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ΚΟΠΟ ΣΖ ΑΚΣΟΠΛΟΗΑ

• Η αθηνπινΐα ζπλδέεη ηα λεζηά καο κεηαμύ ηνπο θαη κε ηελ

επεηξσηηθή ρώξα εμππεξεηώληαο κεηαθνξηθέο αλάγθεο

• Δμαζθαιίδεη ηελ δηαθίλεζε επηβαηώλ, πξώησλ πιώλ,

ηξνθίκσλ θαη ππεξεζηώλ ησλ λεζηώλ

• Πξνσζεί ην λεζησηηθό ηνπξηζκό, πνπ αληηπξνζσπεύεη ην

61.5% ησλ ηνπξηζηηθώλ δηαλπθηεξεύζεσλ, θαη έηζη ηελ

αλάπηπμε ησλ λεζηώλ

Άξα, ε αθηνπινΐα αληηπξνζσπεύεη βαζηθή ππνδνκή

πνπ πξνζθέξεη νπζηαζηηθό κεηαθνξηθό, αλαπηπμηαθό

θαη θνηλσληθό έξγν γηα ηνπο Έιιελεο λεζηώηεο.



ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΝΖΗΧΣΗΚΖ 

ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑ

• Μηθξή ελαιιαμηκόηεηα – κόλν ιίγα λεζηά έρνπλ αεξνπνξηθή ζύλδεζε

• Δπνρηθόηεηα κε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο – ε ξνή κεηαθνξηθνύ έξγνπ

ζηελ επεηξσηηθή ρώξα είλαη πην νκαιή

• Καηξηθέο ζπλζήθεο – έρνπλ κεγάιε επίδξαζε ζηελ αθηνπινΐα

Οη θάηνηθνη ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο κπνξνύλ λα εμππεξεηεζνύλ

κε Η.Υ., ιεσθνξεία, ηξαίλα θαη αεξνπιάλα πεξίπνπ αλεμαξηήησο

θαηξνύ. Όρη όκσο νη λεζηώηεο.



ΤΓΚΡΗΖ ΑΚΣΟΠΛΟΗΑ ΜΔ ΑΛΛΑ 

ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ

Μεηαθνξηθό έξγν

• ΟΔ: 1.7 δηο Δπ-Υκ θαη θνξηίν πνπ αληηζηνηρεί ζε 140.000 θνξηεγά Γ.Υ. πνπ λα

ηαμηδεύνπλ ηελ ίδηα απόζηαζε κε ηνλ κέζν όξν ησλ απνζηάζεσλ ηεο αθηνπινΐαο.

Δπηρνξεγήζεηο €794.6 εθ. ή €72.2 αλά Έιιελα (2008).

• Αθηνπινΐα: 2.9 δηο Δπ-Υκ (1.7 Υ ΟΔ), 570.000 θνξηεγά Γ.Υ. (4 Υ ΟΔ) θαη

1.600.000 Ι.Υ. Κξαηηθή επηρνξήγεζε €38 εθ. ή €3.45 αλά Έιιελα γηα άγνλεο

γξακκέο (2008). Απηό ζπκπιεξώλεηαη κε €27 εθ. από επίλαπιν 3% πνπ

επηβάιιεηαη ζηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα!! ύλνιν €65 εθ. (2008).

• ΚΣΔΛ: 24 δηο Δπ-Υκ (8.3 Υ αθηνπινΐα ή 14 Υ ΟΔ). Δπηρνξεγήζεηο €52 εθ. ή

€4.72 αλά Έιιελα (2008).

• ΟΑΑ: Δπηρνξεγήζεηο €470 εθ. ή €42.9 αλά Έιιελα (2010).

• Σν νδηθό δίθηπν ηεο ρώξαο είλαη 117.000 ρκ κε άγλσζην ην θόζηνο

αλαθαηαζθεπώλ θαη ζπληήξεζεο. Σν δίθηπν ησλ λεζηώλ είλαη πνιύ κηθξό. Όινη

όκσο νη Έιιελεο επηβαξύλνληαη.



