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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

Ο χρόνος που έφυγε, το 2012 δίσεκτο με ότι αυτό σημαίνει για τους προληπτικούς, είχε σε Κυβερνη‐
τικό & Διοικητικό επίπεδο ικανή κινητικότητα, για δε το ΝΕΕ έντονη δραστηριότητα στα Ναυτιλιακά 
και Θεσμικά θέματα.  
 
1. Κυβέρνηση – Διοικητικός Φορέας της Ναυτιλίας 
 
• Η χώρα  κυβερνήθηκε από Κυβερνήσεις συνεργασίας.  Αρχικά με διορισμένο Πρωθυπουργό 

τον  κ.  Λ.  ΠΑΠΑΔΗΜΟ  και  κορμό  της  Κυβερνήσεως  το ΠΑ.ΣΟ.Κ.  συνεπικουρούμενο  από  τη 
Ν.Δ. & το ΛΑΟΣ.  

 
• Στη  συνέχεια  από  τον  Απρίλιο  έως  τον  Ιούνιο  υπήρξε  Υπηρεσιακή  Κυβέρνηση  με  Πρωθυ‐

πουργό τον κ. Π. ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟ. 
 
• Τον Μάιο  και  Ιούνιο  ύστερα από δύο  εκλογικές αναμετρήσεις,  προέκυψε Κυβέρνηση πάλι 

συνεργασίας με Πρωθυπουργό τον κ. Α.  ΣΑΜΑΡΑ από το πρώτο κόμμα την Ν.Δ.  και κορμό 
της Κυβέρνησης από τη Ν.Δ.  συνεπικουρούμενη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τη ΔΗΜ.ΑΡ. 

 
Κατά το 2012 το Υπουργείο αρμόδιο για Ναυτικά – Ναυτιλιακά θέματα είχε την εξής εξέλιξη: 
 
• Ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο ως ενιαίο Υπουργείο «Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτι‐

λίας»  με  Υπουργό  τον  κ.  Μ.  ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ  (ΠΑ.ΣΟ.Κ)  και  Υφυπουργό  τον  κ.  Α.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 
(ΛΑΟΣ) και ακολούθως από τον Μάρτιο με Υπουργό την κα Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ και κατάρ‐
γηση της θέσης του Υφυπουργού Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ. 

 
• Επί Υπηρεσιακής Κυβερνήσεως, παραμένοντας ως ΥΠΑΑΝ, είχε Υπουργό τον κ. Ι. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ.  
 
• Από τον Ιούνιο 2012 με Κυβέρνηση Α. ΣΑΜΑΡΑ υπήχθει και το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος 

και  έγινε  αυτοτελές  Υπουργείο  για  τα  Ναυτικά  –  Ναυτιλιακά,  ονομαζόμενο  πλέον 
«Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου» με Υπουργό τον κ. Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ  και Υφυπουργό τον 
κ. Γ. ΒΕΡΝΙΚΟ, ο οποίος στη συνέχεια μετά σύντομη θητεία παραιτήθηκε. 

 
2. Ναυτικό Επιμελητήριο 
 
• Για  το ΝΕΕ στις 22 Φεβρουαρίου 2012  διεξήχθησαν Αρχαιρεσίες με ανανέωση της θητείας 

του Προέδρου, Αντιπροέδρων, Μελών ΔΕ και του ημίσεως των μελών ΔΣ.  
 
• Το ΝΕΕ επίσης συνέχισε την έντονη δραστηριότητα του με εισηγήσεις, πορίσματα, αναφορές, 

συμμετοχή με εκπροσώπους εντός και εκτός Ελλάδος, στηρίζοντας τα θέματα της Ελληνικής 
Εμπορικής Ναυτιλίας, ως ο ρόλος του επιτάσσει. Ενημερώνονται τα μέλη ΝΕΕ, ότι στον ΙΜΟ 
έληξε θετικά η συζήτηση κατασκευαστικών απαιτήσεων για τα δεξαμενόπλοια. 

 
• Το ΝΕΕ πραγματοποίησε μελέτες, για να στηρίξει θέσεις και εισηγήσεις του προς τα αρμόδια 

όργανα. Οι μελέτες αναφέρονται σε επιμέρους κλάδους της ναυτιλίας καθώς και σε υπηρεσί‐
ες που αφορούν την ναυτιλία. 

 
• Το ΝΕΕ επίσης διεκπεραίωσε και όλες τις Διοικητικής φύσεως αρμοδιότητες του με την χορή‐

γηση  Πιστοποιητικών,  Βεβαιώσεων  και  πραγματοποίηση  Εκτιμήσεων,  Πραγματογνωμοσύ‐
νης, Διαιτησιών κλπ.  

 
Για το ΝΕΕ 
Ι. Τσενεμπής  
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                      ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
  

Το  ΝΑΥΤΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  αποτελεί  τον  επίσημο 
σύμβουλο  της  πολιτείας  σε  θέματα  ναυτιλίας.  Είναι  Νομικό 
Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου  και  έχει  ως  σκοπό  του  την  προστασία 
και  την  προαγωγή  των  συμφερόντων  της  Ελληνικής  Εμπορικής 
Ναυτιλίας  μέσω  κοινής  συνεργασίας  όλων  των  μελών  του  και  τον 
ορθολογικό συντονισμό της δράσεως τους. Ιδρύθηκε με τον Α.Ν. 191 
της  30ης  Σεπτεμβρίου  1936,  αφού  είχε  διαπιστωθεί  η  ανάγκη 
υπάρξεως  ενός  συντονιστικού  οργάνου  μέσω  του  οποίου  θα 
εξασφαλίζετο  η  εμπεριστατωμένη  μελέτη  των  θεμάτων  όλων  των 
κλάδων της ναυτιλίας καθώς και η έγκυρη γνωμοδότηση και παροχή 
συμβουλών στις εκάστοτε κυβερνήσεις. 
 
Από  την  ίδρυση  του  μέχρι  σήμερα,  το  Ναυτικό  Επιμελητήριο  της 
Ελλάδος  έχει  επιδείξει  σημαντική  δραστηριότητα  μέσω  της  οποίας 
γνωμοδοτεί  και  διατυπώνει απόψεις  με  την  βοήθεια  των  έμπειρων 
μελών  του  καθώς  και  μελών  Εφοπλιστικών  Ενώσεων,  όπως  και 
συνεργαζομένων  ναυτιλιακών  ειδημόνων,  σε  σχέδια  Νόμων, 
Προεδρικών  Διαταγμάτων,  Κανονισμό  Λιμένων  και  γενικά 
ναυτιλιακών  θεμάτων.  Η  γνωμοδοτική  δραστηριότητα  του 
Επιμελητηρίου  εκδηλώνεται  επίσης  και  με  την  συμμετοχή 
εκπροσώπων  του  σε  Επιτροπές,  Συμβούλια,  συσκέψεις  και  Ομάδες 
Εργασίας  του  Υπουργείου  Ναυτιλίας,  άλλων  υπουργείων, 
οργανισμών,  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου  κλπ.  Επίσης 
παρακολουθεί  και  μελετά  θέματα  τα  οποία  έχουν  σχέση  με  τη 
Διεθνή Ναυτιλιακή Πολιτική, πλαισιώνοντας παράλληλα με έμπειρα 
και  ικανά  στελέχη  την  Ελληνική  αντιπροσωπεία  σε  διάφορες 
συνόδους Διεθνών Οργανισμών. 
 
Το  Ναυτικό  Επιμελητήριο  της  Ελλάδος  διοικείται  από  Διοικητικό 
Συμβούλιο  32  μελών  που  εκπροσωπούν  όλες  τις  κατηγορίες  των 
πλοίων  υπό  Ελληνική  σημαία.  Η  θητεία  εκάστου  μέλους  είναι 
τετραετής,  ενώ  οι  εκλογές  πραγματοποιούνται  ανά  διετία  για  την 
ανανέωση 16  μελών  και  ακολούθως  την  εκλογή,  από  το Διοικητικό 
Συμβούλιο,  Προέδρου,  δύο Αντιπροέδρων  και  τεσσάρων μελών  της 
Διοικούσας Επιτροπής. 
 
Σήμερα  το Ναυτικό  Επιμελητήριο  της  Ελλάδος,  έχοντας  την  ευθύνη 
υποστήριξης  του  έργου  και  των  συμφερόντων  της  πρώτης  και 
μεγαλύτερης  ναυτιλίας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  από  τις 
μεγαλύτερες του κόσμου, εντείνει τις προσπάθειες του για την ορθή 
διαμόρφωση  της  ναυτιλιακής  πολιτικής,  προωθώντας  παράλληλα 
θέματα τα οποία απασχολούν έντονα την παγκόσμια ναυτιλία, όπως 
αυτά  της  ασφάλειας  πλοίων  και  ναυσιπλοΐας,  της  προστασίας  του 
θαλασσίου  περιβάλλοντος,  της  ναυτικής  εκπαίδευσης  και  της 
προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα, κ.α.    
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HELLENIC  CHAMBER OF  SHIPPING  

 
The HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING  is  the  state’s  counsellor 
on  shipping  matters.  It  is  a  legal  entity  incorporated  under 
Public Law aiming to safeguard and promote the Greek shipping 
interests, in cooperation with its members and through effective 
coordination of their actions. 
 
It  was  incorporated  in  1936  by  Law  191  when  it  became 
apparent  that  a  coordinating  body was  needed  to  thoroughly 
study  the  problems  of  the  various  shipping  sectors  and  offer 
reliable advice to the government. 
 
Since its inception to this date, the Hellenic Chamber of Shipping 
has had a record of significant activity offering opinion on draft 
legislation with  the  assistance  of  experts  of  the  industry who 
participate in its permanent committees. 
 
It  is  represented  in  most  of  the  bodies  of  the  Ministry  of 
Mercantile  Marine  and  other  shipping‐related  organisations, 
following    closely  all  developments  in  international  shipping 
issues  and  participating  in  government  delegations  of 
International  fora. All vessels under Greek  flag,  represented by 
eight shipowners’ unions, are members of the Chamber. 
 
Its  board  has  32  members  representing  all  types  of  vessels 
under the Creek flag. Each board member  is elected for a four‐
year term, while elections are held biannually for the renewal of 
half  of  the  board’s  seats.  The  board  then  elects  its  steering 
committee  members  (President  two  Presidents  and  four 
executive members). 
 
The  Hellenic  Chamber  of  Shipping,  aiming  at  supporting  and 
promoting  the  interests  of  the  largest  merchant  fleet  in  the 
European  Community  and  internationally,  endeavours  to 
formulate a consistent and effective shipping policy, studying at 
the  same  time  issues  related  to  ship’s  safety  and  navigation, 
protection  of  the marine  environment, maritime  training  and 
incentives for attracting new seafarers. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 

 

Πραγματοποιήθηκε με  επιτυχία η  καθιερωμένη ετήσια  εκδήλωση  του Ναυτικού Επιμελητηρίου  για  το  νέο 
έτος την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Παραβρέθηκαν πολλά και σημαντικά μέλη της ναυτι‐
λιακής κοινότητας καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. 

Ο Πρόεδρος του ΝΕΕ Γεώργιος  Γράτσος στην ομιλία του, με  την υποστήριξη οπτικού υλικού, αναφέρθηκε 
στην συμβολή της ναυτιλίας στην εθνική οικονομία η οποία αντιπροσωπεύει το 7% του ΑΕΠ και απασχολεί, 
άμεσα ή έμμεσα, περίπου 300.000 άτομα. Για την ακτοπλοΐα, ο κ. Γράτσος πρότεινε μέτρα τα οποία αν εφαρ‐
μοστούν,  μεταξύ  άλλων,  θα  μειώσουν  κατά 30%  το  μεταφορικό  κόστος,  θα  δημιουργήσουν 100.000  νέες 
θέσεις  εργασίας και θα εδραιώσουν  την βιωσιμότητα  του οχηματαγωγού στόλου.  Σύμφωνα με πρόσφατη 
μελέτη που εκπόνησε το Πανεπιστήμιο Πειραιά για το ΝΕΕ, ο τομέας σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα δημι‐
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ουργεί περίπου 40.000 θέσεις εργασίας και το ΝΕΕ έχει προτείνει τις απαραίτητες αλλαγές για την προσέλκυ‐
ση περισσότερων σκαφών αναψυχής. Επίσης ο κ. Γράτσος αναφέρθηκε στον κλάδο των κρουαζιεροπλοίων 
επισημαίνοντας ότι “το 2012 η νομοθεσία για τα κρουαζιερόπλοια που επισκέπτονται την Ελλάδα έγινε συμ‐
βατή με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, όμως ακόμη υστερεί σε προσέλκυση επενδυτών και εδραίωση του home‐
porting”. Για το τελευταίο, ο Πρόεδρος του ΝΕΕ είπε ότι όταν αναπτυχθεί πλήρως θα δημιουργηθούν περί‐
που 11.500 νέες θέσεις εργασίας και πάνω από 1 δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα θα εισρεύσουν στην Ελληνική 
οικονομία. Για τα λιμάνια ο κ. Γράτσος είπε ότι θα πρέπει να παρακολουθούν τις διαμορφούμενες τάσεις του 
εμπορίου και να προσαρμόζονται ταχύτατα, καθώς επίσης και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του χρή‐
στη όσον αφορά θέση, υποδομές και παραγωγικότητα. Προτάσεις επίσης ο κ. Γράτσος έκανε για την ανάκαμ‐
ψη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας και κατέληξε λέγοντας: «Η Ελληνική ναυτιλιακή οικονομία 
έχεις τεράστιες δυνατότητες. Χρειάζεται όμως αλλαγή του λειτουργικού συστήματος και μακρόπνοη, επιχει‐
ρηματικά φιλική, νομοθεσία». Αναλυτικά, όλη η παρουσίαση του κ. Γράτσου παρατίθεται στη σελίδα 11 

Απευθύνοντας  χαιρετι‐
σμό,  ο  Υπουργός Ναυτι‐
λίας  &  Αιγαίου  Κωστής 
Μουσουρούλης  ανα‐
φέρθηκε στην επανίδρυ‐
ση  του  Υπουργείου,  λέ‐
γοντας: «Με το νέο Σχέ‐
διο  Νόμου  επιλύονται 
επίσης  τα  σοβαρά  προ‐
βλήματα  που  προκάλε‐
σαν  η  διαρκής  ανακύ‐
κλωση  αρμοδιοτήτων 
και  η  διόγκωση  της  δο‐
μής  υπηρεσιών  που  εί‐
χαν  υπαχθεί  σε  άλλα 
Υπουργεία και ανοίγει ο 
δρόμος για την προσαρ‐
μογή  του  ναυτιλιακού 
μας  συστήματος  στις 

αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στη δομή, την οργάνωση και διαχείριση του θαλάσσιου εμπορίου καθώς και 
στη ναυτική εκπαίδευση και εργασία». Επίσης είπε ότι εκσυγχρονισμός της ναυτιλιακής εκπαίδευσης είναι 
προτεραιότητά  του Υπουργείου  του καθώς θεωρεί ότι η  επιστροφή σε παραδοσιακά για  την πατρίδα μας 
επαγγέλματα, όπως του ναυτικού, θα συμβάλουν σημαντικά στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης, αλλά και θα 
διατηρήσουν την ελληνική ναυτική παράδοση.  

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο εκπρόσωπος του 
ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Α' Πειραιά, Θοδωρής Δρίτσας και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, Λεωνίδας Δημη‐
τριάδης ‐ Ευγενίδης. 

 
Ειδικότερα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας χαιρετίζοντας την εκδήλω‐
ση μεταξύ άλλων επεσήμανε το ενιαίο  του χώρου της Ναυτιλίας, 
όπου εντάσσονται τόσο το Εμπορικό όσο και το Πολεμικό Ναυτικό 
και οι περί αυτών φορείς.  
Επίσης σημείωσε ότι η Ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από την σύ‐
μπραξη  και  την  ενιαία δράση Πολεμικού,  Λιμενικού Σώματος  και 
Εμπορικού Ναυτικού σε όλους τους αγώνες του Έθνους, με κορυ‐
φαίο την απελευθέρωση του, που ως ενιαία δύναμη στη θάλασσα 
συνέβαλαν τα μέγιστα σ’ αυτή.  
Ακόμη  το αξιόμαχο  και  όλη η υποδομή  του Πολεμικού Ναυτικού 
είναι σε υψηλότατο επίπεδο και εγγυώνται την ασφάλεια και ειρη‐
νική διαβίωση στην Ελλάδα.  
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Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Α΄ Πειραιά, Θοδω‐
ρής  Δρίτσας  σημείωσε  την  ανάγκη  επανεξέτασης  μιας 
σειράς θεμάτων και αντιλήψεων, μέσα από διάλογο, προ‐
κειμένου όλες οι πλευρές να συνεισφέρουν αναλογικά σε 
μία νέου τύπου ανάπτυξη της χώρας. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, Λεωνίδας Δημητριά‐
δης  ‐  Ευγενίδης,  χαιρετίζοντας  την  εκδήλωση αναφέρθηκε 
στο  ρόλο  και  τη  σημασία  της  ναυτικής  εκπαίδευσης,  ενώ 
έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ακτοπλοΐα ζητώντας από όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη να σκύψουν με προσοχή στον κλάδο. 

Τιμητικές διακρίσεις για τους κ.κ. Νικόλαο Ευθυμίου και Επαμεινώνδα Εμπειρίκο 
 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, το Ναυτικό Επιμελητήριο απένειμε τιμητικές πλακέτες στους κ.κ. κ.κ. Νικόλαο 
Ευθυμίου και Επαμεινώνδα Εμπειρίκο σε αναγνώριση της παραγωγικής και αποτελεσματικής ενασχόλησης 
τους  με  τη  διαμόρφωση  και  ενίσχυση  του  εθνικού  και  διεθνούς  κανονιστικού  πλαισίου  για  την  εμπορική 
ναυτιλία ως Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και ως μέλος ΔΣ‐ΝΕΕ, ο πρώτος, και ως Πρόεδρος 
της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας (GSCC) του Λονδίνου και μέλος ΔΣ‐ΝΕΕ, ο δεύτερος.  
 

  

Ο Υπουργός Ναυτιλίας απονέμει την πλακέτα 
στον κ. Ν. Ευθυμίου. 

Εκ μέρους του κ. Ε. Εμπειρίκου, την πλακέτα παρέλαβε ο διευθυντής 
της Aeolos Management κ. Ι. Βασιλάκης 

Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος με τον Πρόεδρο του ΟΛΠ 
και τέως ΥΕΝ κ. Γ.Ανωμερίτη 

Μερική άποψη του ακροατηρίου 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

Το Ναυτικό Επιμελητήριο, έχοντας σε ικανό ποσοστό στα μέλη του 
και τα Σκάφη Αναψυχής (επαγγελματικά & ιδιωτικά) με ουσιαστική 
συμμετοχή στους πόρους του, αποφάσισε να προσφέρει στον κλάδο 
αυτόν που βιώνει έντονα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσεως. 
 
Έτσι προχώρησε στην ανάθεση σχετικής Έρευνας-Μελέτης στο  Πα-
νεπιστήμιο Πειραιά με στόχο να συμβάλει στην αλλαγή του  θεσμι-
κού πλαισίου για να ελαφρυνθούν από τις υπέρμετρες  υποχρεώσεις 
τα Σκάφη Αναψυχής και προσελκυστούν νέα στη χώρα  μας.  
 
Τα τεκμηριωμένα στοιχεία της Έρευνας είναι σημαντικά και  στοχεύ-
ουν να συμβάλλουν θετικά στην υπό διαμόρφωση Πολιτική για την 
θέσπιση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, τόσο για τα Σκάφη  Ανα-
ψυχής, όσο και για την αναδιοργάνωση υποδομής για αυτά. Παράλ-
ληλα δε, στην παραμονή των υπαρχόντων Σκαφών Αναψυχής και 

κυρίως στην προσέλκυση νέων, που με την έλευση τους στην Ελλάδα θα δημιουργήσουν απασχό-
ληση, νέες θέσεις εργασίας και οικονομικό  όφελος για την Εθνική Οικονομία. 
 
Η επίσημη παρουσίαση της Έρευνας-Μελέτης πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στο Ναυτικό 
Όμιλο Ελλάδος, την 18η Δεκεμβρίου 2012. 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΕ:    www.nee.gr  
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Ο κ. Γ. Γράτσος, Πρόεδρος ΝΕΕ, υποδέχεται τον κ. Κ. Μουσουρούλη, Υπουργό  Ναυ-
τιλίας & Αιγαίου 

Το panel από αριστερά οι κ.κ. Γ. Βερνίκος, Μέλος ΔΣ/ΝΕΕ, Γ. 
Γράτσος, Πρόεδρος ΝΕΕ, Γ. Γαβριήλ, Μέλος ΔΕ/ΝΕΕ, Κ. Γκιζιά-
κης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Ο κ. Α. Παπαδόγγονας, τέως ΥΕΝ και Πρόεδρος ΝΟΕ, χαιρετί-
ζει την εκδήλωση 

Ο κ. Κ. Μουσουρούλης, Υπουργός  Ναυτιλίας & Αιγαίου,  
στο βήμα 

Ο κ. Γ. Γράτσος, Πρόεδρος ΝΕΕ, στο βήμα 

Ο Δρ Ι. Κούστας, Πρόεδρος HELMEPA και Μέλος ΔΣ/ΕΕΕ, συμμμε-
τέχοντας στη συζήτηση 
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ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
 

Τα οφέλη των σκαφών αναψυχής για τον τουρισμό και την οικονομία 
 

Παρουσίαση της μελέτης του Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΡΕΥΝΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΡΑΤΣΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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Ομιλία Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη 

Αγαπητέ πρόεδρε του Ναυτικού Επιμελητηρίου, 
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, 
 
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλω-
ση που μου δίνει την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας κά-
ποιες σκέψεις. Και θα αρχίσω με τρεις λέξεις: Αγωνία, 
ανησυχία, αβεβαιότητα. 
Λέξεις που είναι γνώριμες σίγουρα σε όλους, ιδιαίτερα 
τους τελευταίους μήνες, καθώς είναι από αυτές που κυρι-
αρχούσαν τόσο στον δημόσιο διάλογο, όσο και στις προ-
σωπικές συζητήσεις καθενός από μας. 
 
Θα μείνουμε στο ευρώ; Θα πάρουμε την επόμενη δόση; 
Θα δούμε άραγε φως στο τούνελ; 
Μερικές από το τις ερωτήσεις που βασάνιζαν πολλούς. 
Οι επίμονες και συστηματικές προσπάθειες σύσσωμης της 
ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και  προσωπικά του πρωθυ-
πουργού Αντώνη Σαμαρά, έφεραν τελικά καρπούς και 
συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε να πάρει η Ελλάδα θετικές 
απαντήσεις. 
Το πρώτο και πολύ μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης κερ-
δήθηκε. Χωρίς ούτε ένα λεπτό για χάσιμο μπαίνουμε στην 
αρένα για να κερδίσουμε το δεύτερο στοίχημα ― που 
είναι εξίσου σπουδαίο και επίσης δύσκολο: 
Την επανεκκίνηση της οικονομίας σε υγιείς και στέρεες 
βάσεις, την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. 
 
Η επανεκκίνηση της οικονομίας δεν είναι στόχος που επι-
τυγχάνεται χωρίς σχεδιασμό, χωρίς οργάνωση. 
Σ’ αυτή την πραγματικά επίπονη προσπάθεια η ελληνική 
κυβέρνηση έχει δύο πολύ ισχυρά όπλα στη φαρέτρα της, 
δύο βιομηχανίες υγιείς, παρά τις δύσκολες συνθήκες, που 
φέρνουν στη χώρα συνάλλαγμα, που συμβάλλουν στο 
ΑΕΠ και στην αντιμετώπιση του εξωτερικού χρέους ― τη 
ναυτιλία και τον τουρισμό. 
 
Η ναυτιλία και ο τουρισμός δεν έχουν ως μόνο κοινό ση-
μείο το ότι στηρίζουν αποτελεσματικά την εθνική οικονο-
μία. Υπάρχει ένα πεδίο που οι δύο συμπράττουν και δημι-
ουργούν ακόμη μία ευκαιρία για ανάπτυξη ― και μιλάω 
για τον θαλάσσιο τουρισμό. 

Ο θαλάσσιος τουρισμός είναι τομέας ανεκμετάλλευτος για 
την εθνική οικονομία. Δυστυχώς, θα μπορούσε να πει 
κάποιος. 
Ευτυχώς, δεδομένων των συνθηκών, θα έλεγα εγώ. 
Γιατί εδώ υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες εκμετάλλευσης 
και γιατί δεν είναι ένας τομέας κορεσμένος. 
 
Τα αποτελέσματα που θα έχει η ανάπτυξη του θαλάσσιου 
τουρισμού για την εγχώρια οικονομία και την αύξηση της 
απασχόλησης αναλύονται διεξοδικά στη μελέτη που πα-
ρουσιάζεται σήμερα. 
Στο σημείο αυτό, θέλω να συγχαρώ την ομάδα εργασίας 
του Πανεπιστημίου Πειραιά που δούλεψε για τη μελέτη 
και το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος που πήρε την πρω-
τοβουλία για την εκπόνησή της. 
 
Από την πλευρά μου θα ήθελα να επικεντρωθώ στον τρό-
πο με τον οποίο θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
Πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου 
και ελκυστικού θεσμικού πλαισίου. 
 
Σε συνεργασία με την Υπουργό Τουρισμού, κυρία Όλγα 
Κεφαλογιάννη, το προετοιμάζουμε έχοντας ως πυξίδα μας 
τρεις πολιτικούς στόχους: 
• την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας στον 
τομέα, 
• τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους συναφείς 
κλάδους, 
• την περιφερειακή ανάπτυξη με την ενίσχυση των τοπι-
κών οικονομιών 
 
Πώς θα τους πετύχουμε; 
Το μείζον, θα έλεγα, είναι να αυξηθεί η προσέλκυση ιδιω-
τικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής για κυκλοφο-
ρία και ελλιμενισμό για όσο το δυνατόν περισσότερους 
μήνες τον χρόνο, αλλά και η προσέλκυση μεγάλων επαγ-
γελματικών σκαφών για να χρησιμοποιούνται και να πα-
ραμένουν στην Ελλάδα ακόμη και καθόλη τη διάρκεια του 
χρόνου, εάν αυτό είναι δυνατόν. 
Στο πλαίσια αυτό, είναι αναγκαίο, να αλλάξει η φιλοσοφία 
της αντιμετώπισης των επαγγελματικών πλοίων αναψυ-
χής, και να προσφερθούν κατάλληλα κίνητρα προσέλκυ-
σης. 
 
