύριες γραμμές, θα φορτοεκφορτώνουν στον
λιμένα της Ελευσίνας και σε περίπτωση αδυναμίας σε
λιμένα της ευρύτερης ζώνης της περιοχής του Πειραιά
(εκτός κεντρικού επιβατηγού λιμένα). Τα πλοία δεν θα
παρεμποδίζουν τον κατάπλου - απόπλου και τη φορτοεκφόρτωση των δρομολογημένων Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων
και θα συμμορφώνονται στις ισχύουσες διατάξεις περί
φορτοεκφόρτωσης οχληρών - επικινδύνων φορτίων.
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Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
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Τεύχος Β’ 3275/12.10.2016

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02032751210160016*

