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Συρμαλένιου».

Επί  των  διαλαμβανομένων  στην  εν  θέματι  Ερώτηση  γνωρίζεται  ότι  με  τις  διατάξεις  του
ν.2932/2001 (Α΄ 145), όπως κωδικοποιήθηκε με το ν. 4948/2022 (Α΄ 125), εφαρμόσθηκε η αρχή της
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, σε εναρμόνιση με τον Κανονισμό
(E.O.K.)  3577/92  του  Συμβουλίου  της  7ης  Δεκεμβρίου  1992  (L  364).  Σε συμμόρφωση  με  το
προαναφερθέν  νομοθετικό  πλαίσιο,  δημοσιεύθηκε  η  υπ’  αριθμ.  3323.1/02/08/21-03-2008
απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 530), σύμφωνα
με  την  οποία  δεν  υφίσταται  ανώτατη  επιτρεπόμενη  τιμολόγηση  σε  συνδέσεις  που  πληρούν
συγκεκριμένα  κριτήρια-προϋποθέσεις  απελευθέρωσης  των  ναύλων,  όπως  ο  ελάχιστος  ετήσιος
αριθμός διακινούμενων επιβατών και ο αριθμός των δραστηριοποιούμενων εταιρειών.

Κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο,  από 01/11/2021 έως 31/10/2022,  με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 2252.2-4/75824/21/15-10-2021 εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ:ΨΧ5Ε4653ΠΩ-ΝΩΤ), καθορίστηκαν οι συνδέσεις λιμένων
για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις απελευθέρωσης των ναύλων, μεταξύ  των οποίων οι
συνδέσεις  του λιμένα Πειραιά με τους λιμένες των νήσων Μήλου και Κρήτης. Συνεπώς, για τις
συνδέσεις  αυτές  δεν  υφίσταται  ανώτατη  επιτρεπόμενη  τιμολόγηση  και  οι  τιμές  των  ναύλων
επιβατών και οχημάτων διαμορφώνονται ελεύθερα από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες. 

Σημειώνεται ότι η ταχύτητα των πλοίων, εφόσον τηρούνται τα εγκεκριμένα δρομολόγια, δεν
προβλέπεται να ελέγχεται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αναφορικά  με  την  τιμολογιακή  πολιτική  των ναυτιλιακών  εταιρειών  στο  πλαίσιο  του
ελεύθερου  ανταγωνισμού,  σύμφωνα  με  την  παρ.8  της  υπ’  αριθμ.  3323.1/02/08/21-03-2008
απόφασης  του  Υπουργού  Ναυτιλίας,  Αιγαίου  και  Νησιωτικής  Πολιτικής  (Β΄530)  «Η  ισχύς  της
παρούσης δύναται ν’ αναστέλλεται μερικώς ή ολικώς, με Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και  Εμπορικής  Ναυτιλίας,  εφόσον υπάρχουν  ενδείξεις  εναρμονισμένης  πρακτικής,
από υπόχρεες για την εφαρμογή της παρούσης πλοιοκτήτριες εταιρείες ή πλοιοκτήτες, η οποία
οδηγεί σε υπέρμετρη αύξηση των τιμών των ναύλων και σε κάθε περίπτωση βλάπτει το κοινωνικό
συμφέρον.  Η  αναστολή  ισχύει  μέχρις  έκδοσης  οριστικής  απαλλακτικής  Απόφασης  από  την
Επιτροπή  Ανταγωνισμού,  στην  οποία  παράλληλα  παραπέμπεται  άμεσα  οποιαδήποτε  τέτοια
περίπτωση.  Σε  περίπτωση  αναστολής  ισχύος  της  παρούσης  απόφασης  εφαρμόζονται  τα
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προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. αριθ. 3323.1/01/05/26.5.2005 (Β΄ 718).». Κατόπιν των ανωτέρω και κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του ν.3959/2011  «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (Α΄93),
οιαδήποτε  υπόθεση  ή  καταγγελία  επί  θεμάτων  ελεύθερου  ανταγωνισμού  περιέρχεται στην
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαβιβάζεται αρμοδίως
για αξιολόγηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
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