Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πειραιάς, 27 Μαρτίου 2020
Μέτρα για την στήριξη της ακτοπλοΐας ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης

Σειρά µέτρων προωθεί άµεσα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκειµένου

να στηριχθεί η Ελληνική ακτοπλοΐα η οποία δέχεται ισχυρότατες πιέσεις εξαιτίας της πανδηµίας
του Κορωνοϊού, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την κάθετη πτώση της ακτοπλοϊκής επιβατικής

κίνησης σχεδόν κατά 90% στο σύνολο σχεδόν των εσωτερικών θαλάσσιων συγκοινωνιών, κατά
το δίµηνο Απριλίου - Μαΐου.

Σύµφωνα µε όλες τις προβλέψεις η µείωση της δραστηριότητας του κλάδου θα συνεχισθεί και
στην διάρκεια της θερινής περιόδου και θα κινείται στα επίπεδα του 50% στους επιβάτες και

στο 40% σε µεταφορικό έργο.

Με βάσει αυτά τα δεδοµένα και καθώς η ακτοπλοΐα πέραν του δηµόσιου χαρακτήρα της,

αποτελεί ταυτόχρονα και έναν από τους ισχυρούς βραχίονες της τουριστικής βιοµηχανίας της
χώρας το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο των αποφάσεων της

κυβέρνησης να στηρίξει τον τουριστικό κλάδο, προχωρά στην υιοθέτηση των εξής µέτρων :
Μέτρα Στήριξης
1.

Προχωρά η ένταξη των ΚΑ∆ που αφορούν τις θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές

επιβατών και εµπορευµάτων σε εκείνους που δικαιούνται τα ευεργετήµατα που έχουν
ανακοινωθεί.
2.

Θεσµοθετούνται συγκεκριµένα µέτρα που αφορούν την υπαγωγή των ναυτικών στο

-

Εκείνους που απολύθηκαν από 1.3.2020.

-

Εκείνους που εργάζονται σε πλοία, των οποίων οι εταιρίες θα επιλέξουν τη µη εκτέλεση

καθεστώς αναστολής της σύµβασης εργασίας, για τρεις αρχικά περιπτώσεις:

δροµολογίων, λόγω της καθίζησης του µεταφορικού έργου.

Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 Πειραιάς, τηλ.: 213137-1714, fax: 210-4191590
website: www.hcg.gr , e-mail: mme@yna.gov.gr

-

Εκείνους που θα απασχολούνταν σε πλοία που είχε προγραµµατισθεί η δροµολόγηση

3.

Τα µέτρα αυτά επεκτείνονται και καλύπτουν και συµβάσεις ναυτικών που απασχολούνται

4.

Προβλέπεται η διαδικασία για την ένταξη των ναυτικών στις ευνοϊκές διατάξεις που

τους το επόµενο διάστηµα, αλλά τελικά δεν θα γίνει.

σε επαγγελµατικά αλιευτικά πλοία και τουριστικά πλοία.

προβλέπουν το επίδοµα των 800 ευρώ και για το οποίο υπάρχει στενή συνεργασία µε το Υπ.
Εργασίας και το ΝΑΤ.

5.

Παρατείνεται έως 31.5.2020 η καταβολή επιδότησης για τους ανέργους ναυτικούς που

6.

Παρατείνεται έως 31.5.2020 η διάρκεια της ασφαλιστικής προστασίας που παρέχει ο

έχει λήξει ή λήγει στο 1ο τρίµηνο του 2020 η επιδότηση της ανεργίας τους.

Οίκος Ναύτου και η οποία λήγει ή έληξε στο 1ο τρίµηνο του 2020.
7.

Παρατείνεται έως 30.4.2020 η ισχύς των χειµερινών συνθέσεων των πλοίων της

8.

Παρατείνεται για 3 µήνες η ισχύς των πιστοποιητικών των πλοίων.

9.

Μειώνονται άµεσα κατά 20% και για χρονικό διάστηµα µέχρι 30/4, τα λιµενικά τέλη. Η

ακτοπλοΐας.