Θα αναφέρω ορισμένους τρόπους για να καταστεί αυτό 
εφικτό: 
• κωδικοποίηση και επικαιροποίηση όλης ανεξαιρέτως της 
νομοθεσίας, 
• απλοποίηση και συντόμευση των διαδικασιών για την 
απόκτηση και ανανέωση άδειας επαγγελματικού πλοίου 
αναψυχής. 
• αποσαφήνιση και απλοποίηση των διατάξεων, οι οποίες 
αφορούν την είσοδο, κίνηση, χρήση και ελλιμενισμό των 
ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, στα 
ελληνικά ύδατα αλλά και τη νηολόγηση πλοίων υπό ελλη-
νική σημαία. 
 
Οικοδομώντας την απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου, θα 
δημιουργηθεί ρεύμα επανόδου των σκαφών στα ελληνικά 
ύδατα και τις ελληνικές μαρίνες, θα τονωθεί η οικονομία 
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των νησιών και των παράκτιων περιοχών και θα δημιουρ-
γηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, και αυτό είναι σή-
μερα το πιο σημαντικό. 
 
Υπάρχει ένας τομέας δραστηριοποίησης στον οποίο θέλω 
να αναφερθώ ιδιαίτερα, γιατί πιστεύω ότι θα αποτελέσει 
μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα μας, και αναφέρομαι στον 
κρουαζιέρα. 
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει συνειδητά απο-
φασίσει να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της κρου-
αζιέρας στη χώρα μας, αντιμετωπίζοντας, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του πάντα, τα πολύπλευρα ζητήματα που 
συνδέονται με τον κλάδο. 
 
Συγκεκριμένα, με σκοπό την περαιτέρω αύξηση των προ-
σεγγίσεων σε ελληνικούς λιμένες καθώς και τη διευκόλυν-
ση των εμπλεκομένων ενόψει, κυρίως, του επόμενου του-
ριστικού έτους 2013, ολοκληρώθηκαν, υλοποιούνται ή/και 
προγραμματίζονται οι εξής ενέργειες: 
1. Καταγράφηκαν οι δυνατότητες όλων των ελληνικών 
λιμένων υποδοχής. 
2. Εκπονήθηκαν βάσει διεθνών βέλτιστων πρακτικών και 
στάλθηκαν για άμεση εφαρμογή στους λιμένες υποδοχής, 
προτάσεις για την εφαρμογή του συστήματος προκαθορι-
σμένης ημερομηνίας και ώρας εξυπηρέτησης (berth allo-
cation), ώστε να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες 
τις δυνατότητες όγκου εξυπηρέτησης από κάθε λιμένα. 
3. Για την προοδευτική βελτίωση τόσο των μεγάλων λιμέ-
νων υποδοχής της χερσαίας χώρας και της Κρήτης, όσο και 
μικρότερων λιμένων κυρίως της νησιωτικής Ελλάδας, υλο-
ποιούνται επεμβάσεις και εργασίες  συντήρησης. 
4. Ολοκληρώθηκε και πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφι-
ση στη Βουλή, νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο καθορίζο-
νται σε εθνικό επίπεδο οι αρμοδιότητες και οι απαιτούμε-
νες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
Διεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών 

Εγκαταστάσεων ISPS και τη βελτίωση της ασφάλειας των 
πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων 
από σκόπιμες παράνομες ενέργειες. 
5. Συμφωνήθηκαν με το Υπουργείο Πολιτισμού και σύντο-
μα θα ανακοινωθούν οι συνθήκες λειτουργίας των μουσεί-
ων και των αρχαιολογικών χώρων, μέσα στο στενό πλαίσιο 
της παραμονής των κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια υπο-
δοχής. 
6. Ολοκληρώνεται το τελικό κείμενο Στρατηγικής για την 
ανάπτυξη του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος. 
 
Η χώρα μας έχει ευλογηθεί ―επιτρέψτε μου να χρησιμο-
ποιήσω αυτή την έκφραση― με σπάνιας ομορφιάς θαλάσ-
σιο περιβάλλον, με μοναδικό οικοσύστημα, με πλούτο 
νησιών και ακρογιαλιών, με εξαιρετικό κλίμα, σχεδόν όλο 
το χρόνο. 
Είναι τώρα στη δική μας ευχέρεια να αναγνωρίσουμε αυτή 
την ευλογία και να την μετατρέψουμε σε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. 
Σε ό,τι αφορά στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου έχουμε 
αναλάβει την πολιτική πρωτοβουλία, τα αποτελέσματα 
της οποίας θα δείτε πολύ σύντομα. 
 
Πιστεύω ότι εάν όλοι οι φορείς δράσουν οργανωμένα 
συνεργαζόμενοι και υποστηριζόμενοι από την Πολιτεία, 
Εάν αναβαθμίσουμε την ποιότητα των παρεχομένων υπη-
ρεσιών για να καλύψουμε τις νέες αυξημένες απαιτήσεις 
της αγοράς, 
Εάν προσπαθήσουμε να προσφέρουμε ανταγωνιστικό 
τουριστικό προϊόν και ανάλογο των προσδοκιών των επι-
σκεπτών μας, 
Θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε την Ελλάδα στη θέση που 
της αρμόζει στον παγκόσμιο χάρτη του θαλάσσιου τουρι-
σμού. 
 
Σας ευχαριστώ 
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Η Ναυτιλιακή Έκθεση ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ είναι θεσμός με διεθνή 
αναγνώριση και προβολή. Αυτό επιτεύχθηκε στην διάρκεια 
ετών, λόγω των υψηλών στόχων που ετέθησαν και του 
επιπέδου οργάνωσης της Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ. 
 
Η μεγάλη διεθνής απήχηση των ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΩΝ για την χώρα 
μας  τη φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία και της προσδίδει 
γόητρο σε αυτή την ζοφερή εποχή με τα τόσα αρνητικά. Η 
Έκθεση δε προσφέρει στην ανάπτυξη του συνεδριακού 
τουρισμού στην χώρα. 
 
Η μεγάλη Ελληνόκτητη ναυτιλία, η μεγαλύτερη του κόσμου, 
προϊόν της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, με την δυναμική και την 
τεχνογνωσία της, παρά την ναυτιλιακή κρίση που διανύει τον 
τέταρτό της χρόνο, δημιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξη 
στην χώρα.  
 
Για να συνεχίσει να υπάρχει η Ελληνόκτητη ναυτιλία σε ένα 
κόσμο που τα δεδομένα συνεχώς αλλάζουν πρέπει να 
προσαρμόζεται ανανεώνοντας τον στόλο της αλλιώς θα 
μαραζώσει και θα σβήσει. Τα ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ συμβάλλουν σ’ αυτό 
γιατί φέρνουν σε επαφή τους Έλληνες εφοπλιστές με την νέα 
τεχνολογία. 
 
H επιτυχία των ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΩΝ αναδεικνύει την επιτυχία της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Με κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο 
πρέπει η Ελλάδα να κινηθεί προς την απελευθέρωση της 
επιχειρηματικότητας, των εμπορικών δραστηριοτήτων  και την 
ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με ιδιωτικοποίηση 
διαφόρων τομέων. Η παραχώρηση τμήμα του σταθμού 
εμπορευματοκιβωτίων διπλασίασε την κίνηση στο λιμάνι και 
ανέδειξε πάλι τον Πειραιά ως σημαντικό λιμάνι της Μεσογείου 
μετά από πολυετή υποτονική λειτουργία. Με την βελτίωση του 
νόμου για την απελευθέρωση της κρουαζιέρας ελπίζουμε σε 
μεγαλύτερα οφέλη και από τον οργανωμένο θαλάσσιο 
τουρισμό.  
 
Τα Ποσειδώνια αναδεικνύουν τον Ελληνικό εφοπλισμό ο οποίος 
είναι ένας από τους κύριους προωθητές της παγκοσμιοποίησης. 
Ο Ελληνικός εφοπλισμός, έχοντας την πρώτη θέση παγκοσμίως, 
συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνιών και του διεθνούς 
εμπορίου, εξυπηρετώντας την οικονομική διακίνηση  πρώτων 
υλών και βιομηχανικών προϊόντων. Θωρείται δε στρατηγικός 
εταίρος στις μεταφορές σημαντικών χωρών όπως η Κίνα, η 
Ινδία, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέροντας 
διπλωματικά ερείσματα στην χώρα. 
 
Επιθυμώ να ευχηθώ σε όλους τους συμμετέχοντες στα 
«ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2012» να έχουν εποικοδομητικές συνεργασίες 
και επιτυχία στις εμπορικές επαφές. Εύχομαι δε μία ευχάριστη 
διαμονή  στην χώρα μας, που παρά την οικονομική κρίση 
συνεχίζει να είναι ένας φιλόξενος και ευχάριστος τουριστικός 
προορισμός. 
  
Γεώργιος Α. Γράτσος 
Πρόεδρος ΝΕΕ 

 

  Greek shipping welcomes the “POSIDONIA 2012” exhibition. The 
biennial POSIDONIA exhibition is an established international 
event that promotes the latest developments in ship design, 
construction and machinery. 
 
The large international response to this year’s POSIDONIA 
exhibition is particularly important for Greece as it helps 
promote Greece as a venue for exhibition and convention 
tourism. 
 
Greek shipping, controlling probably the largest fleet in the 
world, despite the shipping crisis which is in its 4

th
 year, 

continues to create employment and growth in the country. 
Greek shipping in order to continue providing cost efficient 
transport services for world trade in a constantly changing 
environment considers that POSIDONIA exhibition is very 
important for all involved in shipping to see the latest 
developments. 
 
POSIDONIA also highlights the ability and achievements of the 
private sector. Greece could benefit substantially by promoting 
changes that would enable the private sector to expand and 
create jobs. The privatization of the Piraeus container terminal 
has achieved doubling of the container throughput, making 
Piraeus once again an important Mediterranean port after years 
of underperformance. With the recently enacted changes with 
regard to the cabotage law with regard to cruise ships, Greece 
has finally aligned its legislation to that of other European 
countries. We are looking forward to Greek ports becoming 
important cruising home ports in the next few years, something 
that will prove to be in the interest of both cruise ship operators 
and Greece. 
 
POSIDONIA also underlines the achievements of the Greek fleet 
in promoting globalization. Greek shipping greatly contributes 
to the safe, cost efficient transport of goods internationally. It is 
considered a strategic partner for the seaborne transport 
requirements of major nations such as China, India, Russia, the 
USA and the European Union.  
 
Concluding I wish all participants at the POSIDONIA 2012 
exhibition every success in their commercial contacts. I wish 
everyone a pleasant stay in our country which, despite the 
economic crisis, continues to be a hospitable and beautiful 
tourist destination. 
 
George A. Gratsos 
President HCS 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΩΝ 
 

 
 
Eικονίζονται από αριστερά: ο Πρόεδρος της Ενωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων 
Χαράλαμπος Σημαντώνης, ο Lloyd's Register CEO Richard Sadler, ο Πρόεδρος του Ναυτικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος Γεώργιος Γράτσος, ο Γ.Γ. του υπουργείου Ανάπτυξης Αθανάσιος Πάλλης, 
ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Ποσειδωνίων Γιάννης Λύρας, ο Δήμαρχος Πειραιά 
Βασίλης Μιχαλολιάκος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης, ο 
Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης Σταύρος Χατζηγρηγόρης, 
ο Πρόεδρος των Ποσειδωνίων Θεόδωρος Βώκος και ο Γ.Γ. της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας 
Μικρών Αποστάσεων Γεώργιος Αλεξανδράτος. 

 
 
 
 
 

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

 
 
Ο κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρωθυπουργός της υπηρεσιακής 
Κυβέρνησης εγκαινιάζει την έκθεση στο Metropolitan Expo στα 
Σπάτα. Πίσω του ο ΥΠΑΑΝ, Γιάννης Στουρνάρας. Από αριστερά ο κ. Θ. 
Βώκος, Πρόεδρος των Εκθέσεων «Ποσειδώνια», ο κ. Γ. Λύρας 
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Έκθεσης και μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΕ, ο κ. Β. Μιχαλολιάκος Δήμαρχος 
Πειραιά και οι κ. Θ. Βενιάμης Πρόεδρος της ΕΕΕ, Γ. Γράτσος πρόεδρος 
του ΝΕΕ, Χαρ. Φαφαλιός Πρόεδρος του Greek Shipping Cooperation 
Committee και Χαρ. Σημαντώνης πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών 
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων 

 
Ο κ. Π. Πικραμμένος στην τελετή εγκαινίων απευθύνει χαιρετισμό 
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ΤΟ ΝΕΕ ΣΤΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 
 

  
Το περίπτερο του ΝΕΕ στην έκθεση ήταν στελεχωμένο από επτά 4ετείς σπουδαστές και σπουδάστριες της ΑΕΝ Ύδρας 

  
 

Το ΝΕΕ, που είναι ένας από τους βασικούς φορείς που παρέχουν θεσμική στήριξη των Ποσειδωνίων 
παρέχοντας την Αιγίδα του, στο περίπτερο του παρουσίασε οικονομικά & τεχνικά στοιχεία της 
δυναμικότητας όλων των κλάδων της Ναυτιλίας. 
 

 
 
Ειδικότερα,  
 
1) Τον δυναμισμό της Ποντοπόρου Ναυτιλίας με την 
συνεισφορά της στις Διεθνείς μεταφορές και την 
συμμετοχή της στην δημιουργία των «eco – friendly ships» 
του μέλλοντος.  

 
 
 
 
2) Την δυναμική του κλάδου της Ακτοπλοΐας με τον 
ανανεωμένο στόλο, που συμβάλει στην ανάπτυξη των 
νησιών και για να συνεχιστεί η μεγάλη αυτή συνεισφορά 
θα πρέπει η πολιτεία να ενσκήψει με ορθολογισμό και 
ενδιαφέρον. 
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3) Τις προοπτικές αναπτύξεως του Θαλάσσιου Τουρισμού 
και την μεγάλη συνεισφορά του ποικιλοτρόπως στον τόπο 

4) Τις δυνατότητες που ανοίγονται για το λιμάνι Πειραιά 
να αναπτυχθεί σε κεντρικό λιμάνι διαμετακόμισης για την 
Βαλκανική και Κεντρική Ευρώπη έως την Πολωνία. 
 

 
 

 
Φωτογραφικά στιγμιότυπα 

  

  
Στο περίπτερο του ΝΕΕ, ο κ. Γ. Γράτσος ενημερώνει τον Πρωθυπουργό 
για θέματα ναυτιλίας 

Από αριστερά οι κ.κ. Ι. Τσενεμπής, Γ. Γράτσος, σπουδαστής και      
σπουδάστρια ΑΕΝ Ύδρας, Θ. Βενιάμης 

 
 Από αριστερά, ο κ. Γ. Αλεξανδράτος, Μέλος ΔΣ-ΝΕΕ, σπουδάστρια ΑΕΝ Ύδρας, ο κ Λίτινας Γ.Γ. ΥΠΑΑΝ,  

ο κ. Ι. Στουρνάρας, Υπουργός ΥΠΑΑΝ, ο κ. Β. Λογοθέτης, Αντιπρόεδρος ΝΕΕ,  ο κ. Γ. Γράτσος, Πρόεδρος ΝΕΕ,  
ο Πρωθυπουργός κ. Π. Πικραμμένος, ο κ. Ι. Τσενεμπής Γ.Δ/ντής ΝΕΕ, σπουδαστής ΑΕΝ Ύδρας 
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΟΥ ΝΕΕ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟ 2012 

Συνεδρίαση της 17ης Ιανουαρίου 2012 

 
 
 
 
 
Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 17/1/2012 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα: 
 
1. Δραστηριότητα ΝΕΕ σε σχέση με ν. Εκπαίδευση, Θαλάσσιο Τουρισμό κλπ. 
 
Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος κατά το τελευταίο διάστημα ανέπτυξε σημαντική δραστη-
ριότητα συνεργαζόμενο με τον κ. ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, σχετικά 
με τα ανωτέρω θέματα και συγκεκριμένα: 
 
(α) Συμμετείχε στην ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε με εντολή του Υφυπουργού κου Α. Γεωργιάδη για να αξιολογή-
σει και προβεί σε προτάσεις για την παρούσα κατάσταση της Ναυτικής Εκπαίδευσης.  
Σε συζητήσεις ΝΕΕ – ΕΕΕ διαμορφώθηκε αρχικό πλαίσιο θέσεων Εφοπλισμού, όπου μεταξύ άλλων ήταν και οι θέσεις μη 
περιορισμού του αριθμού των ΑΕΝ, μη επιπλέον επιβάρυνση του ΚΝΕ, επαναλειτουργία της ΑΕΝ Ν. Μηχανιώνας, παρα-
μονή των ΑΕΝ στο ΥΠΑΑΝ και υπό το Λιμενικό Σώμα κλπ. 
Οι συζητήσεις συνεχίζονται και το ΝΕΕ σε συνεννόηση πάντα με την ΕΕΕ, στης οποίας την Επιτροπή εκπαιδεύσεως συμ-
μετέχει, ανάλογα εκφράζεται και στην ομάδα εργασίας.  
 
(β) Αναφορικά με τα τρία σκέλη της Επιβατηγού Ναυτιλίας, ήτοι Ακτοπλοΐα, Κρουαζιερόπλοια, Θαλαμηγά αναψυχής, το 
ΝΕΕ με πρωτοβουλίες του κ. Προέδρου ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα και ειδικότερα: 
 
Ο κ. Πρόεδρος συναντήθηκε αρκετές φορές και συζήτησε και επεξήγησε τα θέματα στον Υφυπουργό κ. Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 
καθώς και στον Γ.Γ. κ. Ν. ΛΙΤΙΝΑ. Επιπλέον το ΝΕΕ σε συνεργασία με τον ΣΕΕΝ, τα Επαγγελματικά Σκάφη Αναψυχής καθώς 
και τα Ιδιωτικά, επεξεργάστηκε διάφορες προτάσεις των μελών ΝΕΕ και κατέληξε σε τρία σημαντικά έγγραφα εισηγή-
σεις, σε σχέση με: 

 Σχέδιο νόμου για τα κρουαζιερόπλοια και θαλαμηγά 

 Συζητήσεις για την βελτίωση συνθηκών λειτουργίας και οικονομικού πλαισίου της Ακτοπλοΐας κλπ. 
 
Πιστεύουμε καταλήγει το κ. Πρόεδρος, ότι οι θέσεις μας είχαν απήχηση και διαπιστώθηκε ότι ο Υφυπουργός κ. Α. Γεωρ-
γιάδης αντιλαμβανόμενος το γενικότερο όφελος για την Ελλάδα, έχει σκοπό να ακυρώσει τον προηγούμενο νόμο για το 
καμποτάζ στη κρουαζιέρα και να βελτιώσει το νομικό πλαίσιο για τα θαλαμηγά, όπως οι εισηγήσεις ΝΕΕ αναφέρουν.  
 
Για δε την Ακτοπλοΐα, ύστερα και από σύντομη μελέτη του ΝΕΕ που διαβιβάστηκε στον κ. Υφυπουργό, το κλίμα διαγρά-
φεται ευνοϊκό για να γίνουν θετικά θεσμικά βήματα.  
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ευχαριστεί τον κ. Πρόεδρο για τις πρωτοβουλίες και τη δραστηριότητα και παρα-
καλεί, να συνεχίσει το ΝΕΕ να προωθεί τα θέματα με το ίδιο ενδιαφέρον.  
 
2. Αρχαιρεσίες ΝΕΕ 22/2/2012 
 
Ενημερώνεται το ΔΣ για τις προσεχείς Αρχαιρεσίες για το ½ ΔΣ/ΝΕΕ, των οποίων η θητεία έχει συμπληρωθεί και παρακα-
λούνται τα Μέλη, όπως όσοι επιθυμούν επανεκλογή να υποβάλλουν έγκαιρα υποψηφιότητα.  
 
3. Ναυτική Εκπαίδευση – Προσέλκυση 
 
Ενημερώνεται το ΔΣ από τον κ. Ι. Τσενεμπή αναφορικά με τη Ν. Εκπαίδευση, ότι υπάρχουν διάφορες πτυχές του θέματος 
και πολλοί εμπλεκόμενοι σε συζητήσεις, σκέψεις, ιδέες. Για το πλοίο, όπως έχει πολλαπλώς εκφρασθεί και δηλωθεί το 
υπάρχον Σύστημα – Μοντέλο Εκπαιδεύσεως είναι αποδεκτό, δοκιμασμένο και ικανό να παράγει Αξιωματικούς. Σαν σύ-
στημα λοιπόν δεν χρήζει αλλαγής. Χρήζει όμως διορθωτικών παρεμβάσεων, συντονισμού, ώστε ούτε οι ΑΕΝ να κλείνουν 
(Μηχανιώνα), ούτε το φαγητό να λείπει, ούτε τα βιβλία να λείπουν, ούτε οι Καθηγητές να σπανίζουν κλπ. 
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Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ θεωρεί, ότι θα πρέπει το ΝΕΕ σε συνεργασία με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις να κατα-
βάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες και οι παραγόμενοι Αξιωματικοί να είναι αντάξιοι 
και των αμοιβών και των σημερινών απαιτήσεων για την ασφαλή και οικονομικά εκμεταλλεύσιμη διακυβέρνηση και 
λειτουργία των πλοίων.  
 
4. ΙΜΟ 
 
Ο κ. Ι. Τσενεμπής αναφερόμενος στον ΙΜΟ σημείωσε ότι, από τα πολλαπλά θέματα που περιέχονται εκάστοτε για συζή-
τηση στις Επιτροπές-Υποεπιτροπές, μερικά έχουν βαρύνουσα σημασία: 
 
-Oil Record Book.  
Για να είναι επίκαιροι οι κώδικες ISM-ISPS καθώς και το βιβλίο πετρελαίου χρήζουν κατά καιρούς συμπληρώσεως. 
Με πρόσφατη οδηγία (επισυνάπτεται) από την 17/12/2011, ο ΙΜΟ δίδει κατευθυντήριες γραμμές για τις εγγραφές του 
βιβλίου πετρελαίου των παραγράφων που αναφέρονται στο Μηχανοστάσιο, ώστε με διεθνές ομοιόμορφο σύστημα να 
γίνονται οι εγγραφές, διευκολύνοντας έτσι και τους υπεύθυνους του πλοίου και τους Port State Control Officers. 
 
-Διαχείριση θαλασσέρματος.  
Ευρίσκεται σε εξέλιξη η επικύρωση της προς 4ετίας Συνομολογηθείσας Σύμβασης του ΙΜΟ «Ballast Water Management», 
για να αρχίσει διεθνώς να τίθεται σε εφαρμογή. Μεταξύ άλλων σχετικών είναι απαραίτητο να έχουν από τον ΙΜΟ γίνει 
αποδεκτά Συστήματα αποβακτηριοποίησης του Ballast.  
 
Η έως τώρα εμπειρία από τις δοκιμαστικές χρήσεις των διαφόρων συστημάτων δεν βεβαιώνει για την αποτελεσματικό-
τητα αυτών. Αυτό στη διεθνή πλοιοκτησία δημιουργεί αναστολές και εκτιμούν, ότι η «Ballast Water Management Con-
vention» Δεν πρέπει να κυρωθεί για να τεθεί σε εφαρμογή. Με αυτό το πνεύμα συντάσσεται και η Ελληνική Πλοιοκτησία 
και ανάλογα εισηγείται στην Πολιτεία, η οποία έχοντας διαφορετικό σκεπτικό ενδεχομένως να προωθήσει διαδικασίες 
κύρωσης.  
 
Από την άλλη μεριά οι υποχρεώσεις των παράκτιων κρατών για δημιουργία «Επαρκών εγκαταστάσεων υποδοχής θαλασ-
σέρματος», δεν φαίνεται να υλοποιείται. Επί πλέον η ίδια η Σύμβαση παρέχει δυνατότητες κράτη-μέλη για διαφορετική 
εφαρμογή της Σύμβασης.  
 
5.  Πειρατεία 
 
Ενημερώνεται το ΔΣ ότι, το θέμα – πρόβλημα ιδιαίτερα στον κόλπο του Aden – Ινδικό Ωκεανό συνεχίζει να είναι σε 
ένταση. Πολλά κράτη πλέον θεσπίζουν κανόνες χρησιμοποιήσεως ενόπλων, όπου και η χώρα μας εντάσσεται σ΄ αυτό το 
σκεπτικό και προωθεί σχετικές διαδικασίες. 
 
Το ΝΕΕ τον περασμένο μήνα συμμετείχε σε πολυεθνική συνάντηση στο ΓΕΘΑ, όπου μεταξύ άλλων αφού συζητήθηκε η 
δυνατότητα διαθέσεως εμπορικών πλοίων, όταν απαιτηθεί για μεταφορά τόσο στρατιωτικού υλικού και προσώπων από 
το ΝΑΤΟ καθώς και αμάχων, έγινε ευρεία ανάλυση και του προβλήματος της Πειρατείας (επισυνάπτεται σχετικό 
έγγραφο).  
 
Αναφορικά με την χρησιμοποίηση ομάδας ενόπλων έχει δραστηριοποιηθεί η BIMCO και προσδοκά έως τον Μάρτιο 2012 
να έχει καταρτίσει «Πρακτικό Συμφωνητικό» ανάθεσης σε ενόπλους την φύλαξη του πλοίου και το μελετά με Πλοιοκτή-
τες, Νομικούς, Ασφαλιστές και P+I Clubs. 
 
