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Πιεξνθνξίεο : Τπνπινίαξρνο Λ ΓΡΑΒΑΝΗ Γξ.       

FAX  :210-4170803     

   

KOIN: 

 

ΘΔΜΑ: «Δλεκέξωζε πνιίηε» 

 

ΥΔΣ: Η από 30/03/2007 επηζηνιή-δηακαξηπξία ζαο κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 

 

 

1. ε απάληεζε αλωηέξω ζρεηηθήο επηζηνιήο ζαο γλωξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

 

α. Καη΄ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Ν. 2932/01 εθδόζεθε ε αξηζ. 3324.1/15/03/03-04-

2003 Κνηλή Απόθαζε Τπνπξγώλ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ «Καζνξηζκόο  

ππνρξεώζεωλ  δεκόζηαο ππεξεζίαο ζηα Δ/Γ θαη Δ/Γ-Ο/Γ  ζπκβαηηθά θαη ηαρύπινα 

πινία» (Β΄ 438), όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 3324.1/20/03/15-05-03 (Β΄ 643) 

Κνηλή Απόθαζε Τπνπξγώλ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, ζύκθωλα κε ηελ νπνία 

θαζνξίζζεθαλ νη θαηεγνξίεο εθείλωλ ηωλ νκάδωλ αηόκωλ κεηαμύ ηωλ νπνίωλ θαη νη 

Πνιύηεθλνη, νη νπνίεο δηθαηνύληαη, γηα ιόγνπο εμππεξέηεζεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 

λα ηαμηδεύνπλ κε έθπηωζε ζηα εηζηηήξηα όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ ηωλ δξνκνινγεκέλωλ 

πινίωλ πνπ εθηεινύλ ελδνκεηαθνξέο θαη ρωξίο δηαθξίζεηο ωο πξνο ηνπο πινηνθηήηεο. 

 

β.  πγθεθξηκέλα ζηελ ωο άλω Κ.Τ.Α. πξνβιέπεηαη όηη νη Πνιύηεθλνη (Δηδηθά 

βηβιηάξηα ηαπηόηεηαο πνιπηέθλωλ Ν.1910/44 αξζ.10 (Α΄ 229)), δηθαηνύληαη έθπηωζε 

50% ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε. 

Η ελ ιόγω  έθπηωζε δελ ηζρύεη γηα κεηαθηλήζεηο κε Σαρύπινα / Γπλακηθά 

Τπνζηεξηδόκελα  πινία  θαηά ηηο εκέξεο ΠΑΡΑΚΔΤΗ, ΑΒΒΑΣΟ θαη ΚΤΡΙΑΚΗ, κε ηνλ  

όξν  όηη νη  ζπγθνηλωληαθέο  αλάγθεο  εληόο ηεο ίδηαο εκέξαο (ΠΑΡΑΚΔΤΗ – ΑΒΒΑΣΟ 

θαη ΚΤΡΙΑΚΗ) θαιύπηνληαη θαη από  ζπκβαηηθό  πινίν.  

 

γ. Ωζηόζν, ην ζέκα ηωλ ππνρξεωηηθώλ εθπηώζεωλ είλαη έλα ρξνλίδνλ θαη 

δηζεπίιπην πξόβιεκα γηα ην νπνίν δηεμάγνληαη ζπδεηήζεηο γηα εμεύξεζε ιύζεο κε ηελ 

Έλωζε Δθνπιηζηώλ Αθηνπινΐαο, θαζόζνλ νη αθηνπινϊθέο επηρεηξήζεηο δελ απνδέρνληαη 

ηελ εθαξκνγή ηωλ αλωηέξω Απνθάζεωλ θαη εθθξεκνύλ ζρεηηθέο πξνζθπγέο ηνπο ζην 

πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο, ηωλ νπνίωλ ε εθδίθαζε, κεηά από δηαδνρηθέο αλαβνιέο, δελ 

έρεη αθόκα νξηζηηθά πξαγκαηνπνηεζεί. 

 

δ. Αλεμάξηεηα από ηα παξαπάλω ζε πεξίπηωζε κε ηήξεζεο ηωλ πξνβιεπόκελωλ 

από ηελ θείκελε λνκνζεζία δηαηάμεωλ πεξί θαζνξηζκνύ ππνρξεώζεωλ δεκόζηαο 



 

ππεξεζίαο, ν θάζε ζηγόκελνο πνιίηεο δύλαηαη λα θαηαγγέιιεη ην γεγνλόο ζηηο θαηά ηόπν 

αξκόδηεο Ληκεληθέο Αξρέο. 

 

2. Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο. 

 

       

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

ΠΛΟΙΑΡΥΟ  Λ.. ΥΟΝΓΡΟΝΑΙΟ Α. 

 