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΤΓΚΡΗΔΧ
Όια ηα πξνεγνύκελα επηβαξύλνπλ ηνπο Έιιελεο, ιίγα όκσο είλαη ζπγθξίζηκα.

Κάζε Έιιελαο, άξα θαη νη λεζηώηεο πνπ δελ ηα ρξεζηκνπνηνύλ, επηβαξύλεηαη

γηα επηρνξεγήζεηο ζε ΟΔ θαη ΟΑΑ κε € 115.10 εηεζίσο ελώ γηα ηελ

αθηνπινΐα επηβαξύλεηαη κόλν κε € 3.45. Μόλν ν επηβάηεο ηεο αθηνπινΐαο

επηβαξύλεηαη θαη κε 3% γηα λα ρξεκαηνδνηεζνύλ νη άγνλεο γξακκέο.

Σηο δεκηέο ησλ άιισλ κέζσλ κεηαθνξάο ηηο απνξξνθά ην θξάηνο.

Σηο δεκηέο ηεο αθηνπινΐαο ηηο ρξεώλνληαη νη εηαηξείεο, άξα αλαγθαζηηθά ν

επηβάηεο ζην εηζηηήξηό ηνπ, γηα λα ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ πινία γηα λα

εμππεξεηνύλ ηα λεζηά.

Απηό ην ζύζηεκα δελ κνηάδεη νύηε αλαπηπμηαθό νύηε θνηλσληθά δίθαην.

Ο λεζησηηθόο ηνπξηζκόο αληηπξνζσπεύεη ην 61.5% ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ

άξα θαη ησλ ηνπξηζηηθώλ εζόδσλ ηεο Διιάδαο. Αληί λα ηνλ πξνσζνύκε

ηνλ απνζαξξύλνπκε.



ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ

• Σν κεηαθνξηθό έξγν αλά δηαλπόκελν κίιη ηεο Αθηνπινΐαο είλαη από ηα αθξηβόηεξα

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Απηό αθξηβαίλεη αδηθαηνιόγεηα ην θόζηνο ζε πξώηεο

ύιεο, ηξόθηκα θαη ππεξεζίεο αλεβάδνληαο ην θόζηνο ηεο δσήο ζηα λεζηά. Απηό έρεη

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ηνπξηζηηθή ηνπο αλάπηπμε. Ωο έρεη ζήκεξα ρξεώλεηαη

ΦΠΑ ζην εηζηηήξην θαη ΦΠΑ ζην ηηκνιόγην ηνπ κεηαθνξέα. Γειαδή ρξεώλεηαη

δηπιό ΦΠΑ ζην ζαιάζζην ζθέινο ηεο κεηαθνξάο.

• Σα αθξηβά εηζηηήξηα απνηξέπνπλ ηελ δηαθίλεζε επηβαηώλ θαη ηξνρνθόξσλ. Παξά

ηα αθξηβά εηζηηήξηα ε Αθηνπινΐα δελ είλαη θεξδνθόξνο. Καηαγξάθεη γηα ηξίηε

ρξνληά ζεκαληηθέο δεκηέο, πξάγκα πνπ απεηιεί ηελ βησζηκόηεηά ηεο. Δίλαη πιένλ

νξαηή ε κείσζε πινίσλ θαη δξνκνινγίσλ.

Σα δύν καδί δεκηνπξγνύλ έλα θαύιν θύθιν πνπ επηηείλεη ην

πξόβιεκα. Ζ ηάζε απηή πξέπεη λα αλαζηξαθεί άκεζα.



ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ

• Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα (λνκνζεζία, δηαδηθαζίεο) είλαη ην ζεξκνθήπην κέζα ζην νπνίν

αλαπηύζζεηαη θάζε πξσηνβνπιία. Αλ είλαη θαηάιιειν ηα απνηειέζκαηα είλαη θαιά,

αιιηώο είλαη ζηξεβιά.

• Όπνηνο λόκνο ή δηαδηθαζία δελ δνπιεύεη ζε όθεινο ηεο αλάπηπμεο πξέπεη λα

αιιάδεη.

• Όπνηνο πξνζηαηεύεη ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ νηθνλνκία, έκπξαθηα παξαδέρεηαη όηη νη

ζέζεηο απηέο δελ είλαη αληαγσληζηηθέο!