συγκεκριµένη απόφαση θα αφορά όλους τους λιµένες της επικράτειας, ανεξάρτητα από το
νοµικό καθεστώς λειτουργίας τους, Οργανισµούς Λιµένων, Κρατικά και δηµοτικά Λιµενικά

Ταµεία. Σηµειώνεται, πως έπειτα από πρότασή του κ. Πλακιωτάκη, ο ΟΛΠ ανακοίνωσε ήδη την
παράταση του χειµερινού τιµολογίων των τελών.

10.

Παρατείνεται η ακινησία των ταχυπλόων πλοίων και η λήψη σχετικής απόφασης

11.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία µε το Υπουργεία

έναρξης δροµολογίων θα γίνει όταν οι εξελίξεις το επιτρέψουν.

Οικονοµικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης, επεξεργάζεται ειδικό καθεστώς ενίσχυσης των
επιχειρήσεων του κλάδου (στο πλαίσιο του άρθρου 107 περίπτωση 2β) που πλήττονται,

προκειµένου να εκτιµηθεί το είδος της ενίσχυσης επί των ζηµιών που αναµένεται να
προκύψουν από την καθίζηση της ακτοπλοϊκής αγοράς.

12. Προβλέπεται µε έκτακτη νοµοθετική ρύθµιση, η δυνατότητα ενεργοποίησης διαδικασίας
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εκτάκτων αναθέσεων συµβάσεων δηµόσιας υπηρεσίας για συγκεκριµένο δροµολόγιο ή

δροµολόγια στο κύριο και τοπικό ακτοπλοϊκό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, το ΥΝΑΝΠ

µεριµνά για την απρόσκοπτη σύνδεση των νησιών µε την ηπειρωτική χώρα και µεταξύ
τους, καθώς και την επαρκή και αποτελεσµατική µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων.

∆ήλωση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη
Σχολιάζοντας τα παραπάνω µέτρα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης
Πλακιωτάκης υπογράµµισε τα εξής :

«Πρώτη προτεραιότητα όλων µας, τη δύσκολη αυτή περίοδο, είναι η προστασία της δηµόσιας
υγείας, καθώς και των ανθρώπων γύρω µας.

Η κυβέρνηση έχει εγκαίρως λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα, τα οποία οφείλουµε όλοι να
συνεχίσουµε να εφαρµόζουµε µε συνέπεια, ώστε να ξεπεραστεί η πανδηµία.

Την ίδια στιγµή, οφείλουµε και το πράττουµε, ως κυβέρνηση να στηρίξουµε στο µέγιστο δυνατό
βαθµό, εργαζόµενους και επιχειρήσεις των κλάδων που πλήττονται από τη πανδηµία.

Στους κλάδους αυτούς, περιλαµβάνεται και η ναυτιλία και ειδικότερα η ακτοπλοΐα, που βιώνει
ήδη τροµακτικό περιορισµό της δραστηριότητας της και τεράστια µείωση εσόδων.

Μέληµα µας, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι η στήριξη της ναυτιλίας
συνολικά και της ακτοπλοΐας ειδικότερα, ώστε να διασφαλιστούν :
-

Η σταθερή σύνδεση της νησιωτικής Ελλάδας µε την ηπειρωτική χώρα.

-

Η οµαλή λειτουργία των επιχειρήσεων.

-

Η διασφάλιση των θέσεων εργασίας, αλλά και.

-

Η περαιτέρω ενίσχυση των εργαζοµένων στον κλάδο.

Προκειµένου

να

επιτύχουµε

τους

στόχους

αυτούς,

ανακοινώνουµε

σήµερα,

σειρά

συγκεκριµένων και σηµαντικών µέτρων (ή νοµοθετικών πρωτοβουλιών), που πιστεύουµε ότι
καλύπτουν τις παραπάνω κρίσιµες παραµέτρους, ειδικά της ακτοπλοΐας µας.
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Ευχή όλων µας είναι το τέλος της πανδηµίας να µας βρει όλες και όλους καλά, έτοιµους για τη
µεγάλη προσπάθεια να επανέλθει η κανονικότητα στη ζωή µας και στη λειτουργία της
Ελληνικής ναυτιλίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, η κυβέρνηση έκανε, κάνει και θα συνεχίσει να κάνει όλα όσα είναι
απαραίτητα».
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