6.  Διάφορα  
 
Ενημερώνεται το ΔΣ σχετικά με: 
(α) Προοπτικές Μεσογειακών λιμένων για Διαμετακόμιση. 
Σχετικές προβλέψεις περιγράφονται με αναφορά το λιμάνι της Τεργέστης και την ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών 
από άπω Ανατολή έως την Μεσόγειο και εκείθεν Σιδηροδρομικώς στα Κέντρα της Ευρώπης. 
Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει εισηγήσεις ΝΕΕ (κ. Γ. Γράτσος) για σύνδεση με Σιδηρόδρομο τόσο του Πειραιά, όσο και 
Θεσσαλονίκης ή άλλα λιμάνια για την προσέλκυση Διαμετακομιστικού φορτίου (σχετικό έγγραφο).  
 
(β) Merchant Ships in 2030 
Σχετική πραγματεία σχεδιαστών πλοίων του μέλλοντος αναφέρεται τόσο στα πλοία, όσο και το σύστημα θαλάσσιων 
μεταφορών του μέλλοντος και θεωρούν ότι θα απαιτηθεί να έχουν τα πλοία καλύτερη χρήση – εκμετάλλευση που θα 
οδηγήσει σε μεγέθυνση των ναυτιλιακών εταιρειών ή και μεγαλύτερη συνεργασία τους. 
Ένα δείγμα σήμερα είναι η εξέλιξη κρουαζιεροπλοίων, όπου από την επικεφαλής προ 20ετίας Ελληνική εταιρεία 
«Ηπειρωτική» των πλοίων 300-500 επιβατών και τους κολοσσούς ν. εταιρείες Carnival, Celebrity κλπ. 
 
(γ) Ευρωπαϊκή οδηγία για «τήρηση υποχρεώσεων κράτους σημαίας για επιθεωρήσεις» κλπ.  
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Συνεδρίαση της 23ης Φεβρουαρίου 2012 

Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 23/2/2012 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα: 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Σύμφωνα με τον ν. 989/79 στις 22/2/2012 διεξήχθησαν Αρχαιρεσίες στο ΝΕΕ και σήμερα ολοκληρώνονται οι σχετικές 
Διαδικασίες. 
 
(α) Εκλογή Προέδρου 
 
O Πρόεδρος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΤΣΟΣ του οποίου έληξε η θητεία αλλά επανεκλέγη ως μέλος ΔΣ, καλωσορίζει και συγχαίρει 
για την εκλογή τους τα νέα μέλη του ΔΣ, τους κ.κ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ ΗΡΑΚΛΗ, ΣΑΚΕΛΛΗ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ και τα 
επανεκλεγέντα μέλη κ.κ. ΑΓΑΠΗΤΟ ΑΝΤΩΝΙΟ, ΒΑΡΒΑΤΕ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΒΕΡΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ ΦΩΤΙΟ, ΛΑΙΜΟ ΚΩ-
ΣΤΗ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, κα ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΑΝΝΑ, ΝΟΜΙΚΟ ΛΟΥΚΑ, ΡΟΥΣΣΟ ΣΤΑΥΡΟ, ΣΚΟΡΔΙΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΤΕΡΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 
κα ΤΡΑΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ και κ. ΦΑΦΑΛΙΟ ΛΟΥΚΑ.   
 
Επίσης εκ μέρους του ΔΣ εκφράζει τις ευχαριστίες του για τα απερχόμενα μέλη τους κ.κ ΛΑΜΠΡΟ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑΛΙΟ 
ΝΙΚΟΛΑΟ, ΛΑΖΑΡΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΡΗΓΟ, ο οποίος ήλθε επιλαχών στις παρούσες εκλογές.  
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος με βάση τον περί ΝΕΕ νόμο 989/79, ενημερώνει το ΔΣ και αναφέρει, ότι προκειμένου να 
ακολουθήσει η εκλογή Προέδρου, θα πρέπει να οριστεί Πρόεδρος της Συνεδριάσεως και προτείνει τον κ. ΛΟΥΚΑ ΦΑΦΑ-
ΛΙΟ και παρακαλεί για άλλες προτάσεις.  
 
Δεν υπήρξαν άλλες προτάσεις και το ΔΣ εγκρίνει για Πρόεδρο της Συνεδριάσεως τον κ. ΛΟΥΚΑ ΦΑΦΑΛΙΟ, ο οποίος καλεί-
ται να αναλάβει καθήκοντα.  
 
Ο κ. Λ. ΦΑΦΑΛΙΟΣ ευχαριστεί για την τιμή αυτή και καλωσορίζει από την πλευρά του τα ανωτέρω νέα μέλη του ΔΣ και 
παρακαλεί να αρχίσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου, προτείνοντας την επανεκλογή του κ.  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΑΤΣΟΥ και πα-
ρακαλεί για άλλες προτάσεις ή αυτοπροτάσεις.  
 
Μη γενόμενες άλλες προτάσεις, παραμένει υποψήφιος για την Προεδρία ΝΕΕ 2012-2014 ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΤΣΟΣ.  
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαδικασί της ψηφοφορίας, μετά το τέλος της οποίας εκλέγεται Πρόεδρος ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΡΑ-
ΤΣΟΣ για την 2ετία 2012-2014 και καλείται να προεδρεύσει της Συνεδριάσεως.  
 
Ο κ. Γ. ΓΡΑΤΣΟΣ ευχαριστεί τα μέλη του ΔΣ για την τιμή να τον επανεκλέξουν Πρόεδρο για την προσεχή 2ετία και εκφρά-
ζει την πεποίθηση, ότι με τη συμπαράσταση όλων και τη συνεργασία των μελών του ΝΕΕ, θα συνεχίσει να Υπηρετεί τα 
συμφέροντα της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας με τον ίδιο ζήλο, επιδιώκοντας στο εσωτερικό και διεθνώς να προωθη-
θούν με την καλύτερη δυνατή υποστήριξη τα θέματα της Ναυτιλίας και επιλυθούν κατά τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
τα προβλήματα της.  
 
Ακόμα ο κ. Πρόεδρος σημειώνει, ότι στο ΝΕΕ τα όποια θέματα – προβλήματα αντιμετωπίζονται πάντα με πνεύμα συναί-
νεσης και καλοπροαίρετης συνεργασίας, στοχεύοντας στη διατήρηση κλίματος ομαλότητας, όπως αρμόζει στην οντότητα 
του θεσμικού οργάνου του ΝΕΕ.  
 
(β) Εκλογή Αντιπροέδρων & Μελών ΔΕ 
 
Στη συνέχεια σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία για τη 2ετία 2012-2014 η κα ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΡΑΥΛΟΥ και ο κ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ καταλαμβάνουν τη θέση Αντιπροέδρου Α & Β.  
Αντίστοιχα και οι κ.κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, Ι. ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ & Λ. ΦΑΦΑΛΙΟΣ, τις 4 θέσεις της Διοι-
κούσας Επιτροπής.  
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος συγχαίρει τους Αντιπροέδρους και τα μέλη της ΔΕ για την εκλογή τους και αναφέρει γενικότε-
ρα τα εξής: 
 
Έργο – αρμοδιότητες ΝΕΕ 
 
Το έργο του ΝΕΕ έχει αναφορά σε όλους τους κλάδους της Εμπορικής Ναυτιλίας μελών του ΝΕΕ και για το οποίο με τη 
συνεργασία των Εφοπλιστικών Ενώσεων, αλλά και μελών του ΔΣ με εμπειρία και ειδίκευση, βοηθάτε το ΝΕΕ για τη δια-
μόρφωση των προτάσεων και εισηγήσεων του προς το Υπουργείο και την Ελληνική Πολιτεία ευρύτερα.  
Στο ΝΕΕ θεσμικά υπάρχουν κατά τομείς μόνιμες επιτροπές με μέλη του ΔΣ αλλά και του ευρύτερου ναυτιλιακού τομέα, 
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παράλληλα όμως για τα ίδια θέματα υπάρχουν και επιτροπές στις Εφοπλιστικές Ενώσεις, όπου επίσης συμμετέχουν και 
μέλη του ΔΣ ΝΕΕ καθώς και στελέχη του. Προκειμένου να υπάρχει συντονισμένη ενέργεια προς την Πολιτεία το ΝΕΕ εκ-
φράζει τις κοινές θέσεις που διαμορφώνονται με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις, προσφέροντας στις εκεί Επιτροπές, την τε-
χνογνωσία του και τις όποιες διαφορετικές θέσεις για ανάλυση και σύνθεση κοινών θέσεων.  
Τέλος θα παρακαλούσα συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος, να συνεχίσουν τα μέλη μας να προσφέρουν τη τεχνογνωσία, εμπειρία 
και γνώσεις τους για να διαμορφώνονται πάντα οι επωφελέστερες για τη ναυτιλία εισηγήσεις προς την Πολιτεία.  
Στη συνέχεια ο κ. Ι. Τσενεμπής ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ, ότι στο φάκελο υπάρχει σύντομο ενημερωτικό του έργου και 
των αρμοδιοτήτων του ΝΕΕ, καθώς και ο θεσμικός του νόμος 989/79 για την καλύτερη ενημέρωση των μελών του ΔΣ. Τα 
οποία έχουν ως ακολούθως:  
 
Με την ευκαιρία της συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα παραθέτουμε σύντομη περιγραφή του θεσμού του Επιμελητηρίου 
και μαζί τον θεμελιακό του Ν.989/79. 
 
1. ΜΕΛΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
- Το Ναυτικό Επιμελητήριο ιδρύθηκε το 1936 και ο θεμελιώδης νόμος λειτουργίας  του είναι ο 989/79 (ΦΕΚ 260). 
- Μέλη του ΝΕΕ είναι τα Ελληνικής σημαίας πλοία, σκάφη αναψυχής, αλιευτικά, διαφόρων τύπων αλλά πλοία – σκάφη. 
- Το ΝΕΕ Διοικείται από 32μελές Δ.Σ. που εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες πλοίων και από 1980 το Δ.Σ. επέχει θέση 
«ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ»  (Για  το ΝΕΕ   δεν υφίσταται Γενική Συνέλευση, όπως έχει η ΕΕΕ και οι άλλες Ενώσεις) 
- Τα 32 Μέλη του Δ.Σ. είναι χωρίς αμοιβή και εκλέγονται από τον Εφοπλισμό για 4ετή θητεία. Ο νομοθέτης όμως προέ-
βλεψε, για να υπάρχει συνέχεια, οι αρχαιρεσίες να γίνονται ανά 2ετία  για το ½ Δ.Σ., οπότε το άλλο ½ Δ.Σ. συνεχίζει για 
τις επόμενες αρχαιρεσίες. Το Δ.Σ. συνεδριάζει ανά 2μηνο.  
- Βασικό λειτουργικό όργανο του ΝΕΕ είναι «Η Διοικούσα Επιτροπής – Δ.Ε.» με 2ετή θητεία, που εκλέγεται στην 1η Συνε-
δρίαση του Δ..Σ.  μετά τις αρχαιρεσίες και είναι 7μελής  ( Πρόεδρος,  2 Αντιπρόεδροι,  4 Μέλη).  
- Πόροι του ΝΕΕ είναι οι συνδρομές των μελών του και ουδέποτε χρηματοδοτήθηκε- επιχορηγήθηκε από τον Δημόσιο 
Προϋπολογισμό.   
 
2. ΕΡΓΟ 
-Το έργο του ΝΕΕ είναι πολυδιάστατο (Ναυτιλιακό, Διοικητικό, Συμβουλευτικό κ.λ.π.) και προσδιορίζεται στο άρθρο 2  
του ανωτέρω Νόμου. Η βασικότερη αρμοδιότητα του ΝΕΕ είναι οι εισηγήσεις  για το εσωτερικό & διεθνές «Κανονιστικό 
Πλαίσιο», προϊόν συνεργασίας με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις. 
- Ακόμη το ΝΕΕ πραγματοποιεί μελέτες, εκτιμήσεις πλοίων, διαιτησίες, πραγματογνωμοσύνες. 
- Το ΝΕΕ τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή Μητρώο Μελών (περί τις 20.000 μέλη). 
 
3. Ν.Π.Δ.Δ.     
- Την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. – Δ.Ε  και όλου του έργου του ΝΕΕ έχει το υπαλληλικό προσωπικό που είναι 
διαρθρωμένο κατά το δημόσιο – λογιστικό σύστημα , διότι το ΝΕΕ  είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). 
- Η διττή    αυτή υπόσταση του ΝΕΕ δηλαδή να διοικείται από αιρετή διοίκηση χωρίς την μεσολάβηση του κράτους και να 
λειτουργεί με μόνιμο Υπαλληλικό Προσωπικό και κανόνες Δημοσίου έχει επιδιωχθεί για να έχει η υπογραφή Πρόεδρου 
και η σφραγίδα ΝΕΕ Κρατική οντότητα. Η Ν.Π.Δ.Δ. όμως ιδιότητα του ΝΕΕ έχει υποχρεώσεις  που κάποιες φορές ακυρώ-
νουν αποφάσεις Δ.Σ.-Δ.Ε. Τούτο, διότι όλες οι διοικητικής, οικονομικής, θεσμικής  λειτουργίας του ΝΕΕ αποφάσεις πρέ-
πει να τυγχάνουν της εγκρίσεως και κυρώνονται με αποφάσεις Κυβερνητικών Οργάνων, Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ.λ.π. (οι 
αποφάσεις οργάνων ΝΕΕ δεν έχουν άμεση υλοποίηση, όπως των Εφοπλιστικών Ενώσεων).. 
- Σήμερα οι όποιες αναφυόμενες δυσκολίες προωθήσεως των θεμάτων ΝΕΕ αντιμετωπίζονται σε ικανό βαθμό από τους 
υπηρεσιακούς αρμοδίους κ.κ. Ι.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ  Μόνιμο Δ/ντή και τον Ι.ΤΣΕΝΕΜΠΗ επί θητεία Γ. Δ/ντή. Χάριν δε, της συνα-
ντίληψης με την Διοίκηση να λειτουργεί το ΝΕΕ με ιδιωτικοοικονομικά    κριτήρια  και  της προσωπικής παρεμβάσεώς 
τους με την δημιουργία γνωριμιών και κατάλληλου κλίματος με αρμοδίους των εποπτευομένων το ΝΕΕ  οργάνων.  
 
4. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ   
- Η καθημερινότητα στο ΝΕΕ έχει έντονη απασχόληση διότι θα πρέπει να αρχειοθετήσει, μελετήσει, σχολιάσει και επε-
ξεργαστεί όλα τα έγγραφα και την επικαιρότητα προετοιμάζοντας σχετικές εισηγήσεις και έγγραφες απαντήσεις.  Με 
παροχή Yπηρεσίας στα αιτήματα των μελών μέσου του ηλεκτρονικού αρχείου (εξυπηρέτηση περί των 10-15 μελών ημε-
ρησίως). Με την αξιολόγηση των διαφόρων θεμάτων  για την διαμόρφωση της Ημερήσιας διάταξης της Δ.Ε. και του Δ.Σ. 
Με την σύνταξη των Πρακτικών των Συνεδριάσεων ΔΕ & ΔΣ καθώς και τη σύνταξη των ετήσιων πεπραγμένων. 
- Στην καθημερινότητα επίσης περιέχονται και τα αιτήματα για Εκτιμήσεις, Πραγματογνωμοσύνες, Διαιτησίες, Βεβαιώ-
σεις, Επικύρωση υπογραφών, Καταχώρηση επωνυμιών κ.λ.π. Η καθημερινότητα ακόμα έχει την ανταλλαγή απόψεων με 
τα μέλη και τις Εφοπλιστικές ενώσεις για την διαμόρφωση του ευρισκομένου σε εξέλιξη κανονιστικού πλαισίου  στο 
εσωτερικό και εξωτερικό (Ν. Εκπαίδευση, Ακτοπλοΐα, Λιμάνια,  σκάφη αναψυχής κρουαζιέρα κ.λ.π.). 
- Στην καθημερινότητα υπάγεται και η προετοιμασία για τον ορισμό μελών του ΝΕΕ στις Επιτροπές του Υπουργείου, του 
ΙΜΟ και άλλων Κυβερνητικών ή Ιδιωτικών οργάνων . 
- Επίσης στην καθημερινότητα εντάσσονται θέματα Εθιμοτυπίας (ευχές, συγχαρητήρια, αιγίδα, εκδηλώσεις, κηδείες, 
κ.λ.π.). Υποβολή δικαιολογητικών σε Πάρεδρο, Διακίνηση αλληλογραφίας, επίσκεψη σε τράπεζες. 
-Η καθημερινότητα τέλος εμπεριέχει την αναζήτηση Στατιστικών στοιχείων, λειτουργία Web Site, αναζήτηση ναυτιλιακών 
δημοσιευμάτων  κ.α. 
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Συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου 2012 

Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 20/3/2012 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα: 
 
1. ΘΕΣΜΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 
 
(Α) ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Από τον Μάρτιο 2012 στο ΥΠΑΑΝ τοποθετήθηκε Υπουργός η κα Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ. Αυτό έχει σαν συνέπεια τα οποια-
δήποτε θέματα ευρισκοντο σε εξέλιξη, να απαιτείται να επανέλθουν από την αρχή.  
Η κα Υπουργός στις 12/3/2012 κατέβηκε στον Πειραιά και είχε μακρά συνεργασία με τις εκεί Υπηρεσίες του Υπουργείου. 
Από τη συνεργασία προκύπτει, ότι υπάρχει διάθεση για άμεση προώθηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την Κρουαζιέ-
ρα, σταδιακή αντιμετώπιση των θεμάτων της ακτοπλοΐας, παρέμβαση στα θέματα του γιωτιγκ κλπ. 
Το ΝΕΕ παρακολουθεί και ανάλογα θα συμβάλλει στο να μην χρονίσουν άλλο τα ποικίλα θέματα.  
 
(Β) ΝΕΕ 
Το ΝΕΕ ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)  με οντότητα κρατικού φορέα υπάγεται στους περιορισμούς του 
Δημόσιου τομέα με συνέπεια να μην υλοποιούνται πάντα ή να καθυστερούν οι Αποφάσεις της ΔΕ-ΔΣ. 
Αυτή την περίοδο εκκρεμούν στο ΥΠΑΑΝ αρκετά θέματα του ΝΕΕ όπως: 
 
(α) Στελεχιακό Δυναμικό ΝΕΕ – Αναπλήρωση 
Κατά τον οργανισμό ΝΕΕ π.δ. 74/87 στο ΝΕΕ θα πρέπει να υπηρετούν 26 άτομα με (2) Διευθύνσεις – ντες, 1 Γενικό και 23 
άτομα τμηματάρχες - προσωπικό. 
Σήμερα υπηρετούν μόνον 7, μετά την πρόσφατη αποχώρηση 3, (Κλητήρα- γραμματεία Μητρώων–Γενικών Καθηκόντων) 
με συνέπεια πλέον τις ελλείψεις να αναπληρώνουν οι εναπομείναντες. Φυσικά το ΝΕΕ συνεχίζει να λειτουργεί χάριν της 
φιλοτιμίας των υπηρετούντων και του αρμονικού κλίματος που έχουν δημιουργήσει οι υπεύθυνοι Ι. Αρβανιτίδης – Ι. 
Τσενεμπής. 
Από έτους και πλέον για την ενίσχυση του προσωπικού έχει συμφωνήσει και αποφασίσει η Διοίκηση την πρόσληψη 2 
νέων υπαλλήλων, πλην όμως εκκρεμεί στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.  
Με τον κ. Α. Γεωργιάδη προς στιγμή φάνηκε λίγο πράσινο φως, αλλά έσβησε με την αποχώρηση του.  
Το θέμα είναι σοβαρό, διότι αποδεικνύει την εξάρτιση των Αποφάσεων ΔΣ-ΔΕ από τους ανεγκέφαλους κακοπροαίρετους 
με Δικτατορική νοοτροπία Κυβερνητικούς παρατρεχάμενους. 
Επί πλέον με δεδομένο ότι στην προσεχή 5ετία οι σήμερα υπηρετούντες θα οδηγηθούν σε έξοδο είναι αδήριτη ανάγκη η 
προοδευτική πρόσληψη νέων υπαλλήλων.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ κατανοεί τις δυσκολίες για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΝΕΕ και παρακαλεί τον 
κ. Πρόεδρο και τη ΔΕ να εξαντλήσουν όλα τα δικαιώματα που ο νόμος τους παρέχει, ώστε να γίνει κατορθωτή η ανανέω-
ση των υπαλλήλων ΝΕΕ, δεδομένου ότι οι πόροι του ΝΕΕ είναι καθαρά οι συνδρομές των πλοίων μελών του και η όποια 
δαπάνη δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οπότε θα πρέπει οι αποφάσεις του ΔΣ να γίνονται αποδεκτές από 
τα Κυβερνητικά όργανα.  
 
(β) Εκπροσώπηση ΝΕΕ σε Κρατικά Όργανα 
- ΔΘΚΜ (Είναι η Επιτροπή για Κρατικές Ναυλώσεις - Μεταφορές) 
- ΣΕΝ (Είναι το Συμβούλιο Εμπορικής Ναυτιλίας (τα τελευταία 2 χρόνια είναι σε αδράνεια). 
- ΓΕΝΕ (Είναι το Γραφείο Ευρέσεως Ν. Εργασίας) 
- ΣΝΕ – Πειθαρχικό (Είναι τα Συμβούλια Ν. Εκπαίδευσης με τομέα και για τα πειθαρχικά των ΑΕΝ). 
- ΣΑΣ (Είναι το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών) 
- Επιτροπή Οικονομικών για την φορολογία πλοίων κλπ 
- Τεχνική Επιτροπή - ΚΕΕΠ (Είναι η Επιτροπή στην Επιθεώρηση Πλοίων) 
- ΠΝΟ – ΕΛΟΕΝ (Είναι όργανα της Ναυτεργασίας) 
- Επιτροπή Πραγματογνωμοσύνης 
- Διαιτητική Επιτροπή  
Αυτά τα όργανα έχουν συνήθως 2ετή θητεία και σήμερα είναι συμπληρωμένα με εκπροσώπους ΝΕΕ, όμως σταδιακά 
ύστερα από επικοινωνία με τα μέλη ΔΣ, είναι σκόπιμο να ανανεώνονται. 
 
(γ) Προσφορά – Υπηρεσίες στα Μέλη  
Το ΝΕΕ ως ΝΠΔΔ καλείται επί καθημερινής βάσεως να προσφέρει Διοικητικής μορφής Υπηρεσίες στα μέλη του, όπως: 
- Βεβαιώσεις ν. εταιρείας  
- Γνήσιο Υπογραφής 
- Εκτιμήσεις 
- Εγγραφή – διαγραφή πλοίων σκαφών 
- Αυτεπιστασία κλπ 
- Κάθε άλλη διοικητικής φύσεως, ή ενημερωτική, ή κανονιστική πληροφορία που τα μέλη ηλεκτρονικά ή τηλεφωνι-
κά ή εγγράφως αιτούν και είναι αρκετά καθημερινώς.  
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Σε αρκετά από αυτά προκύπτουν Διοικητικής φύσεως δυσκολίες, που αντιμετωπίζονται με ευρύτητα πνεύματος και πρό-
θεση να υπηρετηθεί το μέλος, όχι να οδηγηθεί σε άλλο Επιμελητήριο. Πχ το ΝΕΕ έχει μέλη πλοία όχι διαχειρίστριες εται-
ρείες εν τούτοις εξυπηρετεί σε Διοικητικές ανάγκες και τις Διαχειρίστριες.  
Το ΝΕΕ σύμφωνα με πάγια διαμορφωμένη πολιτική του Εφοπλισμού οφείλει να διατηρήσει την αυτοτέλεια του και απο-
κλειστική αρμοδιότητα του σε οποιαδήποτε θέματα σχετίζεται με το πλοίο αποκλειόμενου να συναποφασίζει με άλλα 
ΝΠΔΔ – φορείς (έχουν κατά καιρούς εκφραστεί διαθέσεις άλλων φορέων για σύμπραξη με το ΝΕΕ σε ορισμένα ναυτιλια-
κά θέματα, όπως πχ για τη Διαιτησία).   
 
2. ΘΕΜΑΤΑ ΙΜΟ  
 
Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στα ποικίλα θέματα του ΙΜΟ σημειώνει, ότι το ΝΕΕ σε συνεργασία με τις Εφοπλιστικές 
Ενώσεις συμμετέχει στις διάφορες Επιτροπές και Υποεπιτροπές του ΙΜΟ, είτε με εκπροσώπους από το ΝΕΕ, όπως τα 
τελευταία χρόνια γίνεται για τα θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που το ΝΕΕ συνεργάζεται με το Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο, είτε με εκπροσώπους που με την ΕΕΕ έχουν μελετηθεί και προκύψει εισηγήσεις οι οποίες με τον ανάλογο 
προβλεπόμενο τρόπο υποβάλλονται στον ΙΜΟ.  
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος δίδει το λόγο στον κ. Ι. Τσενεμπή να αναφερθεί ειδικότερα στα θέματα του ΙΜΟ.  
Στη συνέχεια το ΔΣ ενημερώνεται σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο του ICS που έχει διαβιβαστεί προς όλα τα μέλη, 
ότι στον ΙΜΟ στις Επιτροπές – Υποεπιτροπές συζητούνται όλα τα θέματα που αναφέρονται στο πλοίο και το ΝΕΕ σε συ-
νεργασία με τον Εφοπλισμό τα παρακολουθεί και συμμετέχει στη διαμόρφωση των Ελληνικών θέσεων. 
Οι έγγραφες θέσεις στον ΙΜΟ υποβάλλονται μόνον από τα Κράτη μέλη, όμως οι προφορικές θέσεις απόψεις υποβάλλο-
νται από τους συμμετέχοντες στην ολομέλεια ή στις διάφορες ομάδες εργασίας (working groups). Εκεί οι εκπρόσωποι 
ΝΕΕ – Εφοπλισμού δύνανται να διατυπώνουν τις προαποφασισμένες θέσεις του Εφοπλισμού, οι οποίες διαμορφώνονται 
στις συζητήσεις στο ΝΕΕ, καθώς και στην ΕΕΕ.  
 
Από τα ποικίλα θέματα που συζητούνται σε επικαιρότητα είναι τα εξής: 
GHG, B.W. Management, Recycling, σύστημα ΒNWAS κλπ.  
 
