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Αθήνα, 15 Απριλίου 2022 

Α.Π.: 4734/15.4.2022 

 

 

Δ Ρ Ω Σ Η  Η 

Πξνο 

Κχξην Τπνπξγφ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

Κχξην Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ 

Κχξην Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 

 

ΘΔΜΑ: «Πιαίζην πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ νκαιή ελεξγεηαθή κεηάβαζε ζηελ ‘’πξάζηλε’’ 

αθηνπινΐα θαη αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ» 

 

Κχξηνη Τπνπξγνί, 

 

Σνλ Ινχιην ηνπ 2021, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε ην ζρέδηφ ηεο γηα ηελ κεηάβαζε 

ζηελ «πξάζηλε αθηνπινΐα» πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη 

λα πηνζεηεζεί ε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ. 

Έρεη ηεζεί, κάιηζηα, σο ζηφρνο λα κεησζεί ζηαδηαθά ε εηήζηα κέζε έληαζε εθπνκπψλ 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, μεθηλψληαο απφ 2% ην 2025, ζε σο 75% ην 2050. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, δίλεηαη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) εηψλ, πξνθεηκέλνπ ηα 

πινία ηεο ειιεληθήο αθηνπινΐαο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα θαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ 

ηίζεληαη. 

Ήδε, απηή ηε ζηηγκή, έρεη  νξηζηεί σο αλψηαην φξην πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν (sulphur cap) 

ην 0.5% γηα ηα λαπηηιηαθά θαχζηκα ελψ ηα επφκελα ηέζζεξα (4) ρξφληα, νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνεηνηκαζηεί γηα ην λέν θαζεζηψο. 

Τπάξρεη εχινγε αλεζπρία φηη ην δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ απηψλ εηψλ κέρξη ην 2026 δελ 

επαξθεί απφ ηε ζηηγκή πνπ: 

- Γελ ππάξρεη ζε εμέιημε πξφγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ππνδνκψλ ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ 

θαπζίκσλ ζηα πινία. 
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- Γελ έρεη εγθξηζεί ε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ζηελ αθηνπινΐα απφ ηνλ ΙΜΟ, πιελ 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (πνπ είλαη πιένλ παλάθξηβν) θαη ηεο κεζαλφιεο . 

- Γελ ππάξρνπλ ππνδνκέο ζηα ιηκάληα ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ 

πινίσλ ηεο αθηνπινΐαο κε ελαιιαθηηθά θαχζηκα. 

Μεγαιχηεξε, φκσο, αλεζπρία πξνθάιεζε ε κειέηε ηνπ ΙΟΒΔ γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο άκεζεο εθαξκνγήο απηήο ηεο απφθαζεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, ζηελ ηηκή ησλ 

εηζηηεξίσλ αιιά θαη παξάπιεπξεο απψιεηεο ζηε λεζησηηθή νηθνλνκία. 

χκθσλα κε απηή ηε κειέηε: 

- Πξνβιέπεηαη αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνο γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαηά 207 

εθαη. ην 2026. 

- Αλακέλεηαη αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ θαηά 30% ην 2026. 

- Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ πνπ δηαθηλνχληαη κε ηα πινία ηεο αθηνπινΐαο θαηά 

30%, θάηη πνπ ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ. 

- Πξνβιέπνληαη παξάπιεπξεο απψιεηεο ζην ΑΔΠ ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, κείσζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Η κειέηε απηή ηνπ ΙΟΒΔ θξνχεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ. 

Η ελεξγεηαθή θξίζε ιεηηνπξγεί πιένλ σο επηηαρπληήο ησλ εμειίμεσλ θαη επηβαξχλεη 

πεξαηηέξσ ηελ θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο αθηνπινΐαο πνπ είλαη θαζνξηζηηθφο γηα κηα 

πνιπλεζησηηθή ρψξα φπσο είλαη ε Διιάδα. 

Καλείο δελ ακθηζβεηεί ηελ αλαγθαηφηεηα λα πηνζεηεζνχλ ελαιιαθηηθά θαη θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαχζηκα. 

Απαηηείηαη, φκσο, ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία, ε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ, πξνυπνζέζεσλ 

θαη ππνδνκψλ. 

Η άκεζε εθαξκνγή ηεο δέζκεο κέηξσλ Fit for 55 ζηελ ειιεληθή αθηνπινΐα γηα αγνξέο 

δηθαησκάησλ εθπνκπψλ, απφ ην 2026, είλαη έλα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Δλδερνκέλσο, ζα πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε σο ρψξα ηξνπνπνηήζεηο ζηε ζρεηηθή απφθαζε 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, έρνληαο θαη σο λέν δεδνκέλν ηηο πνιιαπιέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο ζηελ αθηνπινΐα αιιά θαη ζε φιν ην θάζκα ηεο νηθνλνκίαο. 

Γηαθνξεηηθά απφ ην 2026, ζα ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αθηνπινΐα, πνπ ζα 

επεξεάζνπλ ην ζχλνιν ηεο λεζησηηθήο νηθνλνκίαο, ηελ απαζρφιεζε, ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ 

αλάπηπμε, ηα δεκφζηα έζνδα αιιά θαη ην θφζηνο κεηαθνξψλ θαη δηαβίσζεο ζηα λεζηά.  
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Κπξίσο, φκσο, πξέπεη λα επηηαρχλνπκε ηνπο ξπζκνχο πξνζαξκνγήο θαη αλάπηπμεο λέσλ 

ππνδνκψλ ζε πινία θαη ιηκάληα γηα ηε ρξήζε θαη ηξνθνδνζία ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ 

αληίζηνηρα. 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ 

Δξσηψληαη νη Κχξηνη Τπνπξγνί 

 

1. Δάλ ζηηο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο είλαη ε ηξνπνπνίεζε θαη ε ρξνληθή επηκήθπλζε ηεο δέζκεο κέηξσλ (Fit 

for 55), γηα ηελ επέθηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ  ζηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ. 

2. Δάλ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξνηίζεηαη λα δεηήζεη  εμαίξεζε θαη ρξνληθή 

επηκήθπλζε ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ θνξνειαθξχλζεσλ ζηα λαπηηιηαθά θαχζηκα 

κέζα ζηελ επφκελε δεθαεηία. 

3. Δάλ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ Σακείνπ 

Αλάθακςεο αιιά θαη άιισλ επξσπατθψλ πφξσλ, πξνηίζεηαη λα ελεξγνπνηήζεη ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ζηα πινία ηεο 

αθηνπινΐαο. 

4. ε πνην ζηάδην βξίζθνληαη νη δηαδηθαζίεο ζηνλ ΙΜΟ γηα ηελ έγθξηζε ρξήζεο 

ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ζηελ αθηνπινΐα θαη πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο; 

5. Πνηνο είλαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ 

αλάπηπμε ππνδνκψλ απνζήθεπζεο θαη ηξνθνδνζίαο ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ γηα ηα πινία ηεο 

αθηνπινΐαο ζηα ιηκάληα ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ; 

 

 

Ο Δξσηψλ Βνπιεπηήο 

 

Μάλνο Κφλζνιαο 

Βνπιεπηήο Γσδεθαλήζνπ 

 