• Οη πξνζηαηεπκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηα θιεηζηά επαγγέικαηα αλεβάδνπλ ην

θόζηνο νιόθιεξεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ηελ θαζηζηνύλ αθξηβή, κε αληαγσληζηηθή

θαη ηειηθά ηελ θαηαζηξέθνπλ.

• Η αλάπηπμε εμαξηάηαη από βαζηθέο επηινγέο κε γλώκνλα θόζηνο/σθέιεηα. Η πίηηα

είλαη δεδνκέλε. Πξέπεη λα ελζαξξύλνπκε όηη πξνζθέξεη ηελ κεγαιύηεξε αλάπηπμε

ζηελ ρώξα γηα λα κεγαιώζεη ε πίηηα, δειαδή:

ηελ Ναπηηιία, ηα Νεζηά θαη ηνλ Σνπξηζκό



Αλάιπζε θόζηνπο εηζηηεξίσλ 

ζπκβαηηθώλ πινίσλ (2012)

ΦΠΑ και λοιπά ηέλη 21.98% - Μποπεί να μειωθεί από ηο κπάηορ

Καύζιμα            37.03% - Διεθνήρ ηιμή – μειώνεηαι μειώνονηαρ ηην 

ηαχύηηηα

Κόζηορ ζηελέχωζηρ  13.83% - Μειώνεηαι με εθαπμογή SOLAS/STCW 3577/92 κλπ.

Χπημαηοοικονομικά  13.54% - Δεν γίνεηαι να μειωθούν

Διάθοπα            11.77% - Δύζκολο να μειωθούν

Έξοδα λιμένων       1.84% - Εξαπηώνηαι από ηο κπάηορ

-------

100.00%

Από εηζηηήξην €100 ε εηαηξεία εηζπξάηηεη κόλν €78, ν κεγαιύηεξνο παξάγνληαο

θόζηνπο ησλ εηζηηεξίσλ πιελ θαπζίκσλ είλαη ην θξάηνο.

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ησλ εηαηξεηώλ απνηεινύλ έλα κηθξό κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ

θόζηνπο.



ΛΟΓΟΗ

Σν πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αθηνπινΐαο δεκηνπξγεί ζηξεβιώζεηο πνπ

εθηνμεύνπλ ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο. Απηέο είλαη:

• Τπνρξεσηηθέο δξνκνινγήζεηο πινίσλ γηα ηαθηέο πεξηόδνπο

• Τπνρξεσηηθή πιεξσκή πιεξώκαηνο γηα 10κελν αθόκα θαη αλ δελ 

δνπιεύεη ην πινίν

• πλζέζεηο βάζεη ηνπ ΠΓ 177/74

Παξαδείγκαηα:

1)Πινίν πνπ ιεηηνπξγνύζε ζηε Βόξεηα Δπξώπε κε 17 άηνκα όηαλ ήξζε ζηελ

Διιάδα ππνρξεώζεθε λα έρεη 31 άηνκα πιήξσκα!

2)πκβαηηθό πινίν πνπ εθηόο Διιάδαο ιεηηνπξγεί κε 32 άηνκα, ζηηο Κπθιάδεο

ππνρξενύηαη λα έρεη ζύλζεζε 52 αηόκσλ!

3)Ο ίδηνο ππάιιεινο εηαηξείαο εζηίαζεο όηαλ αλαγθαζηηθά «βαπηίδεηαη»

λαπηηθόο θνζηίδεη από €2.750 έσο €3,750 ηνλ κήλα ελώ γηα ηελ ίδηα δνπιεηά

ζηελ ζηεξηά θνζηίδεη €1.000 ηνλ κήλα



ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ

Να θζελύλεη άκεζα ε πξόζβαζε ζηα λεζηά θαη λα

βειηησζεί ε αξλεηηθή θεξδνθνξία ζηηο αθηνπιντθέο

εηαηξείεο. Όπσο ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα, δελ είλαη

βηώζηκεο. Σν ελδερόκελν κείσζεο ησλ δξνκνινγίσλ

είλαη νξαηό.