G.H.G 
Το θέμα εκπομπής ρυπογόνων αερίων και κυρίως του CO2 από την λειτουργία του πλοίου παρά τις επί πλέον των 5 ετών 
συζητήσεις δεν έχει οδηγηθεί σε εφαρμόσιμη λύση, διότι εμπλέκεται και η σύμβαση ΚΥΟΤΟ, όμως έχουν γίνει πρόοδοι. 
Η σημαντική πρόοδος είναι ότι ο ΙΜΟ έχει διαμορφώσει και αποδεχθεί κανονιστικό πλαίσιο με βάση το «ενεργειακό 
στοιχείο» κάθε πλοίου, δηλαδή η ενεργειακή απόδοση. 
Έχουν γίνει πρόοδοι στο «Energy Efficiency Design Intex – EEDI» . Αυτό σημαίνει την συμφωνία και αποδοχή «τεχνικών 
μέτρων» που θα συμβάλλουν στην μείωση εκπομπών.  
Από όλες τις συζητήσεις σε διεθνή fora προκύπτει, ότι ο στόχος είναι να προκύψουν έσοδα – πόροι και αυτά να διατε-
θούν στις υποανάπτυκτες χώρες και ίσως εφαρμογή κάποιων μέτρων για την ενεργειακή βελτίωση υπαρχόντων πλοίων 
πέραν του «Ship Energy Efficiency Management Plan – SEEMP». 
Αυτά τα 2 υπάρχει στόχος να γίνουν υποχρεωτικά, τόσο για τα νέα πλοία, όσο και για τα υπάρχοντα.  
Τελικά στην MEPC του Μαρτίου 2012, όπου το ΝΕΕ εκπροσωπήθηκε από τον Καθηγητή κ. Χ. Ψαραύτη του ΕΜΠ, συμφω-
νήθηκε να γίνει μελέτη που θα ασχοληθεί με τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των διαφόρων προτεινόμενων μέτρων, 
ώστε να γίνει η επιλογή του προσφορότερου μέτρου. 
Στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης σημαντικό ρόλο έχει η ταχύτητα. Η χώρα μας έχει προτείνει την ταχύτητα των 14 & 
14,5 μιλίων και έτυχε σχετικής αποδοχής. 
 
Διαχείριση έρματος  
Από χρόνια επίσης, απασχολεί το πλοίο η διαχείριση του έρματος. Ποιος να φανταστεί το 1970 που στο «Hampton 
Roads» αδειάζαμε τη σαβούρα για να φθάσουμε στη Βαλτιμόρη να φορτώσουμε, ότι σήμερα το Έρμα – σαβούρα θα 
είναι αντικείμενο τέτοιας σοβαρότητας!!! 
Για το θαλάσσερμα έχει συνομολογηθεί στον ΙΜΟ σχετική Σύμβαση «Ballast Water Management Convention», η οποία 
δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή και προβλέπει μεθόδους–τεχνικές καθαρισμού του έρματος από τους επιβλαβείς και ρυπο-
γόνους οργανισμούς. Αρκετές τεχνικές έχουν τύχει της αποδοχής του ΙΜΟ καθώς και η Ελληνική εταιρεία «ERMA FIRST». 
Η διεθνής όμως κοινότητα δεν έχει βεβαιωθεί για την αποτελεσματικότητα των Μεθόδων – Τεχνικών – Οδηγιών και γι΄ 
αυτό δεν επικυρώνεται η Σύμβαση. 
Η Ελληνική Πολιτεία – Κυβέρνηση επιθυμεί να την κυρώσει και τελευταία ζητήθηκε και η σύμπραξη ΝΕΕ, όμως τα μέλη 
μας συνεχίζουν να διατηρούν επιφυλάξεις, οπότε το θέμα εκκρεμεί.  
 
Ανακύκλωση Πλοίων 
Προ 3ετίας στο Hong Kong συνομολογήθηκε από τα μέλη του ΙΜΟ η Σύμβαση για τους κανόνες απόσυρσης για διάλυση 
των πλοίων γνωστή ως «Hong Kong Recycling Convention». Οι μετέχοντες βασικά είναι δύο: Το πλοίο και το Διαλυτήριο. 
Το ΝΕΕ στην διαμόρφωση των κανόνων της Συμβάσεως έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο χάριν της τεχνογνωσίας και ε-
μπειρίας που διαθέτει και με τον άξιο εκπρόσωπό του κ. Γ. ΓΑΒΡΙΗΛ, σχεδόν επεκράτησε στην διαμόρφωση της Συμβάσε-
ως. Ευχαριστούμε τον κ. Γ. ΓΑΒΡΙΗΛ που είχε αναλάβει το δύσκολο έργο της εκπροσωπήσεως ΝΕΕ και αρκετές φορές 
όλης της χώρας στις διάφορες επί μέρους συζητήσεις. Ν. Αφρική, Ιαπωνία, Αγγλία, Hong Kong κλπ.  
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Σημαντικό πρόβλημα εμφανίζεται στα Διαλυτήρια που πρέπει να εκσυγχρονιστούν και αποδείξουν, ότι έχουν μεθόδους – 
τεχνικές προστασίας του περιβάλλοντος, όπως: 
- Ασφαλή & περιβαλλοντικά αποδεκτή εργασία 
- Αποδεκτές και ασφαλείς εγκαταστάσεις και τεχνικές για την διάλυση των πλοίων. 
- Πιστοποίηση από ειδικούς για τη συμμόρφωση των Διαλυτηρίων με περιβαλλοντικούς κανόνες, πράγμα που έχει οδη-
γήσει στον περιορισμό εργασίας ορισμένων Διαλυτηρίων πχ Μπαγκλαντές.  
 
Σύστημα BNWAS 
Ο ΙΜΟ ασχολούμενος με την σωστή και ασφαλή διακυβέρνηση του πλοίου και την ικανή παρουσία των Αξιωματικών 
κατά τον πλου θεσπίζει κανόνες και επιβάλλει όργανα, συσκευές, εξοπλισμό, πρακτικές. 
Σ΄ αυτά εντάσσεται και το οπτικοακουστικό σύστημα BNWAS – «Bridge Navigational Watch Alarm System», που σκοπό 
έχει να κρατά σε εγρήγορση τον Αξιωματικό ή σε περίπτωση αδυναμίας του να κτυπά συναγερμό και καλεί Πλοίαρχο ή 
εντεταλμένο Αξιωματικό.  
Φυσικά το σύστημα θα έπρεπε να απαιτείται μόνο για πλοία με «SOLE LOOK OUT». Το σύστημα έχει προδιαγραφές και 
ελέγχεται οσάκις στο πλοίο, αντικαθίσταται «το Safety Equipment Certificate». 
Το ΥΠΑΑΝ εξέδωσε σχετική οδηγία που αναφέρεται στην εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος, το οποίο είναι 
απαιτητό από 1/1/2011. Το ΝΕΕ στη διάθεση σας για περαιτέρω ενημέρωση.  
 
Στη συζήτηση στο ΔΣ για τα ανωτέρω θέματα, εκφράστηκε η ικανοποίηση για την με ζήλο παρακολούθηση και ενασχόλη-
ση του ΝΕΕ με τα θέματα και την πληροφόρηση που τα μέλη ΔΣ έλαβαν και παρακαλεί, έστω και με το μικρής δυναμικό-
τητος προσωπικό, να συνεχίσει το ΝΕΕ με το ίδιο ενδιαφέρον να ασχολείται με τα ναυτιλιακά θέματα. 
 
3.  ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ 
 
Το θέμα πολυσυζητημένο και ανεπίλυτο. Από τα τελευταία είναι, ότι η Ελλάδα προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την 
νομική κατοχύρωση της ομάδας ειδικών – ενόπλων που θα επιβαίνουν στο πλοίο υπό Ελληνική σημαία. Το ήδη διαμορ-
φωθέν κανονιστικό πλαίσιο, έχει τύχει της επεξεργασίας και συμφωνίας του Ελληνικού Εφοπλισμού.  
Προσβλέπουμε με εμπιστοσύνη ότι θα είναι και το οριστικό κείμενο που η Βουλή των Ελλήνων θα ψηφίσει ως νόμο. Το 
ΝΕΕ έγκαιρα με την έκδοση του νόμου θα ενημερώσει τα μέλη του.  
 
  
4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι κατά την περίοδο που Υφυπουργός Ναυτιλίας ήταν ο κ. Α. Γεωργιάδης, υπήρξε σε 
ικανό βαθμό πρόοδος στα ναυτιλιακά θέματα στα οποία και το ΝΕΕ είχε αναπτύξει σχετική δυναμική, όπως για την ΑΠΕ-
ΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ, ΓΙΩΤΙΝΓΚ, ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, Ν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ κλπ.  
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος δίδει το λόγο στον κ. Ι. Τσενεμπή για περαιτέρω ανάπτυξη των θεμάτων. 
 
Ν. Εκπαίδευση 
Με εντολή κ. Α. Γεωργιάδη συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) για να αναλύσει, μελετήσει και συνθέσει όλο το θέμα 
της Ν. Εκπαίδευσης και εντός του Φεβρουαρίου να υποβάλλει πόρισμα.  
Πράγματι η Ο.Ε., με πολύ ζήλο ασχολήθηκε εντατικά και μεθοδικά και ολοκλήρωσε έγκαιρα την όλη εργασία της, πλην 
όμως το πόρισμα έως σήμερα δεν έχει κυκλοφορήσει προς τα μέλη, μετά την αποχώρηση αρχικά του Α. Γεωργιάδη και 
στη συνέχεια του  Μ. Χρυσοχοίδη, του οποίου ο ειδικός σύμβουλος κ. Γαλλιατσός (Απόστρατος Στρατηγός Αστυνομίας – 
Διοικητής Αστυνομικής Σχολής) Προέδρευε της  Ο.Ε. 
Αξιολογώντας το έργο της Ο.Ε.  δύναται να λεχθεί ότι έγινε σε βάθος συζήτηση, χωρίς όμως να υπάρχει συναντίληψη στα 
συζητούμενα θέματα και ιδιαίτερα στις θέσεις που διατυπώθηκαν από το ΝΕΕ και ΕΕΕ. Για τα χρονίζοντα θέματα της Ν. 
Εκπαίδευσης έγινε σε βάθος συζήτηση χωρίς όμως να διατυπωθούν προτάσεις επίλυσής τους. Αυτά είναι:  
- Η έλλειψη Ναυτοδασκάλων οφειλόμενη στις μικρές αποδοχές, που μπορούν να βελτιωθούν εάν υπάρξει διαχωρισμός 
του ΚΝΕ σχετικά με τις δαπάνες των ΑΕΝ.  
- Η ναυτολόγηση ναυτοδασκάλων ανά τακτά διαστήματα 
- Η μετατόπιση προγραμμάτων από επαρχιακές ΑΕΝ στο κέντρο, για μαθήματα που απαιτούν όργανα, συσκευές, εξοπλι-
σμό κλπ. 
 
MANILA STCW 
 Αυτή υπεγράφη το 2010 και έκτοτε προοδευτικά αρχίζει να υλοποιείται. Συνημμένο σχετικό έντυπο ICS.  
 
Στοιχεία από τη Ν. Εκπαίδευση της Σαγκάης   
Σε πρόσφατο ταξίδι στην Κίνα ο Πρόεδρος κ. Γ. ΓΡΑΤΣΟΣ επισκέφθει το συγκρότημα Σχολών της Σαγκάης, όπου αποκόμι-
σε τις καλύτερες εντυπώσεις για το σύστημα, παρουσίας καθηγητών–μαθητών (ένστολοι), το sandwich courses (πλοία 
εμπορικά με κατάλληλο Accommodation μεταφέροντας επί ναύλο φορτίο) κλπ. 
Η έκθεση του κ. Προέδρου έχει ως εξής: 
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ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ SHANGHAI UNIVERSITY ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 
 
Στα πλαίσια επίσκεψής μου στην Shanghai για ιδιωτικούς λόγους θεώρησα σκόπιμο να ζητήσω να επισκεφθώ το Shang-
hai Maritime University (SMU). Έγινα επίσημα δεκτός την 1η Μαρτίου 2012 από τους : 
 
-Prof. Huang Youfang, President SMU 
-Prof. Jin Yongxing, Vice President SMU 
-Prof. Xiao Yingjie, Dean, Merchant Marine College SMU 
-Associate Prof. Ruan Wei, Director, Seafarer’s Training Center SMU 
-Ms Yu Hongrong, Director, International Office, SMU 
-Associate Prof. Li Gang, Deputy Secretary General, Shanghai International Shipping  Institute 
-Li Jianjun, International Office SMU 
 
Το Shanghai Maritime University, όπως ενημερώθηκα, ιδρύθηκε το 1909 αλλά πρόσφατα μετεφέρθη στις νέες του εγκα-
ταστάσεις έξω από την  Shanghai οι οποίες έχουν έκταση 133 εκτάρια (1.330 στρέμματα). Σε αυτό φοιτούν περίπου 
21.000 φοιτητές σε 42 προγράμματα που διδάσκονται σε 10 σχολές. Οι σχολές που εκπαιδεύουν αξιωματικούς πλοίων 
έχουν περίπου 3.000 φοιτητές σε διάφορα έτη και προγράμματα.  Όλοι οι φοιτητές μένουν σε φοιτητικές εστίες εντός του 
πανεπιστημιακού χώρου (dormitories). 
 
Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός είναι τελευταίας τεχνολογίας και καλύπτουν όλες τις ανάγκες για την φοίτηση.  
 
Όσον αφορά τις ναυτιλιακές σπουδές το πανεπιστήμιο έχει συνεργασία με άλλα ναυτιλιακά πανεπιστήμια στην Αμερική, 
την Ευρώπη και άλλες χώρες όπως μου έδειξαν σε μια παρουσίαση την οποία υποσχέθηκαν ότι θα την στείλουν στο ΝΕΕ. 
 
Στο SMU φοιτούν και ξένοι φοιτητές.  Είχα την ευκαιρία να δω 3 φοιτητές από την Πολωνία που φοιτούν στη σχολή.   
 
Οι καθηγητές που διδάσκουν ναυτιλιακά, καταστρώματος και μηχανής, σε τακτικά διαστήματα ταξιδεύουν ώστε να επι-
καιροποιούν τις γνώσεις τους. Φοιτητές και καθηγητές φορούν στολές με τα διακριτικά του βαθμού τους, προφανώς για 
να μαθαίνουν την  απαραίτητη  πειθαρχία στην ιεραρχία. 
 
Για να καλύψουν τις απαιτήσεις της εν πλω μάθησης (μπάρκο) διαθέτουν δύο φορτηγά πλοία, ένα πλοίο μεταφοράς ε-
μπορευματοκιβωτίων μεγέθους περίπου 10.000tdw με τους χώρους ενδιαίτησης κατάλληλα διαμορφωμένους  για να 
μεταφέρουν περίπου 50 φοιτητές, παραλαμβάνουν δε φέτος ένα πλοίο χύδην φορτίου 45.000tdw  που θα είναι κατάλλη-
λα διαμορφωμένο για να μεταφέρει 150 φοιτητές. Τα πλοία αυτά ναυλώνονται σε κανονικά εμπορικά ταξίδια. Έχουν δε 
δύο γέφυρες, μια από την οποία εξασφαλίζεται η κανονική, εμπορική λειτουργία του πλοίου και μια για την εξάσκηση 
των φοιτητών. 
Αντίστοιχα συστήματα καταλαβαίνω ότι διαθέτουν οι Αμερικάνικες ναυτικές ακαδημίες όπως και οι Ιαπωνικές ναυτικές 
σχολές. 
 
Οι προσομοιωτές γέφυρας βρίσκονται σε ειδικό  κτίριο. Ο πιό εντυπωσιακός ήταν ο κύριος προσομοιωτής γέφυρας. Ήταν 
ένα δωμάτιο περίπου 50 τ.μ. διαρρυθμισμένο και εξοπλισμένο σαν μια κανονική γέφυρα πλοίου με κανονικά παράθυρα 
και όλα τα συνήθη χειριστήρια και μηχανήματα. Έξω από τα παράθυρα  προβάλλονταν, με οπτική σάρωση 360 μοιρών, οι 
προσεγγίσεις διαφόρων λιμανιών κατ’ επιλογή, εικόνες των οποίων μεταβάλλονται με την κίνηση του πλοίου.  Μπορούσε 
να επιλεγεί νύκτα-μέρα, βροχή-χιόνι, αέρας και κυματισμός διαφόρων εντάσεων κλπ. Για να έχει ο φοιτητής απόλυτη 
αίσθηση της πραγματικότητας αντίστοιχα με τον κυματισμό εκινείτο και το πάτωμα. Τον προσομοιωτή αυτόν, όπως και 
τους άλλους, μου ανέφεραν ότι τους σχεδίασε και κατασκεύασε το ηλεκτρονικό τμήμα του πανεπιστημίου! 
Κατόπιν επισκέφθηκα τον χώρο της εκπαίδευσης των μηχανικών που στεγάζεται σε ένα τετραόροφο κτίριο όπου στην 
είσοδο, στον τοίχο που αντικρίζει ο εισερχόμενος, αναφέρεται η προσφορά που έκανε ο αείμνηστος Βασίλης Κωνσταντα-
κόπουλος και ο γιός του Κωστής Κωνσταντακόπουλος (COSTAMARE). Οι χώροι του εργαστηρίου είναι διαμορφωμένοι σαν 
ένα μεγάλο μηχανοστάσιο και περιέχουν μια καινούργιας τεχνολογίας ηλεκτρονική ΜΑΝ κυρία μηχανή, γεννήτριες, αερο-
συμπιεστές και κάθε άλλο μηχάνημα ή εξάρτημα που υπάρχει σε μηχανοστάσιο πλοίων.  Η κυρία μηχανή έχει συνδεδε-
μένο δυναμόμετρο για να μπορεί να δουλέψει κανονικά και να βλέπουν την λειτουργία της υπό διάφορες συνθήκες. Το 
control room είναι πλήρες, επίσης σχεδιασμένο από τους ηλεκτρονικούς του πανεπιστημίου. 
 
Τα εργαστήρια γέφυρας και μηχανής είναι τέτοια που να μπορούν να μορφώνονται και να εκπαιδεύονται σωστά σε πλοί-
α τελευταίας τεχνολογίας οι φοιτητές. 
 
Από τις συζητήσεις κατάλαβα ότι στους προσομοιωτές γέφυρας οι φοιτητές εκπαιδεύονται για περίπου 25 ημέρες ούτως 
ώστε να έχουν πλήρη εξοικείωση πριν ανέβουν στο πλοίο.  
Η επίσκεψή μου τέλειωσε με συνάντηση με αντιπροσωπεία 5 φοιτητών οι οποίοι είχαν τους γνωστούς προβληματισμούς 
νέων που ξεκινάνε μια καριέρα. Η συνάντηση κράτησε περίπου ¾ της ώρας. 
 
Γεώργιος Α. Γράτσος 
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Επιδότηση Πρωτοετών ΑΕΝ 
Με 880€ μηνιαίως επιδοτείται κάθε ναυτολόγηση σπουδαστών ΑΕΝ και το ΥΠΑΑΝ έχει προϋπολογίσει 16.000.000€. 
Προκειμένου να εισπράξει η ν. εταιρεία τα χρήματα, απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία που είναι η σελίδα του ναυτολο-
γίου που αναφέρεται ο σπουδαστής – ες θεωρημένη από Λιμενική Αρχή, φωτοτυπία του Ν. Φυλλαδίου κλπ.  
Αυτά θα πρέπει να τηρούνται έως ότου εισπραχθούν τα χρήματα, διότι η Γραφειοκρατία οδηγεί σε παρέλευση ετών. 
Παρατηρείται κατά καιρούς απροθυμία ν. εταιρειών να εισπράξουν την επιδότηση που μπορεί να οφείλεται σε αταξία 
διατηρήσεως – ανευρέσεως των ανωτέρω παραστατικών.  
Τα μέλη του ΔΣ ανταλλάσοντας απόψεις για τα ανωτέρω, συμφώνησαν ότι η Ν. Εκπαίδευση είναι το στοιχείο εκείνο που 
απαιτεί περισσότερη περίσκεψη και καλύτερη αντιμετώπιση από την πολιτεία, η οποία πρέπει να λαμβάνει σοβαρά 
υπόψη ότι τα στελέχη των πλοίων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη σωστή πολιτική, διότι για την εκπαίδευση τους 
συνεισφέρει και ο εργοδότης, πράγμα που δεν συμβαίνει για την εκπαίδευση στελεχών της ξηράς. 
 
Τα μέλη του ΔΣ ευχαριστούν τον κ. Πρόεδρο για την εμπεριστατωμένη ενημέρωση από την Κίνα και παρακαλούν το ΝΕΕ 
να συνεχίσει σε συνεργασία με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις να συμβάλλει θετικά για μια καλύτερη Ν. Εκπαίδευση.  
 
5. ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
 
Ο κ. Πρόεδρος σημειώνει ότι, για 3 μήνες αυτού του τομέα της ναυτιλίας (Ακτοπλοΐα – Γιώτιγκ - Κρουαζιέρα) υπήρξε 
σημαντική πρόοδος, όπου το ΝΕΕ συνέβαλε τα μέγιστα και συντάχθηκε ένα Πολυνομοσχέδιο (Σχέδιο Νόμου) με θετικές 
και σημαντικές για την ανάπτυξη του κλάδου και προσφορών στο κοινωνικό σύνολο διατάξεις. Πλην όμως έχει μείνει στα 
συρτάρια, δεδομένου ότι έφυγε ο Υφυπουργός που το είχε ενστερνιστεί κ. Α. Γεωργιάδης!!! 
 
Σύμβαση Αθηνών Ευθύνη  - Μεταφορέως  
Το ΥΠΑΑΝ προκειμένου να υλοποιήσει διατάξεις της «Σύμβασης Αθηνών» για την ευθύνη μεταφορέως και την διασφάλι-
ση από P & I  ή άλλο ασφαλιστικό φορέα των αποζημιώσεων κάλεσε σε σειρά συναντήσεων τους φορείς και συζήτησε το 
θέμα. 
Το ΝΕΕ σε συνεργασία με τα μέλη του που είτε έχουν εκπροσώπους στο ΔΣ (Ακτοπλοΐα – Θαλαμηγά), είτε όχι 
(Ημερόπλοια – Φερρυ-μπόουτ κλπ), προέβη σε επικοινωνία, συζητήσεις και προτάσεις προς το ΥΠΑΑΝ.  
 
6. ΔΙΑΦΟΡΑ 
 
Ακόμη ο κ. Ι. Τσενεμπής ενημερώνει το ΔΣ για τα ακόλουθα: 
 
ΓΕΝΕ 
Πρόσφατα αναπτύχθηκε δυναμική με σκοπό την ένταξη του ΓΕΝΕ (Γραφείο Ευρέσεως Ν. Εργασίας) στον ΟΑΕΔ. 
Το ΝΕΕ στο βαθμό που δύναται εξέφρασε τεκμηριωμένα την πλήρη αντίθεση του, προσβλέποντας στην αναστολή των 
διαδικασιών (συνημμένο έγγραφο). 
Σημειώνεται, ότι οι φορείς της Ναυτεργασίας ΠΝΟ – ΓΕΝΕ – ΕΛΟΕΝ με την σθεναρή στάση της πλοιοκτησίας παρέμειναν 
την 10ετία του 80΄ εκτός του ΟΑΕΔ και ανεξάρτητοι από τον χώρο του υπόλοιπου εργατικού δυναμικού συνεχίζοντας να 
διέπονται από τον νόμο 330 αντί του νεότερου νόμου του 1984.  
Αυτό συνετέλεσε στην καλύτερη εξυπηρέτηση της εμπορικής ναυτιλίας. Τώρα ξεκίνησε πάλι προσπάθεια να ομαδοποιη-
θεί ο εργασιακός χώρος, πράγμα που για την Εμπορική Ναυτιλία με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και διεπόμενη από 
διεθνές πλαίσιο, δεν είναι βέβαιο ότι θα την ωφελήσει.   
 
ΕΒΕΑ 
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ (Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) κ. Κ. Μίχαλος, κοινοποίησε στο ΝΕΕ έγγραφο του 
προς τον Υπουργό ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ με στόχο την ενεργοποίηση του Υπουργείου για την 
εισροή χρημάτων στην χώρα (συνημμένο).  
 
ΕΛΟΕΝ 
Το ΕΛΟΕΝ είναι το Διανεμητικό Ταμείο που έχει από την 10ετία του 80΄ συσταθεί για να ενισχύει τις οικογένειες των 
ναυτικών με πόρους που προέρχονταν μόνο από τις συνδρομές Πλοιοκτητών – Ναυτικών και καθόλου από το κράτος. 
Τα αποθεματικά του ΕΛΟΕΝ έχει «ΚΟΥΡΕΨΕΙ»  το κράτος χωρίς να είναι καθόλου δικά του χρήματα. 
Η Πλοιοκτησία και Ναυτεργασία που συνδιοικούν το ταμείο ευρίσκεται σε αγώνα να επανακτήσουν τα χρήματα του τα-
μείου. 
 
ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ  
Είναι η ειδική μονάδα του ΓΕΘΑ που έχει από τις χώρες του ΝΑΤΟ αναγνωρισθεί ως το ανώτατο συντονιστικό όργανο να 
ρυθμίζει τα θέματα μεταφορών όλων των τύπων για στρατιωτικούς σκοπούς.  
Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και το ΝΕΕ συνδράμουν το έργο αυτό με την ενημέρωση για τα προσφερόμενα πλοία. 
 
Στις 23 Μαΐου 2012 πραγματοποιείται στην Ελλάδα Σεμινάριο του ΝΑΤΟ με συμμετοχή και χωρών της εγγύς και άπω 
Ανατολής για σύσφιξη των σχέσεων και συνεργασιών. Το ΝΕΕ θα παραστεί και ο Πρόεδρος κ. Γ. Γράτσος χαιρετίζοντας 
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την εκδήλωση θα παρουσιάσει την συμμετοχή της Εμπορικής Ναυτιλίας στην πρόοδο των κοινωνιών. 
 
ΝΑΥΣΟΛΠ 
Είναι η θυγατρική του ΟΛΠ με αρμοδιότητα τα θέματα της ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ. 
Στην περιοχή του Κερατσινίυ έχει αναπτυχθεί το ΒΙΠΑΣ (Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού) και οι εκεί επιχειρηματίες με αντι-
κείμενο τις επισκευές πλοίων επισκέφθηκαν το ΝΕΕ (3/2/2012) και ανέπτυξαν τις προθέσεις και στόχους τους για την 
ομαλοποίηση της Επισκευαστικής Ζώνης Περάματος και ένταξης τους στη ΝΑΥΣΟΛΠ (συνημμένο ενημερωτικό). 
Μεταξύ άλλων ανέφεραν στόχους για: 
-Κοινοπραξία επιχειρήσεων ΒΙΠΑΣ 
-Επαναλειτουργία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά για εμπορικά πλοία 
-Αποκατάσταση λειτουργίας Ναυπηγείων Ελευσίνας 
-Την δημιουργία Σχολών Μαθητείας – Επιμόρφωσης – Πρακτικής Πτυχιούχων ΤΕΙ – ΑΕΙ 
-Την δημιουργία Ενιαίου Φορέα Ναυπηγικής Βιομηχανίας με συμμετοχή ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ – ΝΑΥΣΟΛΠ – ΟΛΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 
για χάραξη ναυπηγικής πολιτικής.  
 
ΠΕΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΣ 
Ο κ. Πρόεδρος ολοκληρώνοντας τη Συνεδρίαση ευχαρίστησε τα μέλη του ΔΣ μεταξύ των οποίων ορισμένα συμμετείχαν 
για 1η φορά μετά την εκλογή τους τον Φεβρουάριο και παρακάλεσε με την πείρα και τις γνώσεις τους να συμβάλλουν 
για την πραγματοποίηση του θεσμικού ρόλου του Επιμελητηρίου.  
 
 
 
 
 
 
 

Συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου 2012 

 
Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 14/6/2012 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα: 
 
Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στα θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως σημειώνει ότι για όλα τα θέματα τα μέλη του ΔΣ 
έχουν ενημερωθεί, τόσο με τα σχετικά έγγραφα, όσο και με σύντομη περιγραφή των θεμάτων.   
 
1. Διεθνείς οργανισμοί  
Ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στους 2 βασικούς διεθνείς οργανισμούς, τον ΙΜΟ και ILO και σημειώνει, ότι το ΝΕΕ με 
έμπειρα στελέχη του Ναυτιλιακού και Πανεπιστημιακού χώρου, συμμετέχει στους διάφορους οργανισμούς ανάλογα με 
την σοβαρότητα των συζητούμενων θεμάτων και εκφράζει την πολιτική του Εφοπλισμού, την οποία έχει μεταφέρει 
στους εκάστοτε εκπροσώπους του ΝΕΕ. 
Πολλά θέματα συζητούνται και διαμορφώνονται οι θέσεις του Εφοπλισμού και στην ΕΕΕ και στο GSCC , όπου συμμετέχει 
– παρακολουθεί την όποια Πολιτική και αποφάσεις που το ΝΕΕ μεταφέρει.  
Ακόμη σε ορισμένες διεθνείς διασκέψεις συμμετέχουν και στελέχη του ΔΣ ΝΕΕ / Εφοπλισμού, όπως πρόσφατα στη Κίνα 
για την Recycling Convention μετέβη ο κ. Γ. Γαβριήλ, γνωρίζοντας την Πολιτική του Εφοπλισμού και έχοντας επιμεληθεί 
των θεμάτων της Σύμβασης αυτής, από το ξεκίνημα της.  
Το ΝΕΕ τον ευχαριστεί και τον παρακαλεί, να συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα μέχρι την εφαρμογή της Σύμβασης.  
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Ι. Τσενεμπή, ο οποίος σημειώνει: 
(α) Τα θέματα «Λειτουργίας – Ασφαλούς Κινήσεως – Ναυσιπλοΐας» του πλοίου έχουν διεθνή χαρακτήρα και βασικά εκ-
πορεύονται από τον ΙΜΟ, ο οποίος με την Διεθνή οντότητα του είναι ο οργανισμός ο οποίος με την τεχνογνωσία, εμπει-
ρία και μεθοδικότητα, συνομολογεί τις διάφορες Συμβάσεις (conventions).  
 
(β) Στο ανθρώπινο δυναμικό λόγο έχει και ο ILO και μαζί οι IMO-ILO είναι οι οργανισμοί που ρυθμίζουν τα του πλοίου σε 
διεθνή κλίμακα ανεξαρτήτως Σημαίας, Πλοιοκτησίας, Περιοχής δραστηριότητας.  
 
(γ) Πυλώνες της Λειτουργίας του πλοίου συνιστούν οι 4 θεμελιώδης Συμβάσεις, SOLAS, MARPOL, STCW, MLC (Maritime 
Labor Convention 2006), που εμπεριέχουν διατάξεις για την στελέχωση, λειτουργία, κίνηση, ναυσιπλοΐα, περιβάλλον. Οι 
3 ανήκουν στον ΙΜΟ, SOLAS, MARPOL, STCW  και η μια MLC, στον ILO. 
 
(δ) Παράλληλα, όμως προς τον IMO-ILO ενεργούν και δρουν σε θέματα Ναυτιλίας – Θαλάσσιων μεταφορών και η ΕΕ, οι 
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οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, θεσπίζοντας κανόνες είτε αυστηρότερους, είτε με επιπρόσθετες διατάξεις.   
 
(ε) Πέρα των ανωτέρω 4 θεμελιωδών συμβάσεων υπάρχουν και άλλες εξίσου σημαντικές για το πλοίο, όπως η Recycling 
που ανέφερε ο κ. Πρόεδρος, η Ballast, η CLC κλπ. 
 
Πιστεύουμε ότι επικουρικά συνδράμοντας τις θέσεις του ευρύτερου εφοπλιστικού χώρου, όλων των κατηγοριών πλοίων 
και ενστερνιζόμενο την εκάστοτε διαμορφούμενη Ναυτιλιακή Πολιτική επιτελεί το ΝΕΕ τον θεσμικό του ρόλο.  
Στη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε υπήρξε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και τελικά τα μέλη του ΔΣ ευχα-
ριστούν τον κ. Πρόεδρο και παρακαλούν να συνεχίσει να καθοδηγεί τις δραστηριότητες και έργο του ΝΕΕ με την ίδια 
επιμέλεια για όλα τα θέματα που απασχολούν την Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία.  
 
2. ΥΠΑΑΝ – Νέος Νόμος 
 
Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι ύστερα και από την εποικοδομητική παρέμβαση του ΝΕΕ στο Υπουργείο, τελικά αντικατα-
στάθηκε το σχετικό άρθρο που προέβλεπε την απελευθέρωση της κρουαζιέρας με ευκολότερο νομοθετικό πλαίσιο.  
 
Στη συνέχεια ο κ. Ι. Τσενεμπής σημειώνει ότι στις 11/4/12 με το ΦΕΚ Α66 κυκλοφόρησε ο νόμος 4072 στον οποίο εντά-
χθηκαν ορισμένα άρθρα από το πολυνομοσχέδιο που επί εποχής Άδωνι Γεωργιάδη είχε συνταχθεί και το ΝΕΕ είχε συμ-
βάλλει με εισηγήσεις και προτάσεις.  
Ο νόμος 4072/12 ας σημειωθεί είναι πολυνόμος με 330 άρθρα και πολλές σελίδες, όπου τα άρθρα 213, 222, 225 αναφέ-
ρονται σε θέματα που ενδιαφέρουν και το ΝΕΕ. Ειδικότερα: 
- Στο άρθρο 222 περιέχονται διατάξεις που διορθώνουν επί το θετικότερο το νόμο απελευθέρωσης της κρουαζιέρας. 
- Στο άρθρο 225 περιέχεται η διάταξη που δέχεται την θαλάσσια Υπηρεσία Δοκίμων σε πλοία ξένης σημαίας να αναγνω-
ρίζεται για την συνέχιση τους στις ΑΕΝ.  
- Στο άρθρο 213 αναφέρεται η υπαγωγή του ΝΑΤ στο Υπουργείο Εργασίας και η κατάργηση του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ. Παραμέ-
νει δε, το ΚΝΕ (Κεφάλαιο Ν. Εκπαίδευσης) στο Υπ. Ναυτιλίας και για το ΝΕΕ τις συνδρομές θα συνεχίσει με την εξόφληση 
των Ναυτολογίων να εισπράττει και να αποδίδει το ΝΑΤ στο ΝΕΕ. 
 
Είναι φανερό ότι το Πολυνομοσχέδιο του Α. Γεωργιάδη, τέως Υπουργού, που είχε ειδικά άρθρα και ρύθμιζε θέματα του 
Θαλάσσιου Τουρισμού  και της Ακτοπλοΐας στα οποία και το ΝΕΕ με τη συνεργασία των μελών του είχε συμβάλλει θετι-
κά, έχει παραμείνει στο ΥΠΑΑΝ και αφού συγκροτηθεί νέα Κυβέρνηση, θα δούμε την περαιτέρω τύχη του.  
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και εκφράζεται η άποψη του ΔΣ, ότι το ΝΕΕ να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να επανέλ-
θει για την  προώθηση του σχεδίου νόμου, δεδομένου ότι στα άρθρα του είχαν αντιμετωπιστεί και καλυφθεί τα περισσό-
τερα σημαντικά θέματα των επαγγελματικών και ιδιωτικών σκαφών αναψυχής της Ακτοπλοΐας και άλλων θεσμικής φύ-
σεως θεμάτων. Καθώς και ορισμένα του ΝΕΕ, όπως η επέκταση των ιδιοτήτων στο ν. 3450/06 για τις θέσεις Συνεργατών 
και Προϊσταμένου ΝΕΕ, να συμπληρωθεί με την ιδιότητα του Προέδρου ή Συμβούλου ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα.  
 
3. Κανονιστικό Πλαίσιο Πλοηγικής Υπηρεσίας 
 
Ενημερώνεται το ΔΣ ό,τι το ΥΠΑΑΝ -Γραμματεία Λιμένων- ξεκίνησε διαδικασίες για αναμόρφωση του κανονιστικού πλαι-
σίου που διέπει την Πλοήγηση των πλοίων σε Ελληνικούς Λιμένες και μεταξύ άλλων στην ομάδα εργασίας το ΥΠΑΑΝ έχει 
περιλάβει και το ΝΕΕ.  
Το ΝΕΕ συμμετέχει με τον κ. Μ. Σαρλή, ο οποίος έχει συλλέξει στοιχεία από το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει 
σε άλλα Ευρωπαϊκά λιμάνια και  σε συνεργασία με τα μέλη ΝΕΕ, προετοιμάζει σχετική εισήγηση προς  
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και σημειώνεται, ότι ορισμένα μέλη που τα πλοία τους ταξιδεύ-
ουν σε ελληνικούς λιμένες, έχουν στείλει στοιχεία σχετικά με την αναμόρφωση της πλοήγησης και παρακαλούν τον κ. 
Πρόεδρο, όπως επιτελικά συμβάλει στο να διαμορφωθεί η καταλληλότερη εισήγηση.  
 
4. Πιστοποιητικά πλοίων στον Ελληνικό χώρο 
 
Ενημερώνεται το ΔΣ ότι πρόσφατα είχε δημιουργηθεί αρκετή αναστάτωση με την άρση της εμπιστοσύνης του Ρωσικού 
Νηογνώμονα στον εδώ εκπρόσωπο του και την αδυναμία του Ελληνικού Νηογνώμονα. 
Ήδη ο Ελληνικός Νηογνώμονας απέκτησε την νομιμότητα για έκδοση Πιστοποιητικών. 
 
5. Πειρατεία 
 
Αναφερόμενος στο θέμα ο κ. Ι. Τσενεμπής σημειώνει ότι το πρόβλημα της Πειρατείας συνεχίζει να δημιουργεί εμπλοκή 
στην Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας, ιδιαίτερα στον κόλπο του Aden και Ινδικό Ωκεανό. 
Ο ΙΜΟ και η ΕΕ έχουν προβεί σε έκδοση οδηγιών «Πρακτικής αντιμετωπίσεως» των επιθέσεων στα πλοία που όμως δεν 
έχουν πάντα το ποθούμενο αποτέλεσμα. Οι δε ΗΠΑ θεωρούν ό,τι δεν γίνεται επαρκής και συνεπής αξιοποίηση των οδη-
γιών «Βέλτιστες Πρακτικές».  
Οι διάφορες χώρες και πρόσφατα η χώρα μας πέραν των οδηγιών για τις καλύτερες πρακτικές αποτροπής των επιθέσεων 
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δημιούργησαν νομοθεσία που γίνεται αποδεκτή η παρουσία «Ενόπλων επί του πλοίου». Ο νόμος 4058 (ΦΕΚ 63 Α 
22/3/2012) αναφέρεται στις Προϋποθέσεις επιβιβάσεως ενόπλων σε Ελληνικά Πλοία. Η δε εγκύκλιος 6141.36-2/12 ΦΕΚ 
Β1338/24-4-12 εξειδικεύει τις διαδικασίες για την παρουσία ενόπλων στο πλοίο (είναι στη διάθεση μελών ΝΕΕ). 
 
Στην Ελλάδα ήδη ιδιώτες έχουν συστήσει γραφεία, που συνάπτουν συμβάσεις με Ελληνικές ν. εταιρείες και διαθέτουν 
ομάδες εκπαιδευμένων ενόπλων για τα πλοία.  
Στον ΙΜΟ το θέμα γενικότερα για την πειρατεία, συζητείται και διαμορφώνει δυναμική σε διάφορες συνόδους, με στόχο 
την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του και επαναφορά στη θάλασσα της Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.  
Το θέμα των ενόπλων δεν έχει αντιμετωπιστεί αρνητικά από τον ΙΜΟ, ωριμάζει δε, η άποψη ο ΙΜΟ να εκπονήσει σχετι-
κές προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι διάφορες ανά τον κόσμο εταιρείες διαθέσεως ενόπλων, με την πρόβλεψη 
πιστοποίηση τους, όπως γίνεται για τις τεχνικές εταιρείες που κατασκευάζουν εξοπλισμό για τα πλοία και ο οποίος πι-
στοποιείται ότι είναι σύμφωνος με προδιαγραφές του ΙΜΟ κλπ.  
 
6. Διεθνής Σύμβαση Εργασίας - MLC & STCW  
 
Ο κ. Ι. Τσενεμπής συνεχίζων, σημειώνει ότι η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας (MLC-2006) είναι η κωδικοποιημένη σύμβαση 
του ΙLO που αναφέρεται σε θέματα ναυτικών και εργασία επί του πλοίου. Η STCW 2010 είναι η αναμορφωμένη του 2005 
για την Ναυτική Εκπαίδευση Σύμβαση. Καλείται πλέον, Μανίλα STCW, διότι εκεί το 2010 έγινε η Διεθνείς Συνδιάσκεψη 
αναμόρφωση της και καθιερώθηκε «η Ημέρα Ναυτικού»  να γιορτάζεται ετησίως τον Ιούνιο.  
Η Μανίλα STCW δεν έχει όλη τεθεί σε εφαρμογή, αλλά προοδευτικά τίθενται ορισμένες διατάξεις της, όπως για το 2012 
είναι οι διατάξεις που αναφέρονται στην επιπλέον εκπαίδευση Αξιωματικών και Πληρώματος που εντάσσονται στην 
ασφάλεια του πλοίου κλπ. 
Η χώρα μας, ενώ έχει ετοιμάσει τις διαδικασίες για κύρωση, αυτές δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.  
Η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας (Maritime Labor Convention 2006» περιλαμβάνει διατάξεις και πρακτικές για τη ναυτική 
εργασία στα πλοία και ειδικότερα: 
- Τις συνθήκες εργασίας – απασχόλησης κατά ειδικότητα και κλάδο, όπου σημαντικό μέρος καταλαμβάνει η διάταξη για 
τις ώρες εργασίας-ανάπαυσης, όπου συνδέεται με την STCW. 
- Την αρχιτεκτονική, μέγεθος και διάταξη των χώρων ενδιαίτησης, σίτισης, ψυχαγωγίας κλπ. π.χ. δεν επιτρέπεται οι κοι-
τώνες να είναι κάτω από την ίσαλο.  
- Τους κανόνες προστασίας της Υγείας, την υγειονομική περίθαλψη, ασφάλιση κλπ. 
- Διαδικασίες για την εφαρμογή αυτών. 
Η Σύμβαση, ενώ έχει από το 2006 θεσπιστεί στον ILO έως σήμερα δεν έχει γίνει διεθνώς υποχρεωτική, διότι δεν έχει 
συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό επικυρώσεων. Εν τούτοις σε γενικές γραμμές έχει εφαρμογή και η ΕΕ ύστερα από 
κοινή συμφωνία ECSA – ITF προωθεί τροποποίηση της οδηγίας 2009/16 ΕΚ με ένταξη στους ελέγχους από το Port State 
Control και για θέματα της MLC 2006  όπως το «Πιστοποιητικό Ν. Εργασίας» κλπ.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ παρακαλεί το ΝΕΕ να συνεργάζεται με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις και παρακολου-
θεί την εξέλιξη των 2 Συμβάσεων, ώστε από κοινού με τον Εφοπλισμό να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες.  
 
7. GHG Green House Gases 
 
Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα εκφράζει την εκτίμηση ότι όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα επικρατήσει η 
άποψη του carbon levy ή κάτι ανάλογο και όχι του ETS. Στη συνέχεια ο κ. Ι. Τσενεμπής ανέφερε ότι οι συζητήσεις στον 
ΙΜΟ και διεθνώς αναφέρονται στο παραγόμενο CO2 σε σχέση με την ταχύτητα του πλοίου, τη λειτουργία των μηχανών, 
το σχήμα της γάστρας και την αντίσταση στην κίνηση του πλοίου κλπ.  
Αυτό το στοιχείο (CO2 ) οι διάφορες χώρες και η ΕΕ και ο ΙΜΟ με διάφορο τρόπο ενεργούν για να το αντιμετωπίσουν. Ο 
ΙΜΟ σε συνεχείς συνόδους και ενδιάμεσες συνεδριάσεις της Επιτροπής MEPC (Maritime Environment Protection Com-
mittee) έχει οδηγηθεί στην εκπόνηση ειδικών μέτρων ενεργειακής σημασίας. 
Οι συζητήσεις επίσης στον ΙΜΟ & ΕΕ έχουν οδηγήσει σε 2 επικρατέστερες θέσεις. Το ETS (Emission Trading Scheme) και 
το CARBON LEVY. 
Η χώρα μας έχει ταχθεί υπέρ του C. LΕVY και το ΝΕΕ με εκπροσώπηση συμμετέχει όπου συζητείται το θέμα. 
Κατά τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε εκφράστηκε ο προβληματισμός γενικότερα και η ανησυχία για το ύψος 
του επερχόμενου όποιας μορφής τέλους που θα κληθούν τα πλοία να καταβάλλουν.  
 
8. Ακτοπλοΐα 
 
Ενημερώνεται το ΔΣ ότι τα θέματα που σχετίζονται με την Οικονομική Διαχείριση του Ακτοπλοϊκού πλοίου είχαν ξεκινή-
σει σε θετικό κλίμα, ύστερα και από τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε το ΝΕΕ με συσκέψεις με τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη και 
Μελέτη για την Ακτοπλοΐα. 
Επίσης το ΝΕΕ συμμετείχε (Πρόεδρος) και σε συσκέψεις-ημερίδες στα νησιά του Αιγαίου με προτάσεις εδραιωμένες σε 
οικονομικά στοιχεία που αποδεικνύουν το υψηλό κόστος, λόγω στρεβλωμένης – απηρχαιωμένης νομοθεσίας κλπ.  
Το ΔΣ αντιλαμβανόμενο τις δυσκολίες που συναντά το Ακτοπλοϊκό πλοίο, παρακαλεί το ΝΕΕ σε συνεργασία με τον ΣΕΕΝ, 
να προσπαθήσουν να επικρατήσει και στη χώρα μας η πρακτική που εφαρμόζεται στις άλλες Ευρωπαικές χώρες, αναφο-
ρικά με τις συνθέσεις, τον χρόνο αργίας και ενέργειας, την εκτέλεση ταξιδίου από το ίδιο ή άλλα πλοία κλπ.  
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Το ΔΣ αντιλαμβανόμενο τις δυσκολίες που συναντά το Ακτοπλοϊκό πλοίο, παρακαλεί το ΝΕΕ σε συνεργασία με τον ΣΕΕΝ, 
να προσπαθήσουν να επικρατήσει και στη χώρα μας η πρακτική που εφαρμόζεται στις άλλες Ευρωπαικές χώρες, αναφο-
ρικά με τις συνθέσεις, τον χρόνο αργίας και ενέργειας, την εκτέλεση ταξιδίου από το ίδιο ή άλλα πλοία κλπ.  
 
9. Κανονιστικό πλαίσιο λιμένων 
 
Υπήρχε το πλαίσιο που ονομάζεται «Κανονισμός λιμένων» και στον οποίο αναφέρονται οι επικρατούσες συνθήκες – 
υποχρεώσεις που πρέπει τα πλοία να τηρούν. 
 
Ανά την Ελλάδα όμως υπάρχουν και περιοχές χωρίς οργανωμένα λιμάνια, που πηγαίνουν τα πλοία για παραλαβή φορτί-
ου, όπως η «Γερακινή – Μήλος κλπ». Τους εκεί ισχύοντες κανονισμούς αν ισχύουν και ποιοι το πλοίο πως θα τους πληρο-
φορηθεί ώστε να μην έρχεται εκ των υστέρων η λιμενική Αρχή και να επιβάλει πρόστιμο; 
Είναι ένα ακόμη στα πολλά στραβά της Δημόσιας Διοίκησης και έλλειψης συντονισμού. 
 
10. Προσέλκυση – Ν. Εκπαίδευση 
 
Το θέμα με την πολυδιάσπαση του πάλαι ποτέ «ΥΕΝ» έχει φθάσει στο «Μη περαιτέρω». 
 
Προσπάθεια να κωδικοποιηθούν τα προβλήματα και προσδιοριστούν λύσεις από το ΥΠΑΑΝ (κ. Μ. Χρυσοχοίδης) με πο-
λυπρόσωπη ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχε το ΝΕΕ-ΕΕΕ, οδήγησε στην κατάρτιση «Υπομνήματος» με θέσεις και 
προτάσεις στο πνεύμα και την φιλοσοφία της Διοικήσεως - ΥΠΑΑΝ (ήτοι κατάργηση ορισμένων ΑΕΝ, εκδίωξη ΛΣ από τις 
ΑΕΝ, αυτονομία ΑΕΝ ως ΝΠΔΔ κλπ), ενώ αποσιωπηθηκαν τεχνηέντως οι θέσεις του Εφοπλισμού.  
 
Σε σύσκεψη στο ΥΠΑΑΝ για την υιοθέτηση του «Υπομνήματος», ο Εφοπλισμός απέρριψε το Υπόμνημα, ως ανεδαφικό και 
εκτός της διαμορφωμένης από χρόνια φιλοσοφίας για τη Ν. Εκπαίδευση.   
 
Η μετά τον κ. Χρυσοχοίδη Υπουργός ΥΠΑΑΝ κα Α. Διαμαντοπούλου το υιοθέτησε και άρχισε διαδικασίες για υλοποίηση 
του. Εκεί βρίσκεται το θέμα. 
 
Το ΥΠΑΑΝ ήδη ακέφαλο από Πολιτικό Υπουργό και λειτουργών βασικά με τις Γενικές Γραμματείες, συνεχίζει να διαχειρί-
ζεται διάφορα θέματα, όπως για την εισαγωγή στις ΑΕΝ 2012-2012 που προγραμματίζει γύρω στους 900. Ίδωμεν.  
 
Ο Εφοπλισμός έχει εισηγηθεί τουλάχιστον όπως το 2011 –1350- και σημειώνει με έμφαση ό,τι είναι ο μόνος παραγωγι-
κός τομέας της χώρας που ΔΑΠΑΝΑ για την εκπαίδευση των στελεχών του από δικούς του πόρους.  
 
ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΝΑ ΤΟ ΛΕΜΕ διότι δεν είναι χρήματα που παρήχθησαν στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό και έρχονται 
στην Ελλάδα και συνιστούν οικονομική βοήθεια – πολύτιμο συνάλλαγμα -. 
 