Ο εθζπγρξνληζκόο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ πιαηζίνπ ηεο Αθηνπινΐαο είλαη ν

βαζηθόο ηξόπνο δηόξζσζεο ησλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ησλ

αθηνπιντθώλ εηαηξεηώλ, πξάγκα πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηηο κεηαθνξηθέο

αλάγθεο ησλ λεζηώλ καο ζην κέιινλ.



ΛΤΖ

Μείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ εηζηηεξίσλ 

επηβαηώλ θαη νρεκάησλ ζε όινπο ηνπο πξννξηζκνύο 

Μέζνλ:

• Μεγάιε κείσζε ζην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αθηνπιντθνύ

πινίνπ (θόζηνο επαλδξώζεσο, δηθαίσκα κείσζεο ηαρύηεηαο, επέιηθην

ιεηηνπξγηθό πιαίζην)

• Μεγάιε κείσζε ηνπ ΦΠΑ
Γηα θάζε επηβαιιόκελν ΔΤΡΩ ΦΠΑ ζην εηζηηήξην, βάζεη εθηηκήζεσλ  

ράλνληαη πεξίπνπ 10 ΔΤΡΩ από κε εηζπξαρζέληα ΦΠΑ από ηηο 

πσιήζεηο ζηα λεζηά, θπξίσο από ηελ κε αύμεζε ηνπ ηνπξηζκνύ.



Μείσζε θόζηνπο ζηειέρσζεο

Δθζπγρξνληζκόο ηνπ Π.Γ. 177/74 πεξί νξγαληθώλ ζπλζέζεσλ ζηελ

Αθηνπινΐα πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη:

α) Πξνβιεπόκελα ηεο SOLAS/STCW, δειαδή εμαίξεζε

μελνδνρεηαθνύ πξνζσπηθνύ από ηελ ζύλζεζε πιεξώκαηνο

β) Πιήξεο εθαξκνγή Κνηλνηηθνύ Καλνληζκνύ 3577/92

γ) Καηάξγεζε ηεο Διιελνκάζεηαο

Με ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ζα πξνθύςεη κείσζε ηνπ θόζηνπο

ζηειέρσζεο θαηά πεξίπνπ:

• 53% ζηα ηαρύπινα θαη

• 35% ζηα ζπκβαηηθά πινία

Μαδί κε ειαζηηθόηεξν ιεηηνπξγηθό πιαίζην ζα απνθέξνπλ κέζε κείσζε

ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο θαηά πεξίπνπ:

• 11% ζηα ηαρύπινα

• 18% ζηα ζπκβαηηθά πινία



Αιιαγή ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο

Σν δεηνύκελν είλαη ε ηαθηηθή, ζπλεπήο θαη νηθνλνκηθή

εμππεξέηεζε ησλ λεζηώλ καο.

Όπσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα ε αθηνπινΐα δεκηνπξγεί κεγάιεο

δεκηέο ηνλ ρεηκώλα πνπ πξέπεη λα θαιπθζνύλ από

αθξηβόηεξα εηζηηήξηα ηα νπνία όκσο απσζνύλ ηνπο

ηαμηδηώηεο. Φαύινο θύθινο θαηαζηξνθήο.



Πξνηάζεηο

• Οη δξνκνινγήζεηο λα γίλνληαη αλά εηαηξεία θαη όρη θαηά πινίν θαη λα

ζεζπηζηεί ε έλλνηα ηνπ εηαηξηθνύ λαπηνινγίνπ.

• Η εηαηξία πνπ αλαιακβάλεη ηε δξνκνιόγεζε πινίνπ ή πινίσλ λα

κπνξεί λα ελαιιάζζεη ηνλ ρεηκώλα ην κεγαιύηεξν πινίν κε

κηθξόηεξν, θαιύπηνληαο ηηο αλάγθεο εμππεξεηήζεσο πην νηθνλνκηθά.

• Να κπνξεί λα απμήζεη δξνκνιόγηα λαπιώλνληαο άιια πινία γηα

απμεκέλεο επνρηαθέο αλάγθεο.