Τα χρήματα με τα οποία ο Εφοπλισμός συνδράμει την Ν. Εκπαίδευση είναι: 
-Το ΚΝΕ (Κεφάλαιο Ν. Εκπαίδευσης – 5 έως 6 εκ.€ ετησίως) 
-Το ποσοστό από το ΚΝΕ που εδίδετω στην ΕΕΕ και από το 2012 πηγαίνει και αυτό στις ΑΕΝ. 
-Η αμοιβή των σπουδαστών (για το 2ο μπάρκο) 
-Η διάθεση ρευστών για υποδομή του ΚΕΣΕΝ - ΑΕΝ (η ΕΕΕ έχει διαθέσει το 2012 όλο το ποσό για την επισκευή – συντή-
ρηση του ΚΕΣΕΝ, ενώ το ΝΕΕ ετησίως περί 35-40.000€ για εξοπλισμό, όργανα, συντήρηση υποδομής του ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ). 
-Οι ναυτιλιακές εταιρείες επίσης για εξοπλισμό, συντήρηση υποδομής, όργανα ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ κλπ.  
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Συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2012 

Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 4/10/2012 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα: 
 
1. ΥΝΑ - ΝΕΕ 
 
O κ. Πρόεδρος  αναφερόμενος στην τρικομματική νέα Κυβέρνηση σημειώνει ότι: 
Από τις 21 Ιουνίου, ύστερα από τον σχηματισμό νέας Κυβέρνησης, άλλαξε και το όνομα του Υπουργείου σε «Ναυτιλίας & 
Αιγαίου – ΥΝΑ» με Υπουργό τον κ. Κωστή Μουσουρούλη και ένταξη σ΄ αυτό του Λιμενικού Σώματος. Επίσης είχαμε 3 
νέους Γενικούς Γραμματείς τους κ.κ. Α. Μπούσιο (Ναυτιλίας), Κ. Μουτζούρη (Λιμένων), Ι. Σπηλάνη (Αιγαίου) και νέο Αρ-
χηγό ΛΣ τον κ. Δ. Μπαντιά. 
Το ΝΕΕ, όπως ο θεσμικός του ρόλος απαιτεί, συναντήθηκε με τον νέο Υπουργό και Γενικούς Γραμματείς και έθεσε τα σε 
εκκρεμότητα θέματα, τόσο του Ναυτιλιακού τομέα, όπου υπέβαλε σχετικά Υπομνήματα – Έγγραφα (συνημμένα), όσο και 
θεσμικά του ΝΕΕ.  
Σημειώνεται ό,τι για το ΝΕΕ – ΝΠΔΔ τα Διοικητικής φύσεως θέματα έχουν να κάμουν με την Λειτουργία και Διάρθρωση 
των Υπηρεσιών του, η οποία συγκροτείται από μόνιμο προσωπικό, όπου αναγκαιούν τουλάχιστον 2 άτομα (έχουν μείνει 
6 ύστερα από αποχώρηση 3 ατόμων λόγω συνταξιοδότησης) και με άτομα επί θητεία, όπου απαιτείται επικαιροποίηση 
του νομικού πλαισίου. Τόσο για την πρόσληψη με το σύστημα μετάταξης στο μόνιμο προσωπικό 2 ατόμων, όσο και για 
την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για στελέχη επί θητεία, έχουν προωθηθεί οι σχετικές διαδικασίες.   
Επίσης συναντήθηκε και με τους έχοντες με τη Ναυτιλία σχέση Υπουργούς κ. Κ. Χατζηδάκη (Ανάπτυξης) και κα Όλγα Κε-
φαλογιάννη (Τουρισμού) αντίστοιχα. 
 
2. ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΟΠΟΥ Η ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΛΟΓΟ  
 
Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια αναφέρεται στη Ν. Εκπαίδευση, στη νέα σύμβαση Ναυτεργατικού Δυναμικού, στο Γενικό 
Μητρώο Επιχειρήσεων και σημειώνει, ότι με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και τη διαφαινόμενη διάθεση και 
συνεργασία με το ΝΕΕ – Εφοπλισμό για να προωθηθούν ορισμένα θέματα όπως τα ανωτέρω και αξιοποιηθούν στελέχη 
του ΔΣ, το ΝΕΕ συμμετέχει σε δημιουργηθείσες ομάδες εργασίας προσφέροντας την εμπειρία και τεχνογνωσία του.  
 
Στη συνέχεια δίδει το λόγο στον κ. Ι. Τσενεμπή, ο οποίος σημειώνει: 
 
(α) Αξιωματικοί Ε.Ν. 
Οι προϋποθέσεις και το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την Εκπαίδευση – Κατάρτιση των αυριανών Αξιωματικών συνε-
χώς εξελίσσεται και ειδικεύεται με νέα πεδία όπως EEDIS – e,navigation κλπ. Με βάση δε και την πρόσφατα αναθεωρη-
μένη STCW/95 καλούμενη πλέον «Manila 2010 Convention» έχουν τεθεί στάδια εφαρμογής. 
 
Το ΥΝΑ – επειδή καθυστέρησε η Ελλάδα να καταστήσει την Σύμβαση Ελληνικό Δίκαιο – ευρίσκεται στην ανάγκη να επι-
σπεύσει τις διαδικασίες και έχει ζητήσει την συνδρομή του «Ιδρύματος Ευγενίδη». Το ΝΕΕ και ο Εφοπλισμός στις συζητή-
σεις που διεξάγονται στις Ομάδες Εργασίας, εκφράζει τις θέσεις του, όπου μεταξύ άλλων είναι η το συντομότερο έναρξη 
εφαρμογής των νέων διατάξεων της Μανίλα STCW η επικαιροποίηση του Κανονιστικού Πλαισίου με την ένταξη και της 
ιδιωτικής ναυτικής Εκπαίδευσης, η εναρμόνιση της ύλης και των προγραμμάτων της Ν. Εκπαίδευσης, η έγκυρη εξασφάλι-
ση ναυτοδασκάλων και η καλύτερη παρακολούθηση – εποπτεία των ΑΕΝ – ΚΕΣΕΝ.  
 
Ένα φλέγον θέμα που έχει προκύψει και σε πρόσφατη συζήτηση στο Υπουργείο, αλλά και από την αγορά εργασίας έχει 
διαπιστωθεί, είναι η ναυτολόγηση των δοκίμων ιδιαίτερα των 2ετών, όσο και τους Γ’  τάξεως Αξιωματικούς. Το ΝΕΕ γίνε-
ται αποδέκτης του προβλήματος που οδηγεί τους διαμαρτυρόμενους σε διατύπωση και μη κόσμιων εκφράσεων, διότι το 
ΝΕΕ πρωτοστατεί στην προσέλκυση για το ναυτικό επάγγελμα. Η νέα Πολιτική ηγεσία του ΥΝΑ αναζητά τρόπους αντιμε-
τωπίσεως του προβλήματος και πιστεύουμε, ότι η Πλοιοκτησία πρέπει να είναι αρωγός, για να διατηρηθεί το σύστημα 
των sandwich courses στη Ν. Εκπαίδευση, που έχει αποδειχθεί χρήσιμο για τα Ελληνικής σημαίας πλοία και όχι μόνο. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και διατυπώνονται απόψεις του ΔΣ με κατάληξη ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν 
με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τόσο το πρόβλημα των ναυτοδασκάλων για την καλύτερη εκπαίδευση των σπου-
δαστών, αλλά και η αναγκαία για την απόκτηση της εμπειρίας του πλοίου ναυτολόγηση τους. Εκτιμάται, ότι εάν συνδρά-
μουν και τα πλοία με ξένη σημαία που πλέον επιτρέπεται η ναυτολόγηση δοκίμων, το πρόβλημα θα πάψει να υφίσταται.   
 
(β) Σύμβαση MLC/2006 
Το 2006 στον ILO καταρτίστηκε η «Maritime Labor Convention 2006» που κωδικοποίησε προυπάρχουσες Συμβάσεις και 
έθεσε και νέες υποχρεώσεις μεταξύ των οποίων Σχετικό πιστοποιητικό για κάθε πλοίο. 
 
Η MLC/2006  έχει πρόσφατα κυρωθεί και από την χώρα μας, οπότε πλέον και τα Ελληνικής σημαίας πλοία θα πρέπει να 
την εφαρμόσουν. Το ΝΕΕ μελετά την MLC 2006, διαβουλεύεται με τα μέλη του και συνεργάζεται με τις Εφοπλιστικές 
Ενώσεις και προγραμματίζει σε προσεχή συνεδρίαση ΔΣ να παραχωρήσει πλήρη στοιχεία.   
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(γ) Λιμενική Πολιτική 
Το θέμα ρυθμίζεται από τον ν. 2932/01 όπου δημιουργήθηκε η «Γενική Γραμματεία Λιμένων» και 12 Α.Ε. Λιμένων. 
Από 2ετίας έχει ξεκινήσει δυναμική αναθεωρήσεως όλου του πλέγματος και ευθύς εξ΄ αρχής το ΝΕΕ εξέφρασε τις από-
ψεις των χρηστών υποστηρίζοντας την διατήρηση του Ανταγωνισμού και μεταξύ όμορων λιμένων όπως Πειραιάς, Ελευ-
σίνα κλπ που βοηθά στην ανάπτυξη τους με την παρεχόμενη δυνατότητα της επιλογής από τους χρήστες.  
 
Η νέα Πολιτική ηγεσία του ΥΝΑ έχει ξεκινήσει συζητήσεις και για την δημιουργία της «Ρυθμιστικής Αρχής – ΡΑΘΕ», η 
οποία σημειώνουμε ότι υπήρχε στον ανωτέρω ν. 2932/01 αλλά καταργήθηκε στη συνέχεια.  
 
Σε συζητήσεις του 2012 με την προηγούμενη Πολιτική ηγεσία το ΝΕΕ συμμετείχε και εξέφραζε την θέση να παραμείνει η 
διοικητική ανεξαρτησία των λιμένων που συμβάλλει στον ανταγωνισμό και να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την 
παραχώρηση υπηρεσιών με ανάλογο αντικείμενο και οικονομικές υποχρεώσεις.  
Αναμένουμε την εξέλιξη υπό τη σημερινή Πολιτική ηγεσία.  
 
(δ) Κανονιστικό πλαίσιο Υπηρεσιών για τα πλοία 
Το ΝΕΕ – Εφοπλισμός επί χρόνια προσπαθεί να αντιληφθούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες των 3 Υπουργείων, Ναυτιλίας, Οικο-
νομικών, Ανάπτυξης, ότι διατηρούν χρονοβόρες και σε πολλά σημεία περιττές διαδικασίες, προκειμένου ένα πλοίο να 
νηολογηθεί και υψώσει την Ελληνική σημαία (έχει παρατηρηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών διαδικασία επί 4μηνο).  
 
Με την σημερινή νέα Κυβέρνηση φαίνεται να υπάρχει διάθεση να εσκύψουν στο θέμα - πρόβλημα και να βελτιώσουν τις 
διαδικασίες χωρίς φυσικά να αλλοιώσουν το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί με το γνωστό άρθρο 13 (εγκριτικές 
πράξεις).  
 
Το ΔΣ εκφράζεται θετικά και παρακαλεί το ΝΕΕ και τα στελέχη που έχουν εμπειρία και υφίστανται τις ταλαιπωρίες για τη 
νηολόγηση των πλοίων τους, όπως με επιτακτικό τρόπο απαιτήσουν από το ΥΝΑ να λύσει το πρόβλημα και να συμμετέ-
χουν στην όποια ομάδα εργασίας δημιουργηθεί.  
 
(ε) ΓΕΜΗ 
Από 4ετίας και πλέον έχει η Πολιτεία ξεκινήσει το Πανελλαδικό Μητρώο των Επιχειρήσεων «ΓΕΜΗ – Γενικό Μητρώο» 
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου και ανέθεσε στα Επιμελητήρια την Δημιουρ-
γία και λειτουργία του.  
Το ΝΕΕ ερευνώντας το θέμα είχε διαμορφώσει την άποψη ό,τι δεν ανήκει στους φορείς λειτουργίας ΓΕΜΗ. 
 
Πρόσφατα, ύστερα από ενασχόληση με το θέμα της ΕΕΕ προέκυψε σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου, που βεβαιώνει ότι 
οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις δεν υποχρεούται για εγγραφή σε ΓΕΜΗ κλπ. 
 
 
3. ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
 
Ο κ. Πρόεδρος σημειώνει ότι σε συναντήσεις με τη νέα Πολιτική ηγεσία του ΥΝΑ και με σχετικά Υπομνήματα, προσπαθεί 
να γίνει κατανοητό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες της Επιβατηγού Ναυτιλίας ευρισκόμενες τα τελευταία 
χρόνια συνεχώς χρεωμένες και βασικά στοιχεία είναι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, οι αυξήσεις των καυσίμων 
κλπ.  
 
1. Ακτοπλοΐα  
Με την νέα Ηγεσία του ΥΝΑ υπάρχει κινητικότητα που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών με ρεαλιστική Πολιτική 
και παρεμβάσεις στην λειτουργία του πλοίου και διαμόρφωση δρομολογίων. Το θέμα είναι από τα δυσκολότερα και νέες 
απαιτήσεις έχουν δημιουργηθεί. Ο ν. 2932/01 που προσπάθησε να δώσει λύσεις στο πρόβλημα της Ακτοπλοΐας ύστερα 
από 11 χρόνια εφαρμογής είναι καιρός να αξιολογηθεί και ανάλογα επικαιροποιηθεί.  
 
Η αναφερόμενη πριν ΡΑΘΕ είχε δημιουργηθεί το 2001 για την Ακτοπλοΐα, όμως μετά καταργήθηκε. Τώρα ξανά συζητεί-
ται. Το ΣΑΣ προβλέπεται από τον ανωτέρω νόμο κλπ. 
 
2. Θαλάσσιος Τουρισμός 
Τα θαλαμηγά σκάφη αναψυχής (επαγγελματικά-ιδιωτικά) είναι βασικός τομέας του θαλάσσιου τουρισμού και το ΝΕΕ 
έχει συστηματικά ασχοληθεί συμβάλλοντας θετικά στο προ έτους σχέδιο νόμου, που δεν έφθασε τελικά στη Βουλή, 
όπου επικαιροποιημένο είναι ανάγκη το συντομότερο να προχωρήσει. 
 
Το ΝΕΕ εντός ολίγου θα παρουσιάσει σχετική εμπεριστατωμένη Μελέτη για όλο το πλέγμα των θαλαμηγών – Σκάφη, 
Μαρίνες, θεσμικό πλαίσιο, προσφορά στον τόπο, κλπ -. 
 
Στον θαλάσσιο τουρισμό εμπεριέχεται και η κρουαζιέρα κυρίως στο τμήμα των προσεγγίσεων και της υποδομής στη 
χώρα μας, αφού Ελληνικής σημαίας πλοία δυστυχώς από ετών έπαψαν να υπάρχουν. 
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Το ΝΕΕ είναι εκείνο που αποκλειστικά συνέβαλε στην ψήφιση (2) νόμων, του 1ου το 2010 επί Υπουργίας Λ. Κατσέλη για 
την απελευθέρωση με προβλήματα και στη συνέχεια του 2ου το 2012 επί Υπουργίας Α. Διαμαντοπούλου και βελτιωμέ-
νου. Σήμερα το ΝΕΕ συνεχίζει την θετική του συμβολή, εξού και οι συναντήσεις με τους Υπουργούς.  
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ εκφράζει την ικανοποίηση του για την όντος σημαντική προσφορά στο θέμα από 
το ΝΕΕ και ιδιαίτερα από τον κ. Πρόεδρο, τον ευχαριστεί και παρακαλεί να συνεχίσει με την ίδια θετική υποστήριξη, 
προσδοκώντας όπως έχει φανεί, η νέα Πολιτική ηγεσία να οδηγήσει σε λύσεις αρκετά από τα προβλήματα που υπάρ-
χουν.  
 
4. ΔΙΕΘΝΗ – ΙΜΟ 
 
Λαβών τον λόγο ο κ. Ι. Τσενεμπής σημειώνει ό,τι τα θέματα που διεθνώς συζητούνται και με αναφορά την Ασφάλεια 
λειτουργίας του πλοίου, Ναυσιπλοΐας και Προστασίας του Περιβάλλοντος θαλάσσιου & εναέριου είναι ποικίλα, που για 
να καταλήξουν σε «κανονιστικό πλαίσιο» περνάνε χρόνια και όταν καταλήξουν και το πλαίσιο υιοθετηθεί – κηρωθεί με 
Διεθνή Συνδιάσκεψη, απαιτούνται αρκετά πάλι χρόνια για να Διεθνώς εφαρμοσθεί και γίνει υποχρεωτικό για τα πλοία. 
 
«Σχόλιο. Αυτό οφείλεται στο ότι για τη διαμόρφωση των Διατάξεων, είτε σε Σύμβαση, είτε σε Κώδικες, είτε σε οδηγίες 
κλπ. πάντα υπεισέρχονται και Πολιτικής και Οικονομικής σκοπιμότητας θέματα και δεν είναι καθαρώς μόνο στόχοι βελ-
τιώσεως της λειτουργίας του πλοίου και Ναυσιπλοΐας».  
 
Το ΝΕΕ με άτομα έμπειρα περί τα θέματα και σε συνεργασία με τους επιμέρους κλάδους του Εφοπλισμού, συμμετέχει 
στις συζητήσεις για τα ανωτέρω θέματα και με εκπροσώπους του στον ΙΜΟ ή και αλλού, παρεμβαίνει με τον προβλεπό-
μενο και καθιερωμένο τρόπο, -πιστεύει εποικοδομητικά και αποτελεσματικά -, όπως για τα θέματα Recycling, G.H.G., 
Passengers Rules, Safety of Navigation & Telecommunication κλπ. 
 
Σημειώνεται με έμφαση ό,τι η χώρα μας, ενώ συμμετέχει σε διεθνείς συζητήσεις και ΙΜΟ-ΕΕ εν τούτοις οι Αποφάσεις και 
τα Πορίσματα εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους. Εκεί που πράγματι υπάρχει δυνατότητα άμεσης προωθήσεως λύσε-
ων είναι εντός της Ελλάδος και για Κανονιστικό Πλαίσιο που δύναται η εκάστοτε Πολιτική ηγεσία να διαμορφώσει και εν 
προκειμένω αναφερόμαστε στη Ν. Εκπαίδευση.  
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση τα μέλη του ΔΣ για όλες τις δραστηριότητες – ενέργειες που με καθοδήγηση από τον κ. 
Πρόεδρο πραγματοποιούνται για τη στήριξη όλων των πλοίων μελών του ΝΕΕ, εκφράζουν την ικανοποίηση τους και πα-
ρακαλούν να συνεχιστεί η πολιτική αυτή τιθέμενη στη διάθεση του ΝΕΕ στους τομείς που έχουν εμπειρία και γνώσεις.  
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 Συνεδρίαση της 22ας Νοεμβρίου 2012 

Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 22/11/2012 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα: 
 
1. ΜLC 2006 ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ν.4078 /12-Α179) 
 
Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στη νέα Σύμβαση για τη Ν. Εργασία, σημείωσε ότι και η χώρα μας την επικύρωσε και πλέ-
ον από τις 23/8/2013 θα είναι υποχρεωτική για όλα τα ελληνικής σημαίας πλοία, αλλά και τα πλοία που προσεγγίζουν 
ελληνικά λιμάνια.  
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος σημειώνει, ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει από τώρα να αρχίσουν τις διαδικασίες που 
προβλέπει η MLC 2006. Το ΝΕΕ, δεδομένου ότι για να ξεκινήσουν οι ναυτιλιακές εταιρείες τις διαδικασίες απαιτείται το 
Υπουργείο να έχει ρυθμίσει ορισμένα θέματα, όπως την αναγνώριση φορέων (νηογνωμόνων) που θα εκδίδουν τα Πιστο-
ποιητικά, εγκυκλίους και οδηγίες για τις υποχρεώσεις του πλοίου κλπ με έγγραφο του (σας έχει σταλεί), παρακαλεί το 
Υπουργείο να τα επισπεύσει. 
 
Στη συνέχεια δίδει τον λόγο στον κ. Ι. Τσενεμπή για περαιτέρω ανάλυση της MLC 2006. Λαβών τον λόγο ο κ. Ι. Τσενεμπής 
ευχαριστεί τον κ. Πρόεδρο και σημειώνει τα ακόλουθα: 
 
Από τον Αύγουστο 2013 που αρχίζει η εφαρμογή της, θα αρχίσουν και τα port state control στα διάφορα λιμάνια τον 
έλεγχο των πλοίων για την MLC 2006.  
 
Αυτό σημαίνει την ανάγκη για άμεση και εντατική δραστηριοποίηση όλων των εμπλεκομένων, ώστε να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις της MLC, μεταξύ των οποίων είναι και η Ν.ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΛΟΙΟ. 
0ι ενέργειες της Ν.Ε. - Π. συνδέονται άμεσα και εξαρτώνται από την Πολιτεία, η οποία πρέπει να παραχωρήσει το δικαί-
ωμα έκδοσης των Πιστοποιητικών & Δήλωσης Ι-ΙΙ σε τρίτους και παράλληλα να προχωρήσει στην δημιουργία ή αναδιάρ-
θρωση του θεσμικού- κανονιστικού πλαισίου. 
 
Για κάθε πλοίο απαιτείται έως τον Αύγουστο 2013. 
α) «Το Πιστοποιητικό της MLC-5ετούς διαρκείας». 
β) Η «Δήλωση συμμόρφωσης» του πλοίου με τις διατάξεις της ((ΜLC), η όποια Δήλωση έχει 2 μέρη. 
Το Μέρος Ι  συντάσσεται από την Πολιτεία (Κράτος σημαίας, με δεκατέσσερα στοιχεία).  
Το Μέρος ΙΙ συντάσσεται από την Ν.Εταιρεία και θεωρείται από τον Νηογνώμονα 
 
Συγκεκριμένα και Πρακτικά 
Το Ν. Γραφείο – Πλοίο πρέπει να:   
α)Αναθέσει στο Νηογνώμονα και Αιτήσει  - έκδοση του «Πιστοποιητικού και Δήλωσης »  
β) Συντάξει  και θεωρήσει τη «Δήλωση Πλοιοκτήτη» 
γ) Αποκτήσει το αυθεντικό  στέλεχος της «ΜLC» και να σταλεί σε κάθε πλοίο μαζί με τα (α), (β),  
δ)  Εκπαιδεύσει το  προσωπικό Γραφείου - Πλοίου  
 
Αυτά –αυτή τη στιγμή – ενδεχομένως θεωρηθούν ρουτίνα, όμως είναι σημαντικά και απαιτείται. 
α) τα στελέχη της Ν. Εταιρείας και οι Πλοίαρχος-Αξιωματικοί του πλοίου να μελετήσουν ή παρακολουθήσουν ειδικά σε-
μινάρια για τις απαιτήσεις της MLC ήτοι: 
-  Εξοικείωση Πλοιάρχου με τις διατάξεις του MLC. 
-  Πως θα γίνει και τι σημαίνει Επιθεώρηση πλοίου για την έκδοση του «MLC Πιστοποιητικό – Δήλωση» τι σημαίνει ανά-
πτυξη Συστήματος υποβολής –   διαδικασίας παραπόνων, υπεύθυνος αξιωματικός, στοχοποίηση – θυματοποίη παραπο-
νούμενου,  
- Σύστημα ιατρικής περίθαλψης και πως θα πιστοποιείται, ότι είναι έγκυρο το Πιστοποιητικό υγείας κάθε Αξιωματικού, 
όταν οι ιδιωτικοί πλέον γιατροί, απαιτείται να έχουν πιστοποιηθεί από Κρατικό Φορέα.  
-Σύστημα με καταγεγραμμένες διαδικασίες πχ επισκέψεως πληρώματος στην Πρεσβεία του, έλεγχοι στα λιμάνια από τον 
P.S.C.O. και δικαιώματα του Πλοιάρχου, συνθήκες εργασίας και ώρες, προσωρινό Πιστοποιητικό –  Ενδιάμεση επιθεώρη-
ση ανανέωσή του. 
 
Σχόλιο:  
- Φαντάζουν όλα αυτά ενδεχομένως δύσκολα και βουνό. Είναι όμως Γραφειοκρατικά που πρέπει να γίνουν. Θα θυμηθώ 
την  περίοδο που πήγε να εφαρμοσθεί ο ISM-Code και στο ΝΕΕ έρχονταν καθημερινά μπροσούρες ξένων Γραφείων να 
αναλάβουν την Οργάνωση – Διαχείριση πλοίων Οι Ν.Εταιρείες ευρίσκονταν σε καθεστώς σύγχυσης και ανησυχίας, απε-
δείχθει όμως το ανάποδο και μια χαρά όλες οι Ν. Εταιρείες πέτυχαν μόνες τους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και να 
αποκτήσουν ικανή τεχνογνωσία. 
- Χαρακτηρίζουν την MLC 2006 ως τον τέταρτο πυλώνα της Ναυτιλίας (οι άλλοι 3  είναι SOLAS, MARPOL, STCW). Δεν το 
ασπάζομαι, διότι οι άλλες τρεις συμβάσεις στόχο έχουν την βελτίωση και πραγματοποίηση της Ναυτικής Ασφαλείας – 
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Προστασίας  και καθαρότητας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος και την καλή εκπαίδευση των Ναυτικών για την τήρηση 
αυτών. Στοιχεία που άπτονται και των Ναυτικών και της ζωής τους στην θάλασσα. Η MLC 2006 δεν φαίνεται να βελτιώνει 
κάτι από τα παραπάνω, ή μη μόνο να προσφέρει σε φορείς εκτός πλοίου να αποκτούν εισόδημα από το πλοίο με την 
γραφειοκρατία που προβλέπει και τα δήθεν δικαιώματα που παραχωρεί στους ναυτικούς, ενώ αυτά διασφαλίζονται 
τόσο από την Διεθνή Νομολογία, όσο και από τις εφαρμοζόμενες αρχές σε κάθε πλοίο.   
Ενδεχομένως να υπάρξει παρερμηνεία και Θα θυμηθώ τον Ιορδάνη που συχνά πυκνά ανέβαινε στη Γέφυρα γιατί είχε 
αντιθέσεις με τον μάγειρα  και εύρισκε πάντα το φαγητό να μην του αρέσει – η μπριτζόλα είχε λέει τσιτσιμούσι για αυτό 
ήταν τρυφερή κλπ. 
 
Αρχή Σημαίας πλοίου  
Η όποια ενέργεια της Ν. Εταιρείας συνδέεται άμεσα και εξαρτάται από την ανάπτυξη του κατάλληλου κανονιστικού πλαι-
σίου της Αρχής (Χώρα σημαίας) όπου:  
(α) Διαδικασίες αναγνώρισης Α.Ο. (Αναγνωρισμένων Οργανισμών) για την έκδοση Πιστοποιητικών και Δήλωσης Ι θεώρη-
ση ΙΙ. 
(β) Κανονιστικό πλαίσιο με τα μέτρα εφαρμογής της MLC και νομοθετικό πλαίσιο  που θα καταχωρείται και «στη Δήλωση 
συμμόρφωσης μέρος Ι». 
(γ) Κανονιστικό πλαίσιο και δημιουργία Διαδικασιών με πιστοποίηση αξιωματικών Λ.Σ. για ελέγχους στα λιμάνια κ.λ.π..  
Στη χώρα μας ήδη προϋπάρχουν και Νομοθετήματα και Φορείς που ασκούν αρμοδιότητες απαιτήσεων της MLC π.χ. 
ΓΕΝΕ – ΑΣΝΑ – ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ τμήματα στα λιμεναρχεία, οι κώδικες ΚΔΝΔ & ΚΙΝΔ, οι Συλλογικές Συμβάσεις κ.λ.π. αναγκαιοί  
όμως άμεσα η Πολιτεία – ΥΝΑ να ξεκινήσει αναγνώριση Νηογνωμόνων για έκδοση Πιστοποιητικών και Δηλώσεων.    
Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που πρέπει τα πλοία να έχουν και αναρτήσει εντός του πλοίου  
(α)Το Πιστοποιητικό (εκδίδεται από Νηογνώμονα) 
(β) Τη Δήλωση μέρος  Ι – (Κράτος Σημαίας )  ΙΙ (Πλοιοκτήτη από Ν. Εταιρεία)  
(γ) Τη Σύμβαση 
Οι επιθεωρήσεις για την πιστοποίηση του πλοίου  διαρκούν κάποιο χρονικό διάστημα και με δεδομένο τους 12-14 Νηο-
γνώμονες και τα 65.000 πλοία που εντός του 2013 πρέπει να πιστοποιηθούν,  το ΥΝΑ έγκαιρα πρέπει να αναγνωρίσει 
τους όποιους Νηογνώμονες ή άλλους φορείς. 
 