• Δηαηξείεο πνπ εμππεξεηνύλ κηα δηαδξνκή λα ζπλεξγάδνληαη θαηά ηελ

πεξίνδν ρακειήο θηλήζεσο ώζηε ηα πινία λα ιεηηνπξγνύλ κε

πιεξόηεηα πνπ λα εμαζθαιίδεη θεξδνθνξία. (Πξόηππν ηεο δηεζλνύο

αεξνπνξίαο)

Παξόκνην πιαίζην ζα κεηώζεη αθόκε πεξηζζόηεξν ην θόζηνο
ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε



ΦΠΑ
Τςειό ΦΠΑ κεηώλεη ηηο ηνπξηζηηθέο αλαπηπμηαθέο δπλαηόηεηεο ησλ

λεζηώλ καο θαη ηα θαηαδηθάδεη ζε ππαλάπηπμε.

Χζεί ηα λεζηά καο ζε κεγαιύηεξεο ζπλαιιαγέο θαη εμάξηεζε από

γεηηνληθέο ρώξεο.

• Ο δηπινπιεξσκέλνο ΦΠΑ ηνπ ζαιαζζίνπ ζθέινπο γηα ηελ κεηαθνξά αγαζώλ πξέπεη εμ’

άπαληνο λα απαιεηθζεί.

• Ο ΦΠΑ ζηελ αθηνπινΐα πξέπεη λα είλαη ειάρηζηνο, θαη ην πνιύ 6.5% όπσο είλαη ζηηο

ινηπέο ππεξεζίεο ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο. ε ηέηνηα πεξίπησζε ηα έζνδα ΦΠΑ ηνπ

δεκνζίνπ από ηελ αθηνπινΐα ζα κεηώλνλην από €130 εθ. ζε €53 εθ. αιιά ν κεγαιύηεξνο

θύθινο εξγαζηώλ ζα αύμαλε ην ΦΠΑ ζηα λεζηά θαηά €770 εθ. κε απνηέιεζκα θαζαξή

αύμεζε €693 εθ. Απηό αληηπξνζσπεύεη κηα αύμεζε πεξίπνπ 100.000 επνρηαθώλ ζέζεσλ

εξγαζίαο ζηα λεζηά.

• Ο ΦΠΑ ζηα θξαηηθνύ λαπινινγίνπ εηζηηήξηα παξακέλεη ζηαζεξόο αξηζκόο αζρέησο ησλ

εθπηώζεσλ, πξάγκα αθαηαλόεην. Έηζη κεηώλεη ην θίλεηξν ηεο εθπηώζεσο.

Αλ κεησζεί ν ΦΠΑ ζηελ αθηνπινΐα εθηηκάηαη όηη ζα εηζπξαρζεί

πεξίπνπ δεθαπιάζηνο από ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ ζε λεζηά.



Γηθαίσκα κείσζεο ηαρύηεηαο

• Μεγάιν κέξνο ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο είλαη ηα θαύζηκα. ε πινία πνπ ηαμηδεύνπλ κε

ηαρύηεηα 22 θόκβσλ (κίιηα/ώξα), ε κείσζε 4 θόκβσλ εμνηθνλνκεί θόζηνο θαπζίκσλ

πξνώζεσο θαηά 50% πεξίπνπ.

• Οη ζπλήζεηο πξνζεγγίζεηο ζε ελδηάκεζν ιηκάλη είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 20΄-25΄ ώξαο.

Οξηζκέλα πινία πξνζεγγίδνπλ πεξίπνπ 4 λεζησηηθνύο πξννξηζκνύο ζηε δηαδξνκή. Με

ζπλνιηθή θαζπζηέξεζε πεξίπνπ 1.5 ώξα ζε ιηκάληα.

• ε ηαμείδη 210 κηιίσλ (Πεηξαηά, Υίνο, Μπηηιήλε) δηάξθεηαο 9.9 σξώλ (από πξώην απόπινπ

κέρξη ηειεπηαίνπ θαηάπινπ), κείσζε ηαρύηεηνο θαηά 4 θόκβνπο ζα αύμαλε ηνλ ζπλνιηθό

ρξόλν 2.3 ώξεο ή 23.2%. Αλ ππνινγηζζνύλ ηα ζπλνιηθά θαύζηκα ηνπ ηαμηδίνπ

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γελλεηξηώλ θιπ., απηό ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ θόζηνπο θαπζίκσλ

θαη ξύπσλ θαηά 35% πεξίπνπ, (34% εάλ ζηακαηνύζε ζε 4 ιηκαληα).