Ειδικότερα για Διαδικασίες – Υποχρεώσεις 
Μερικά ακόμα στοιχεία από την MLC 2006  που διαμορφώνουν το πλαίσιο λειτουργίας του πλοίου και απαιτούν και 
οργάνωση στο Κράτος Σημαίας,  παραθέτουμε ακολούθως. 
 
(Α). Στη ξηρά πρέπει: 
(α) οι βασικοί φορείς, Κράτος, Εργοδοσία, Ναυτεργασία να συγκροτήσουν  
Συμβούλια στα  οποία δύναται να συμμετέχουν και οργανώσεις      κοινωνικής πρόνοιας για την παρακολούθηση των 
συνθηκών εργασίας, και της κοινωνικής ζωής στα πλοία και εφαρμογής  της Μ.LC. με εγκαταστάσεις      ευημερίας κ.λ.π. 
β) Τα Κράτη που έχουν ναυτικούς  πρέπει να έχουν Υπηρεσίες ναυτεργατικού  
δυναμικού π.χ. ΓΕΝΕ, να μεριμνούν για Πιστοποιητικά Υγείας, τις άδειες κα  
ετήσιες άδειες με αμοιβή  κ.λ.π 
γ) Η Αρχή πρέπει να έχει θεσπίσει Μέτρα Κυρώσεων για τους παραβάτες διατάξεων της  MLC  2006.  
δ)  Ο  P.S.C.Ο.  δύναται να απαγορεύσει  και τον απόπλου 
 
(Β) Στο πλοίο 
α) Πρέπει να αναπτυχθεί Σύστημα Διαδικασιών με έντυπα, όπου θα      περιγράφονται οι ακολουθούμενες πρακτικές π.χ. 
ο όποιος παραποιούμενος να έχει δικής του επιλογής σύμβουλο που θα παρίσταται στις συζητήσεις (η Σύμβαση προβλέ-
πει ο παραπονούμενος να αναφέρεται στον Προϊστάμενο του Τομέα του και ιεραρχικά  παραπάνω έως την Αρχή σημαί-
ας). 
β) Το σύστημα πρέπει να προβλέπει για το επίπεδο μισθοδοσίας και τον   τρόπο καταβολής  κ.λ.π.   
γ) Το σύστημα  πρέπει να προβλέπει τις διαδικασίες παραλαβής και συντηρήσεως των τροφίμων , τον έλεγχο της ποιότη-
τας του νερού κ.λ.π. 
δ) Για την Επιθεώρηση – Έλεγχος στο πλοίο πρέπει να έχει προετοιμαστεί ο  
Πλοίαρχος – Αξιωματικοί, ώστε να μην υπάρξουν δυσκολίες για την έκδοση   του MLC – Certificate. (Είναι 5ετές όμως 
στον ενδιάμεσο χρόνο 2ο – 3ο χρόνο  γίνεται ενδιάμεση επιθεώρηση. Η ανανέωση ξεκινά 2-3 μήνες πριν την λήξη –  Προ-
σωρινό 6ηνης διάρκειας χορηγείται σε νέα πλοία, η αλλαγής σημαίας, έως  ότου εκδοθεί το original). 
   
(το κείμενο έχει διατεθεί στα μέλη ΝΕΕ).  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και σε βάθος ανάλυση για την ανάγκη οι Ν. Εταιρείες να αναλάβουν πρωτοβουλίες για 
την ενημέρωση των στελεχών γραφείου και πλοίου. Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου να μην βραδύνει να εκδώσει τα 
από εκείνο απαιτούμενα κανονιστικά έγγραφα. Στη συζήτηση έμεινε ανεπιβεβαίωτο το θέμα εάν όντως ο ηλεκτρολόγος 
ανήκει στους Αξιωματικούς, δεδομένου ότι στην STCW-MANILA 2010, δεν προβλέπονται προϋποθέσεις, στοιχεία εκπαί-
δευσης και κατάρτισης όπως υπάρχουν για τους λοιπούς Αξιωματικούς.  
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Ακόμα σημειώθηκε, ότι στην ΕΕΝΜΑ πρόσφατα με την παρουσία επιλεγμένων ειδικών από Νηογνώμονες και άλλους 
φορείς, έγινε σε υψηλό επίπεδο ανάλυση των απαιτήσεων της MLC, όπου διαπιστώθηκε η ανάγκη της έγκαιρης από τα 
στελέχη των εταιρειών απόκτησης ολοκληρωμένων γνώσεων για τις απαιτήσεις της MLC 2006.  
 
Τέλος, το ΔΣ ευχαριστεί τον Πρόεδρο και το ΝΕΕ για την εμπεριστατωμένη παράθεση στοιχείων της MLC, χρήσιμα για 
κάθε πλοίο.  
 
2. Ν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Ο κ. Πρόεδρος σημειώνει, ότι το ΝΕΕ – Εφοπλισμός από χρόνια εισηγείται, ύστερα από συζητήσεις και διαμόρφωση ανά-
λογης πολιτικής με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις, την επικαιροποίηση ύλης, μεθόδων διδασκαλίας, εποπτικού υλικού και 
κυρίως εκπαιδευτικού προσωπικού για την αναβάθμιση της Ν. Εκπαίδευσης, καθώς και την ολοκλήρωση του Κανονιστι-
κού Πλαισίου και για ιδιωτική Ν. Εκπαίδευση.  
 
Κατά καιρούς οι εκάστοτε αρμόδιοι Υπουργοί ξεκινούν ορισμένες διαδικασίες, οι οποίες όμως είτε δεν είναι προς τη 
σωστή κατεύθυνση, είτε αδρανούν λόγω εναλλαγής των Υπουργών και αρμοδίων. 
 
Στη συνέχεια δίδει τον λόγο στον κ. Ι. Τσενεμπή, ο οποίος σημειώνει: 
 
Στο Υπουργείο συστήθηκε Ομάδα Εργασίας από στελέχη Λ.Σ., Φορέων, μεταξύ των οποίων και το ΝΕΕ – ΕΕΕ με πείρα στη 
N. Εκπαίδευση, όπου προσδιόρισαν τα θέματα της Ν. Εκπαίδευσης, με στοιχείο την αμεσότητα προωθήσεως – επιλύσε-
ως, όπου προοδευτικά  αρχίζουν να υλοποιούνται. Μεταξύ άλλων. 
• Αύξηση του αριθμού εισαγομένων σπουδαστών από 950 - 1116. 
• Στατιστική της τελευταίας 5ετίας χορηγηθέντων διπλωμάτων -  Αποσυρομένων σε σύνταξη Αξιωματικών. 
• Διαδικασίες για έγκαιρη πρόσληψη καθηγητών – ρύθμιση για συνταξιούχους. 
• Ρύθμιση εκπαίδευσης Σπουδαστών για Σωστικά στις ΑΕΝ.   
• Συνεργασία με «’Ίδρυμα Ευγενίδη » για εφαρμογή της STCW – Manila.  
• Καθορισμός αποτελεσματικότερου Συστήματος ναυτολόγησης. 
• Εποπτικά – παρακολούθηση ΑΕΝ από ανώτερο Αξιωματικό Λ.Σ. 
• Εξεύρεση Συστήματος ευκολότερης είσπραξης συνδρομών ΚΝΕ εκτός ΝΑΤ. 
• Προώθηση διαδικασιών ΝΕΚΕ (Ιδιωτική Ναυτική Εκπαίδευση) 
 
Η Ο.Ε. έχει προσδιοριστεί να λειτουργεί ανά μήνα και να υπάρχει απολογισμός  έργου.   
 
Το ΝΕΕ επί σειρά ετών επιχορηγεί – επιδοτεί εξοπλισμό ναυτιλιακό – οικιακό στις ΑΕΝ & ΚΕΣΕΝ και για το 2012 προβλέ-
πεται ποσό περί τις 120.000€, όπου είναι και χρήματα από την εκδήλωση το 2011 για την Ημέρα Ε.Ν. (σχετικές ευχαρι-
στήριες επιστολές σπουδαστών Χανίων – Πρέβεζας – ΚΕΣΕΝ συνημμένες).  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων που διατυπώνεται η άποψη ότι η Ναυτική Εκπαίδευση είναι 
ένας σημαντικός τομέας της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, διότι μαζί με την Πλοιοκτησία διατηρούν την τεχνογνωσία 
στην επιχειρηματικότητα στις θαλάσσιες μεταφορές.  
 
Είναι προφανώς απαραίτητο και αναγκαίο πάντα να υπάρχει μέριμνα για την όσο το δυνατό καταλληλότερη εκπαίδευση 
– κατάρτιση των Αξιωματικών, στοιχείο απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του πλοίου και τη διαχείριση του κατά τις 
απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας.  
 
3. EEDI  - GREEN HOUSES GASES – ECO SHIPS 
 
Ενημερώνεται το ΔΣ από τον κ. Ι. Τσενεμπή, ότι το ΝΕΕ σε συνεργασία με την ΕΕΕ, ρυθμίζει την εκπροσώπηση του Εφο-
πλισμού στον ΙΜΟ και άλλους διεθνείς φορείς που συζητούνται τα ανωτέρω θέματα και με την διαμορφωμένη πολιτική 
δίδει τις κατευθύνσεις. Και πιστεύουμε, ότι η παρουσία μας έχει θετική επίδραση.  
 
EEDI (Energy Efficiency Design Index),  
Είναι η φόρμουλα με διάφορους συντελεστές, όπως την ταχύτητα, τα καύσιμα, τις καιρικές συνθήκες-ρεύμα, το φορτίο, 
τον τύπο του πλοίου, που θα προσδιορίζει την ενεργειακή κατάσταση του πλοίου και θα την αποτυπώνει σε σχετικό 
έγγραφο - Πιστοποιητικό. Αυτά όλα θα βγαίνουν από τις δοκιμές των νέων πλοίων (Sea Trials).  
 
Ευρισκόμεθα στην εποχή των «Οικολογικών Πλοίων» και εκκινώντας από τον ΙΜΟ, όπου με την έναρξη ισχύος του ΕΕDI 
το 2013 διαπιστώνεται ό,τι πλέον αρχίζει νέα εποχή για την πρόωση  – κίνηση του πλοίου εντός του ύδατος. Tι είναι αυ-
τό; 
 
Eίναι οι Έρευνες - Μελέτες για την κατασκευή της Γάστρας, ώστε να συναντά την μικρότερη δυνατόν αντίσταση εντός του 
ύδατος και παράλληλα οι ‘Ερευνες κατασκευής αντίστοιχης ‘Έλικας και Μηχανής που θα παράγει το λιγότερο δυνατό 
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 διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και οξείδια θείου – αζώτου (Sox Nox). Αυτά όλα αποσκοπούν στην σταδιακή και σημαντική 
μείωση του CΟ2 που βασικά η Aγορά – Charterers φαίνεται να δείχνει προτίμηση σε «ECO-SHIPS». 
  
Παρατηρείται η διαμόρφωση νοοτροπίας οι νέες κατασκευές να στοχεύουν στην μειωμένη  κατανάλωση καυσίμων και 
τα μελλοντικά πλοία να  είναι  «Eco Ships». 
Τα tankers για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν σταθερή κατασκευαστική βάση έως που ήλθαν τα «Double Hulls»,  οπότε 
με αυτόν τον νεωτερισμό μπήκαν και περιβαλλοντικά στοιχεία για λόγους ασφαλείας. 
 
Το όλο θέμα μέλλει προσεχώς να ξεκαθαρίσει και σ’ αυτό η Αγορά θα θέσει τους κανόνες της. Πάντως αυτή την περίοδο 
ίσως είναι προτιμητέο να μειώνεται η ταχύτητα που δημιουργεί και μειωμένο CO2 παρά η εγκατάσταση νέων Οικολογι-
κών Μηχανών κ.λ.π.   
Διαφαίνεται ότι οι νέοι κανονισμοί ΙΜΟ προοδευτικά θα επιβάλουν νέες τεχνολογικές εξελίξεις στα πλοία και νέα περίο-
δο για την ναυτιλία.  
 
Σχόλιο: 
Στις αρχές του περασμένου αιώνα περάσαμε από  τα πανιά (ιστιοφόρα πλοία) στο κάρβουνο – ατμό  και προοδευτικά 
στις Μηχανές εσωτερικής καύσεως, ενώ πειραματίστηκε η διεθνής τεχνολογία και με την ατομική ενέργεια (το πλοίο 
SAVANA είχε ατομικό αντιδραστήρα) Tώρα τι; Σίγουρα κάτι άλλο,  αλλά τι;  Αναμένουμε – ίδωμεν. 
 
Οι όροι που συνοπτικά συναντώνται στο θέμα, είναι: 
EVDI,  Existing Vessel Design Index. 
EEDI,  Energy effiency Dιsign  Index 
SEEMP,  Ship Energy Efficiency Management Plan. 
GHG,  Green House Cases 
MBM, Market Based Measures 
 
Κατά την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε επισημάνθηκε, ότι προς το παρόν το θέμα είναι για τα νεοκατασκευαζό-
μενα πλοία γι  ́αυτό και χρησιμοποιούνται τα sea trials, επειδή όμως δεν είναι βεβαιωμένο ότι κάποια στιγμή θα δημι-
ουργηθεί η απαίτηση και για τα υπάρχοντα, είτε επιβαλλόμενοι από τον ΙΜΟ ή ΕΕ, είτε από την αγορά, είναι σκόπιμο το 
ΝΕΕ και ο Εφοπλισμός να διερευνήσει και μελετήσει πιθανή φόρμουλα και μεθοδολογία, ώστε να μην βρεθεί προ α-
προόπτου.  
 
Παρακαλείται ο κ. Πρόεδρος και το ΝΕΕ να ευρίσκονται σε εγρήγορση.  
 
4. ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ  
 
Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στην Επιβατηγό Ναυτιλία, σημειώνει ότι,  
 
Από τους 3 κλάδους αυτού του χώρου (Ακτοπλοΐα, Κρουαζιέρα, Θαλαμηγά), ο περισσότερο πληττώμενος είναι η Ακτο-
πλοΐα. Η για χρόνια διεργασίες παρεμβάσεις και εισηγήσεις ΝΕΕ και εμού προσωπικά, στις συναντήσεις μου με τους 
εκάστοτε Υπουργούς και με τον σημερινό, αναφέρομαι πάντα στα προβλήματα της Ακτοπλοΐας και στον τρόπο που μπο-
ρεί αυτά να μειωθούν εάν οι αρμόδιοι αποφασίσουν να εφαρμόσουν ό,τι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη Διεθνή 
πρακτική.  
 
Η συνεργασία με τον αντίστοιχο κλάδο είναι πάντα σε κλίμα αλληλοκατανόησης και  φαίνεται να έχει φθάσει το θέμα σε 
χρόνο που θα μπορεί να υλοποιηθούν ορισμένα στοιχεία, όπως: 
 
- Επαναδιατύπωση – αλλαγή του βασικού νόμου 2932/01 που προγραμματίζεται έως τον Μάρτιο 2013, μέσα εκεί υπάρ-
χει και η απαίτηση της «Ελληνομάθειας» για τη ναυτολόγηση αλλοδαπών. 
- Ανανέωση του πδ 177/74 και του ν. 3276/44 σχετικά με την συγκρότηση του πληρώματος, ώστε να εναρμονιστεί με το 
«safe manning – IMO, 3577/92 – ΕΕ» 
- Διαμόρφωση διατάξεων – πλαισίου σχετικά με την δρομολόγηση πλοίων, αλλαγής ή προσθήκης πλοίου, χρόνου αργίας 
κλπ.  
 
Αντίστοιχη κινητικότητα εμφανίζεται και στον κλάδο των Θαλαμηγών, Επαγγελματικών – Ιδιωτικών, όπου έχει η Πολιτική 
Ηγεσία των αρμοδίων Υπουργείων ενστερνιστεί την ανάγκη διαμόρφωσης ευνοϊκού πλαισίου – κόστος – διατυπώσεις – 
μαρίνες με στόχο την προσέλκυση στην Ελλάδα σκαφών από τις Ευρωπαϊκές χώρες κλπ.  
 
To ΝΕΕ ενημερώθηκε εγγράφως από τα Υπουργεία ΥΝΑ, Τουρισμού και Υφυπουργό Οικονομικών, να τους θέσει υπόψη 
στοιχεία σχετικά με τα Σκάφη Αναψυχής. Ύστερα από συνεργασία με τα μέλη μας, το ΝΕΕ απέστειλε το κατωτέρω 
έγγραφο: 
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ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
 
Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) είναι ο επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα Εμπορικής Ναυτιλίας. 
Το ΝΕΕ ερευνά και προτείνει στους αρμόδιους Πολιτειακούς φορείς, βελτιωτικά και αναπτυξιακά μέτρα πού αφορούν την 
ναυτιλία, τα λιμάνια και τον νησιωτικό και θαλάσσιο τουρισμό. 
 
Μέλη του ΝΕΕ αποτελούν όλα τα Ελληνικού νηολογίου πλοία καί σκάφη αδιακρίτως μεγέθους και τύπου. Σε αυτά συμπε-
ριλαμβάνονται 11.370 νηολογημένα σκάφη αναψυχής από τά οποία 4.438 είναι ιδιωτικά, 6.564 (βάσει των στοιχείων του 
αρμόδιου υπουργείου) επαγγελματικά διαφόρων κατηγοριών, από θαλαμηγά μέχρι και περιηγητικά ημερόπλοια, και 368 
αδιαβάθμητα. Εξ αυτών βάσει πληροφοριών της αρμόδιας ένωσης ΕΠΕΣΤ μόνο τα 3.500 είναι επαγγελματικά σκάφη ανα-
ψυχής επανδρωμένα ή μη (yachts). Άρα τα σκάφη αναψυχής (yachts) Ελληνικής σημαίας ιδιωτικά και επαγγελματικά 
είναι της τάξης των 8.000. Επιπλέον αυτών υπάρχουν ξένης σημαίας σκάφη που υπολογίζονται στα 1.000 περίπου καί 
8.700 περίπου λεμβολογημένα (μέχρι 12 μ). 
 
Στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχουν πλέον εγγεγραμμένα κρουαζιερόπλοια  που να εκτελούν πλόες ορισμένων ημερών. 
Υπάρχουν δε 210 επιβατηγά/οχηματαγωγά που εκτελούν συγκοινωνίες μεγάλης καί μεσαίας ακτοπλοΐας. 
Ανταποκρινόμενοι στην κοινή Υπουργική σας πρωτοβουλία, σάς παραθέτουμε συνοπτικά τίς απόψεις καί προτάσεις τού 
ΝΕΕ γιά τίς επιμέρους ενότητες τού ευρύτερου κλάδου τού  θαλάσσιου τουρισμού που αφορούν κυρίως τα νησιά. 
 
A. Κρουαζιερόπλοια 
Το ΝΕΕ συνέβαλε καθοριστικά στην απελευθέρωση της κρουαζιέρας  (homeporting) πού ολοκληρώθηκε μέ τόν ν. 
4072/12, έχοντας από το 2007 προβάλλει με τεκμηριωμένα στοιχεία τά ωφέλη πού θά προέκυπταν για την Εθνική οικο-
νομία. Σε πλήρη ανάπτυξη πιστεύουμε ότι τα κρουαζιερόπλοια θα αποφέρουν στην Εθνική οικονομία € 630 εκατομμύρια 
αν πετύχουμε τους συντελεστές της Ισπανίας και € 2.7 δισεκατομμύρια αν πετύχουμε τους συντελεστές της Ιταλίας. Θα 
δημιουργήσουμε δε περίπου 11.400 θέσεις εργασίας, αναλόγως με την σύγκλιση. Η κρουαζιέρα έχει μεγάλη αυξητική 
τάση και θα αποφέρει πολλά στην ανάπτυξης της χώρας. Η μεγιστοποίηση των ωφελειών, προϋποθέτει : 
 
1. Την δυνατότητα δρομολογήσεως κρουαζιερόπλοιων Ελληνικού νηολογίου πού επί τού παρόντος είναι ασύμφορος, 
κυρίως λόγω των αναχρονιστικών συνθέσεων επάνδρωσης πού προβλέπει τό Π.Δ. 177/74 . Η ορθολογική αναπροσαρμο-
γή των συνθέσεων βάσει πλέον της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας θα επέτρεπε την νηολόγηση παρόμοιων πλοίων και την απα-
σχόληση περισσοτέρων Ελλήνων. 
2. Την βελτίωση των λιμενικών υποδομών με σημαντικότερη την ταχεία προσβασιμότητα από/προς τα αεροδρόμια και τα 
αξιοθέατα. 
3. Την άρση γραφειοκρατικών αγκυλώσεων πού αφορούν τήν παροχή υπηρεσιών σέ κρουαζιερόπλοια, όπως τροφοδοσί-
α, υλικά, αναλώσιμα, ανακαινισμό ξενοδοχειακών χώρων, επισκευές και συντήρηση σκάφους και μηχανημάτων κ.α.. Έτσι 
θα φθάσουμε τους συντελεστές της Ιταλίας. Σημειωτέον ότι ως επί τό πλείστον οί προμήθειες σέ τρόφιμα καί άλλα είδη, 
γιά τά πλοία αυτά, διενεργούνται σε λιμάνια τού εξωτερικού. Για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη πρέπει να μπορέσουμε 
να αποκτήσουμε την ανταγωνιστικότητα των Ιταλών προμηθευτών.  
 
Β. Ακτοπλοΐα  
Το ΝΕΕ επίσης προβάλλει από καιρό την ανάγκη της αναμόρφωσης του λειτουργικού πλαισίου της Ακτοπλοΐας για να 
μειωθεί το κόστος λειτουργίας της, ώστε να αναπτυχθεί ο νησιωτικός τουρισμός και έτσι τα νησιά μας. 
 
Η ακτοπλοΐα εξυπηρετεί σχεδόν αποκλειστικά 1.556.000 νησιώτες (πλην Ευβοίας) και σημαντικό τμήμα τού Τουρισμού. 
Έχει όμως υψηλό κόστος που αποτρέπει τον νησιωτικό τουρισμό και την ανάπτυξη των νησιών μας. Αυτό φέτος ήταν πιο 
ορατό. Οι εταιρείες έχουν δυσβάστακτα χρέη και η μείωση δρομολογίων είναι πλέον ορατή. Πλοία πωλούνται και φεύ-
γουν εκτός Ελλάδας.  
 
Η Ελληνική νομοθεσία  επιβαρύνει πολύ τα πλοία. Για παράδειγμα πλοίο που λειτουργούσε στην Βόρεια Ευρώπη με 17 
άτομα όταν ήρθε στην Ελλάδα υποχρεώθηκε να έχει 31 άτομα πλήρωμα. Συμβατικό πλοίο που εκτός Ελλάδας λειτουργεί 
με 32 άτομα, στις Κυκλάδες υποχρεούται να έχει σύνθεση 52 ατόμων. 
 
Η εναρμόνιση του λειτουργικού πλαισίου της ακτοπλοΐας με τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η μείωση του 
ΦΠΑ στο επίπεδο του τουριστικού (6,5%) και η δημιουργία ευέλικτου λειτουργικού πλαισίου που θα εξασφάλιζε το επι-
θυμητό επίπεδο συγκοινωνιών αναλόγως της εποχής, θα μείωνε σημαντικά το κόστος λειτουργίας και θα διασφάλιζε την 
βιωσιμότητα των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Το ΝΕΕ εκτιμά ότι η υλοποίηση των ανωτέρω θα προκαλούσε μείωση τού μετα-
φορικού κόστους κατά 35-40% με συνεπακόλουθη αύξηση της επιβατικής και εμπορευματικής διακίνησης  προς όφελος 
της ανάπτυξης των νησιών. 
 
Η Ελληνική νομοθεσία (π.δ. 177/74, ν. 2932/01) προφανώς εξυπηρετεί συντεχνιακά συμφέροντα. Οι Έλληνες ναυτικοί 
δεν νοείται να είναι λιγότερο ικανοί από τους ξένους ώστε, η Ελληνική νομοθεσία να απαιτεί περισσοτέρους επί του 
πλοίου. Ούτε δικαιολογούνται διαφορετικές απαιτήσεις (Ελληνομάθεια, κανονισμός ενδιαιτήσεως, κ.α.) από την λοιπή 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νομοθεσία μας πρέπει να αλλάξει για να συνεχίσει να υπάρχει υγιής Ελληνική ακτοπλοΐα. Το διακύ-
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βευμα είναι η ανάπτυξης των νησιών μας και η ευημερία 1.556.000 νησιωτών. 
 
Γ. Σκάφη αναψυχής 
Οι επόμενες τρείς ενότητες αφορούν τα σκάφη αναψυχής και την συμβολή αυτών στην Εθνική οικονομία. Το ΝΕΕ σε συ-
νεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχουν εκπονήσει σχετική μελέτη πού θά παρουσιασθεί σύντομα καί θά υποβλη-
θεί στά τρία αρμόδια Υπουργεία. 
 