Οη αθηνπιντθέο εηαηξίεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα απμνκεηώλνπλ ηελ

ηαρύηεηα ησλ πινίσλ αλαιόγσο ησλ πεξηζηάζεσλ, κε έγθαηξε αλαθνίλσζε,

γηα ηελ εμνηθνλόκεζε θαπζίκσλ θαη ξύπσλ. ήκεξα απηό δελ επηηξέπεηαη.



ΣΡΟΠΟΗ ΜΔΗΧΔΧ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ
Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα γηα κέζν ζπκβαηηθό πινίν

Δθηηκήζεηο κείσζεο θόζηνπο ιεηηνπξγίαο                                                          Μείσζε

•Από ηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο ζηειέρσζεο                                                           

θαη ηελ δπλαηόηεηα επέιηθηεο δξνκνιόγεζεο/  

απνδξνκνιόγεζεο πινίσλ (πιαίζην ιεηηνπξγίαο)                                              18% πεξίπνπ

•Από δπλαηόηεηα ηεο εηαηξίαο λα επηιέγεη ηελ ηαρύηεηα  

ηεο θάζε δηαδξνκήο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη κε ηελ

έγθαηξε αλαθνίλσζε                                                                                           20% πεξίπνπ

πλνιηθή δπλαηή κείσζε αθηνπιντθνύ θόζηνπο 38% πεξίπνπ 

Σα εηζηηήξηα όκσο δελ κπνξνύλ λα κεησζνύλ ηόζν. Οη εηαηξείεο έρνπλ δεκίεο θαη απεηιείηαη ε 

βησζηκόηεηά ηνπο. Χο εθ ηνύηνπ απαηηνύληαη επηπιένλ ηα θάησζη:

Μείσζε ΦΠΑ

Η κείσζε ηνπ ΦΠΑ επηβάιιεηαη γηα λα αλαπηπρζνύλ ηνπξηζηηθώο ηα λεζηά καο. Αο ζεκεησζεί όηη

από εηζηηήξην αμίαο €100 ε εηαηξεία εηζπξάηηεη κόλν €78.

Κίλεηξα

Γηα λα πξνηηκάηαη ε αθηνπινΐα, ελ όςεη ηνπ πεξηζζόηεξνπ ρξόλνπ ηαμηδίνπ, ζε θάζε πεξίπησζε

πξέπεη ην αθηνπιντθό εηζηηήξην λα είλαη αηζζεηά θζελόηεξν από ην αεξνπνξηθό. Αο ζεκεησζεί όηη ην

αεξνπιάλν ξππαίλεη πνιύ πεξηζζόηεξν αλά επηβάηε-κίιη άξα πξέπεη λα ππάξμεη θίλεηξν γηα λα

κεηαθέξνληαη πεξηζζόηεξνη επηβάηεο αθηνπιντθώο.



ΤΝΟΦΗΕΟΝΣΑ

• Οη λνκνζεηεκέλεο ζηξεβιώζεηο απμάλνπλ ην θόζηνο θαη θαηαδηθάδνπλ

ηα λεζηά ζε ππαλάπηπμε.

• Με λέν, ειαζηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο αθηνπινΐαο ζα κπνξνύζε

λα κεησζεί ζεκαληηθά ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηα εηζηηήξηα

κεηώλνληαο έηζη ην θόζηνο δσήο ζηα λεζηά καο.

- Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε αλάπηπμε ησλ λεζηώλ

- Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκόηεηα ηεο αθηνπινΐαο θαη ην

πεξηβάιινλ

ηα λεζηά (πιελ Δύβνηαο) δνπλ 1.340.000 Έιιελεο ή ην 11.8% ηνπ

πιεζπζκνύ. Γηα ηελ επεκεξία ηνπο πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα απηέο

νη απαξαίηεηεο αιιαγέο.



ΔΤΥΑΡΗΣΧ