Το ΝΕΕ υπολογίζει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 17.700 σκάφη αναψυχής (yachts και σκάφη ημερήσιας χρήσης 
κλπ.) εκ των οποίων τα Ελληνικής σημαίας 4.500 περίπου είναι ιδιωτικά και τα  3.500 είναι θαλαμηγά επαγγελματικά, τα 
ξένης σημαίας 1.000 και τα λεμβολογημένα περί τα 8.700 βάσει της δειγματοληψίας της μελέτης. Βάσει των στοιχείων 
της μελέτης τα σκάφη αναψυχής δαπανούν περί τα €607.000.000 ετησίως προσφέροντας έτσι στην Ελληνική οικονομία. 
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι όπως προκύπτει από τήν μελέτη, τα σκάφη αναψυχής δημιουργούν άμεσες και έμμεσες θέ-
σεις εργασίας ανάλογα με το μέγεθός τους. Όσο μεγαλύτερα, τόσο περισσότερες. Το αυτό ισχύει για τις ανελαστικές και 
ελαστικές δαπάνες. Οι αριθμοί έχουν μεγάλη διασπορά αναλόγως με το σκάφος και την χρήση του. Η αναγωγή στοιχείων 
από την μελέτη αυτή, θα σας διευκολύνει στην εκτίμηση της αναπτυξιακής προοπτικής των μέτρων. Οι προτάσεις του 
ΝΕΕ ενισχύθηκαν από τα στοιχεία αυτά. 
 
Γ.1. Ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής (μαρίνες) 
Ο Ν. 3790/2009, η συνεχιζόμενη αποτρεπτική φορολογική αντιμετώπιση της ιδιοκτησίας σκάφους και η οικονομική κρίση 
προκάλεσαν τήν «φυγή» μεγαλυτέρων κυρίως σκαφών, στο εξωτερικό με συνέπεια την χαμηλή πληρότητα στις μαρίνες 
και την μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας. Το ΝΕΕ υποστηρίζει ότι η εφαρμογή «ορθού αναπτυξιακού μοντέλου» πού 
φιλοδοξούν τά Υπουργεία Τουρισμού, Ναυτιλίας & Αιγαίου να δημιουργήσουν, προϋποθέτει : 
 
α) Tην παραχώρηση σε ιδιωτικούς φορείς υφιστάμενων υποδομών ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής 
β) Την, βάσει στρατηγικού σχεδίου πού υπαγορεύουν οι εθνικές πολιτικές λιμένων καί τουρισμού, δημιουργία νέων σύγ-
χρονων μαρίνων από παραχωρησιούχους 
 
Σύμφωνα με στοιχεία πού έχει επεξεργασθεί τό ΝΕΕ, τα ελλιμενισμένα σκάφη στην Ελλάδα ανά κάτοικο είναι 4.5 φορές 
λιγότερα απ’ ότι στην  Ευρώπη, παρά τα τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα πού διαθέτει η χώρα μας ως προτιμώμενος 
τουριστικός προορισμός, με την μεγαλύτερη ακτογραμμή και τα περισσότερα νησιά. 
 
Να σημειωθεί ότι τα σκάφη αναψυχής δημιουργούν πολλές άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία 
της μελέτης κάθε άμεση θέση εργασίας σε σκάφος ή σε μαρίνα δημιουργεί 9 έμμεσες θέσεις εργασίας. Τούτων δοθέντων 
τα περίπου 9.000 σκάφη αναψυχής (Ελληνικής και ξένης σημαίας) δημιουργούν περίπου 100.000  άμεσες και έμμεσες 
θέσεις εργασίας. Τα μεγαλύτερα δημιουργούν περισσότερες. Τα μικρά, που είναι κυρίως λεμβολογημένα, δημιουργούν 
άλλες περίπου 10.000 θέσεις εργασίας. 
 
Βάσει στοιχείων της αρμόδιας ένωσης ΣΕΚΑΠΛΑΣ, ενώ προ ετών ο κλάδος κατασκευής σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα 
απασχολούσε 6.455 (2001) άτομα, σήμερα απασχολούνται μόνον μερικές εκατοντάδες. 
  
Γ.2. Προσέλκυση ιδιωτικών σκαφών γιά μόνιμο ελλιμενισμό στήν Ελλάδα 
Οι παραπάνω προτάσεις συνάδουν με την προσέλκυση ξένων σκαφών, αλλά και την επιστροφή Ελληνόκτητων που απε-
χώρησαν. Το αβέβαιο, αφιλόξενο φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς και η έλλειψη σύγχρονων μαρίνων σε κατάλληλα 
σημεία της χώρας, αποτρέπουν τούς Ευρωπαίους, άλλους ξένους αλλά και Έλληνες να διατηρούν τα σκάφη τους στην 
χώρα μας. 
 
Το ΝΕΕ προτείνει : 
 
1. Την ελεύθερη και διαρκή παραμονή σκαφών αναψυχής ανεξαρτήτως νηολογίου, έναντι Τέλους Παραμονής και Πλόων 
(ΤΠΠ), όπως προτάθηκε από το ΥΝΑ τον περασμένο Σεπτέμβριο, χωρίς άλλη φορολογική ή/και τελωνειακή επιβάρυνση. 
2. Την δημοσιοποίηση στο εξωτερικό, μέσω του περιοδικού τύπου θαλασσίου τουρισμού αλλά και με ανάρτηση στο δια-
δίκτυο, των κινήτρων που παρέχει η Ελλάδα για μόνιμο ελλιμενισμό σκαφών, το ΤΠΠ, τις λιμενικές υποδομές καθώς και 
τις δυνατότητες που διαθέτει η χώρα σε ότι αφορά την συντήρηση, επισκευή, εφοδιασμό και επάνδρωση των σκαφών 
όπως και των γεωγραφικών και άλλων πλεονεκτημάτων των θαλασσών μας. 
 
Γ.3. Νομοθεσία Σκαφών αναψυχής 
Οι προηγούμενες δύο προσπάθειες σύστασης νόμου γιά τά σκάφη αναψυχής, σκόπευαν κυρίως στον σαφή διαχωρισμό 
των επαγγελματικών από τα ιδιωτικά σκάφη. Ιδανικά δεν θα έπρεπε να υφίσταται διαχωρισμός και να έχει την δυνατότη-
τα κάθε ιδιοκτήτης σκάφους είτε να το ναυλώνει είτε να το χρησιμοποιεί ιδιωτικά, εφόσον το σκάφος διαθέτει τον απαι-
τούμενο δείκτη ασφαλείας. Δηλαδή να ισχύει ότι και για τα ακίνητα. Η ύπαρξη όμως διαφορετικής φορολόγησης, τιμών 
καυσίμων και τελών ελλιμενισμού, δημιούργησε φαινόμενα είτε ιδιωτικών σκαφών που εμφανίζονταν ως επαγγελματι-
κά, είτε ιδιωτικών σκαφών που μισθώνονταν παρανόμως.  
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 Είναι όμως δυνατόν να υπάρξει άλλος, απλούστερος και πιο ευέλικτος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος της α-
νταγωνιστικότητας των σκαφών αναψυχής που χρησιμοποιούνται ενίοτε και για ενοικίαση.   
 
Καταλήγοντας, το ΝΕΕ επικροτεί την προσπάθεια συντάξεως νόμου για τα σκάφη αναψυχής. Επισυνάπτεται επίσης ο 
σχολιασμός του ΝΕΕ στά προηγούμενα Σ/Ν που υποβάλαμε στους προκατόχους σας. Ο σχολιασμός αποτέλεσε προιόν 
διαβούλευσης με όλους τους κλάδους που εμπλέκονται στον θαλάσσιο τουρισμό. Είμαστε στην διάθεση σας καθώς και 
των συνεργατών σας γιά παροχή περισσοτέρων στοιχείων και  διευκρινήσεων καθώς και για την έκφραση απόψεων επί 
του νέου Σ/Ν, όταν αυτό διαμορφωθεί.  
 
Αισιοδοξούμε, ότι εάν τα μέτρα πού θα ληφθούν διαθέτουν έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα, σε συνδυασμό με άλλες 
προτάσεις που έχει υποβάλλει το ΝΕΕ αναφορικά με την ναυπηγοεπισκευή, θα επιτρέψουν την ναυπήγηση κρουαζιερό-
πλοιων, επιβατηγών, μεγαλύτερων σκαφών αναψυχής και άλλων πλοίων στην Ελλάδα, τομέας στον οποίο σήμερα πρω-
τοστατούν τα Ιταλικά και άλλα Ευρωπαϊκά ναυπηγεία. 
 
Τέλος, θεωρούμε σκόπιμο να επισημάναμε ότι πέραν της ουσίας του νομοθετήματος, σημαντικό στοιχείο αποτελεί ο 
χρόνος ψήφισης και εφαρμογής του, κυρίως λόγω της εποχικότητας του κλάδου θαλασσίου τουρισμού». 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και τα μέλη του ΔΣ που εκπροσωπούν την Επιβατηγό Ναυτιλία, εκφράζουν τις ευχαριστί-
ες τους προς το ΝΕΕ για την συνεχή δραστηριότητα του στο θέμα, προς αρμόδιους φορείς και σημειώνουν, ότι πράγματι 
τα Επιβατηγά Ακτοπλοΐας έχουν φθάσει σε σημείο που για την προσεχή περίοδο είναι αμφίβολο αν θα δύνανται να συ-
νεχίσουν να υπηρετούν την συγκοινωνία των νησιών με το τρομερό κόστος που έχει δημιουργηθεί και από την υπερβολι-
κή τιμή των καυσίμων.  
 
Σε συναντήσεις τους με το Υπουργείο, έχουν δει θετικό μεν κλίμα, αλλά καμία αποτελεσματική παρέμβαση. Το θέμα 
ευρίσκεται σε αδιέξοδο.  
 
5. ΔΙΑΦΟΡΑ 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος μνημονεύει θέματα που έχουν κινητικότητα και είναι, η ολοκλήρωση της Σιδηροδρομικής 
γραμμής από το Θριάσειο μέχρι το Ικόνιο, αναμόρφωση του πλαισίου για την Πλοηγική Υπηρεσία, τα προβλήματα και η 
μη προσέλευση πλοίων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, οι συζητήσεις για διαμόρφωση Ναυτιλιακής Πολιτικής κλπ. 
και σημειώνει, ότι το ΝΕΕ με την εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί, τα παρακολουθεί και ως ο θεσμικός του 
ρόλος προβλέπει, συμβάλλει πάντα με πρακτικές που δύνανται να υλοποιηθούν προτάσεις – εισηγήσεις. 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφορικά με τη Σιδηροδρομική γραμμή και τη σύνδεση του Λιμένος με το Εθνικό και Διε-
θνές Σιδηροδρομικό δίκτυο, από 15ετίας και πλέον με έγγραφες εισηγήσεις, με προφορικές αναφορές σε Ημερίδες, Συ-
νέδρια κλπ και με συνεντεύξεις πάντα αναφέρεται στην ανάγκη της συνδέσεως του λιμανιού με το Σιδηρόδρομο.  
 
Παρακαλεί δε, τον κ. Ι. Τσενεμπή, να ενημερώσει σχετικά.. 
 
Ο κ. Ι. Τσενεμπής ακολούθως σχετικά με τη σύνδεση του λιμανιού με τον Σιδηρόδρομο σημειώνει ότι, όπως αποδεικνύε-
ται από τα Πεπραγμένα ΝΕΕ – Διοικητικό Απολογισμό που τηρούνται στο ΝΕΕ. Στις αρχές του 1999 ο κ. Πρόεδρος ξεκίνη-
σε έντονη παρέμβαση και εισηγήθηκε την ανάγκη συνδέσεως του λιμένα με το Σιδηρόδρομο ως απαραίτητο στοιχείο για 
την ανάπτυξη του.  
 
Κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες η σύνδεση θα τελειώσει περί τα μέσα του προσεχούς Δεκεμβρίου. Ίδωμεν; 
 
Στη συνέχεια ο κ. Ι. Τσενεμπής σημειώνει: 
 
α)  Πλοηγική Υπηρεσία  
Ο κ. Μ. Σαρλής το τελευταίο διάστημα συμμετέχει στις συζητήσεις στο ΥΝΑ, εκφράζει τις θέσεις του Επιμελητηρίου και 
με στοιχεία που έχει συλλέξει από την Διεθνή εφαρμοζόμενη πρακτική, έχει αποτελέσει τον ουσιαστικό συνομιλητή στην 
προωθούμενη  από το Υπουργείο (Γενική Γραμματεία Λιμένων, καθηγητή Μ. Μουντζούρη) διαμόρφωση του Πλαισίου 
για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της Πλοηγικής Υπηρεσίας.  
 
Το θέμα έχει ολοκληρωθεί και η διαμόρφωση του πλαισίου είναι προς την σωστή κατεύθυνση με την βελτίωση Υπηρεσί-
ας στα πλοία και λειτουργία με συγχρόνους κανόνες της Πλοηγικής. 
 
β) Ναυπηγοεπισκευή  
Η Κυβέρνηση έχει ορίσει Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) για μελέτη του θέματος και εισήγηση. Εκτιμάται ότι αυτή την περίοδο 
ολοκληρώνεται το έργο και θα υπάρξει το πόρισμα της ανάλυσης – μελέτης. 
Στο ΝΕΕ έγινε συνάντηση με την ομάδα  Ο.Ε. και μακρά εποικοδομητική συζήτηση σημειώνοντας ότι μεταξύ άλλων πρέ-
πει να υπάρξει εκχώρηση τομέων της βάσης Περάματος σε ιδιώτες που θα έχουν την οργανωτική αρμοδιότητα, ενώ την 
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επισκευαστική – κατασκευαστική αρμοδιότητα τα θεσμοθετημένα συνεργεία κ.λ.π.  
Το ΕΒΕΠ συστήνει Ειδική «Επιτροπή» και προτείνει την κατάργηση «’Άδειας επισκευής» ή μεταφορά αρμοδιότητας από 
το Υπουργείο στο ΕΒΕΠ. 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ εκτιμά, ότι στην Επιτροπή που προτείνει το ΕΒΕΠ είναι σκόπιμο να συμμετέχει και 
το ΝΕΕ, επιπλέον δε, να συνεχίσει να παρακολουθεί τα θέματα με τον γνωστό στόχο της βελτίωσης των συνθηκών εργα-
σίας με τον περιορισμό των για λόγους σκοπιμότητας και κομματικούς αποκλεισμού των εργασιών στα πλοία.  
 
γ) Λιμενική Πολιτική 
Περί τους 900 χώρους ανά την Ελλάδα θεωρούνται λιμάνια από τα μεγάλα των 12 ΑΕ, τα μικρότερα Λιμενικά ταμεία έως 
τα αλιευτικά καταφύγια. Το θέμα λοιπόν απαιτεί μεθοδική αντιμετώπιση και κλιμάκωση. 
Φαίνεται ό,τι η Κυβέρνηση προσανατολίζεται σε διαμόρφωση 2 επιπέδων εξέλιξης. 
-Ενοποίηση  Λιμένων σε 1ο στάδιο 
-Παραχώρηση σε 2ο στάδιο 
- Ήδη πρόσφατα ενέταξε τα 12 λιμάνια ΑΕ στο ΤΑΙΠΕΔ 
Το ΝΕΕ σε επαφές με αρμόδιους από καιρό με  τεκμηρίωση των θέσεών του έχει υποστηρίξει τη  διατήρηση της αυτοτέ-
λειας και οντότητάς του κάθε λιμένα και έχει εκφράσει θέση να συνεχιστεί η μεταξύ των λιμένων ανταγωνιστικότητα, 
που θεωρείται θετικό στοιχείο και για την εξυπηρέτηση των πλοίων, αλλά και την ανάπτυξη των λιμένων.  
 
δ) Ακίνητα ΝΕΕ 
Το ΝΕΕ έχει το ακίνητο, όπου στεγάζονται τα γραφεία του που απέκτησε το 2010 και με δάνειο από την ALPHA BANK. 
Επίσης έχει στην ιδιοκτησία του υποθηκευμένα στην ΑLPHA τον 6ο  και 7ο  όροφο στον Πειραιά (Κολοκοτρώνη 100).  Ο 
7ος είναι νοικιασμένος έναντι €450, ενώ ο 6ος σε μη κατάλληλη κατάσταση για λειτουργία. Πρόσφατα σε σχέδιο νόμου 
του Υπουργείο Οικονομικών είχε καταχωρηθεί διάταξη που μετέφερε τα ακίνητα  όλων των Ν.Π.Δ.Δ. στο ΤΑΙΠΕΔ με από-
λυτη εξουσία επ’ αυτών του Δημοσίου.  
Με άμεση παρέμβασή μας καθώς και άλλων Ν.Π.Δ.Δ.  απεσύρθη η διάταξη. 
 
ε) Ασφαλιστική κάλυψη πλοίων 300 κ.ο.χ. και κάτω. 
Ενημερώνουμε τα μέλη ΝΕΕ ότι τον Οκτώβριο εξεδόθη η Υπουργική Απόφαση 3332.2./01/2012 (2822Β 19/10/12), η ο-
ποία ρυθμίζει το θέμα. 
 
Τέλος, ολοκληρωθήσεις της Συνεδρίασης και μη υπάρξεως άλλης εντός του 2012, εκφράζονται ευχές για τις προσεχείς 
εορτές Χριστουγέννων και νέου έτους και συνολική παράκληση από τα μέλη ΔΣ να συνεχίσει ο κ. Πρόεδρος και το ΝΕΕ με 
την ίδια επιμέλεια και ενδιαφέρον να παρακολουθούν και παρεμβαίνουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τα μέλη του 
από τα μικρά Σκάφη Αναψυχής έως τα υπερμεγέθη Δεξαμενόπλοια.  
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ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
 
 

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής, τους αρμόδιους Υπουργούς και τους 
Αρχηγούς Κομμάτων 

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) πέρα των εμπορικών, επιβατηγών κ.α. πλοίων έχει μέλη του και 
4.000 επαγγελματικά και 4.000 ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Για να κατανοηθεί καλύτερα η προσφορά των 
σκαφών αναψυχής στη Ελλάδα το ΝΕΕ το 2011 ανέθεσε Μελέτη του θέματος στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς η 
οποία παρεδόθη πρόσφατα. 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μελέτης υπολογίζεται, ότι 
το σύνολο των σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα ανέρχε-
ται σε 17.700. Αυτά δε στηρίζουν  περίπου 40.000 
άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και προσφέρουν 
τουλάχιστον 607 εκατομμύρια ευρώ  ετησίως στη Εθνι-
κή Οικονομία. 
 
Σύμφωνα με την Μελέτη, στην Ελλάδα έχουμε 1 σκά-
φος ανά 621 κατοίκους, ενώ ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος 
είναι 1 σκάφος ανά 164 κατοίκους. Αυτή η σοβαρή α-
ναντιστοιχία στην κατ’ εξοχήν ναυτική χώρα μας με τις 
ωραιότερες θάλασσες και τα μοναδικά νησιά μας οφεί-
λεται στο «αφιλόξενο» και «τιμωρητικό» φορολογικό 
καθεστώς στα σκάφη αναψυχής (σύμφωνα με εκφρα-
σθείσα γνώμη ξένης εταιρείας που επενδύει σε μαρί-
νες).  
 
Εδώ πρέπει να σημειωθεί, ότι ο Θαλάσσιος Τουρισμός 
και τα Σκάφη Αναψυχής αποτελούν ελαστικές δαπάνες 
στον οικογενειακό προϋπολογισμό, άρα η συμπεριφο-
ρά είναι ευμετάβλητη σε αλλαγές κόστους. Με τον 
Ν.3790 του 2009 το 25% των Σκαφών Αναψυχής που 
ελλιμενίζονταν σε Ελληνικές μαρίνες (περίπου 2.000 

σκάφη) έφυγαν για άλλους, πιο φιλικούς, προορισμούς μεταφέροντας μαζί τους εκεί περίπου 6.000 θέσεις 
εργασίας. 
 
Εκτιμούμε ότι αν προσελκύσουμε 10.000 Σκάφη Αναψυχής άνω των 15 μέτρων  με κατάλληλο Νομοθετικό 
και φιλόξενο Φορολογικό πλαίσιο θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 30.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργα-
σίες.  
 
Είναι καιρός να εγκαταλείψουμε αστήρικτες ιδεοληψίες που οδηγούν στην υπερ-φορολόγηση και τον διωγ-
μό των Σκαφών Αναψυχής από την χώρα μας και να αναπτύξουμε τα πλεονεκτήματά της σε όφελος της απα-
σχόλησης και της Εθνικής Οικονομίας πριν εδραιωθεί αυτός ο τομέας στην Τουρκία και τις Δαλματικές Ακτές. 
 
Συνημμένως θα βρείτε την παρουσίαση του ΝΕΕ στην εκδήλωση 18/12/2012 για την Μελέτη, όπως και ένα 
CD που περιέχει την Μελέτη. 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΡΑΤΣΟΣ 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 
Επιστολή προς Υπουργό Τουρισμού και Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου 

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) είναι ο επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα Εμπορι-
κής Ναυτιλίας. Το ΝΕΕ ερευνά και προτείνει στους αρμόδιους Πολιτειακούς φορείς, βελτιωτικά και αναπτυξι-
ακά μέτρα πού αφορούν την ναυτιλία, τα λιμάνια και τον νησιωτικό και θαλάσσιο τουρισμό. 

 
Μέλη του ΝΕΕ αποτελούν όλα τα Ελληνικού νηολογίου 
πλοία καί σκάφη αδιακρίτως μεγέθους και τύπου. Σε 
αυτά συμπεριλαμβάνονται 11.370 νηολογημένα σκάφη 
αναψυχής από τά οποία 4.438 είναι ιδιωτικά, 6.564 
(βάσει των στοιχείων του αρμόδιου υπουργείου) επαγ-
γελματικά διαφόρων κατηγοριών, από θαλαμηγά μέχρι 
και περιηγητικά ημερόπλοια, και 368 αδιαβάθμητα. Εξ 
αυτών βάσει πληροφοριών της αρμόδιας ένωσης ΕΠΕΣΤ 
μόνο τα 3.500 είναι επαγγελματικά σκάφη αναψυχής 
επανδρωμένα ή μη (yachts). Άρα τα σκάφη αναψυχής 
(yachts) Ελληνικής σημαίας ιδιωτικά και επαγγελματικά 
είναι της τάξης των 8.000. Επιπλέον αυτών υπάρχουν 
ξένης σημαίας σκάφη που υπολογίζονται στα 1.000 περί-
που καί 8.700 περίπου λεμβολογημένα (μέχρι 12 μ). 
 
Στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχουν πλέον εγγεγραμμένα 
κρουαζιερόπλοια  που να εκτελούν πλόες ορισμένων 
ημερών. Υπάρχουν δε 210 επιβατηγά/οχηματαγωγά που 
εκτελούν συγκοινωνίες μεγάλης καί μεσαίας ακτοπλοΐ-
ας. 
Ανταποκρινόμενοι στην κοινή Υπουργική σας πρωτοβου-
λία, σάς παραθέτουμε συνοπτικά τίς απόψεις καί προτά-
σεις τού ΝΕΕ γιά τίς επιμέρους ενότητες τού ευρύτερου 
κλάδου τού  θαλάσσιου τουρισμού που αφορούν κυρίως 
τα νησιά. 

 
A.Κρουαζιερόπλοια 
Το ΝΕΕ συνέβαλε καθοριστικά στην απελευθέρωση της κρουαζιέρας  (homeporting) πού ολοκληρώθηκε μέ 
τόν ν. 4072/12, έχοντας από το 2007 προβάλλει με τεκμηριωμένα στοιχεία τά ωφέλη πού θά προέκυπταν για 
την Εθνική οικονομία. Σε πλήρη ανάπτυξη πιστεύουμε ότι τα κρουαζιερόπλοια θα αποφέρουν στην Εθνική 
οικονομία € 630 εκατομμύρια αν πετύχουμε τους συντελεστές της Ισπανίας και € 2.7 δισεκατομμύρια αν 
πετύχουμε τους συντελεστές της Ιταλίας. Θα δημιουργήσουμε δε περίπου 11.400 θέσεις εργασίας, αναλό-
γως με την σύγκλιση. Η κρουαζιέρα έχει μεγάλη αυξητική τάση και θα αποφέρει πολλά στην ανάπτυξης της 
χώρας. Η μεγιστοποίηση των ωφελειών, προϋποθέτει : 
 
1. Την δυνατότητα δρομολογήσεως κρουαζιερόπλοιων Ελληνικού νηολογίου πού επί τού παρόντος είναι 
ασύμφορος, κυρίως λόγω των αναχρονιστικών συνθέσεων επάνδρωσης πού προβλέπει τό Π.Δ. 177/74 . Η 
ορθολογική αναπροσαρμογή των συνθέσεων βάσει πλέον της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας θα επέτρεπε την νηο-
λόγηση παρόμοιων πλοίων και την απασχόληση περισσοτέρων Ελλήνων. 
2. Την βελτίωση των λιμενικών υποδομών με σημαντικότερη την ταχεία προσβασιμότητα από/προς τα αερο-
δρόμια και τα αξιοθέατα. 
3. Την άρση γραφειοκρατικών αγκυλώσεων πού αφορούν τήν παροχή υπηρεσιών σέ κρουαζιερόπλοια, όπως 
τροφοδοσία, υλικά, αναλώσιμα, ανακαινισμό ξενοδοχειακών χώρων, επισκευές και συντήρηση σκάφους και 
μηχανημάτων κ.α.. Έτσι θα φθάσουμε τους συντελεστές της Ιταλίας. Σημειωτέον ότι ως επί τό πλείστον οί 
προμήθειες σέ τρόφιμα καί άλλα είδη, γιά τά πλοία αυτά, διενεργούνται σε λιμάνια τού εξωτερικού. Για να 
μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη πρέπει να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την ανταγωνιστικότητα των Ιταλών 
προμηθευτών.  
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Β.Ακτοπλοΐα  
Το ΝΕΕ επίσης προβάλλει από καιρό την ανάγκη της αναμόρφωσης του λειτουργικού πλαισίου της Ακτοπλοΐ-
ας για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας της, ώστε να αναπτυχθεί ο νησιωτικός τουρισμός και έτσι τα νησιά 
μας. 
 
Η ακτοπλοΐα εξυπηρετεί σχεδόν αποκλειστικά 1.556.000 νησιώτες (πλην Ευβοίας) και σημαντικό τμήμα τού 
Τουρισμού. Έχει όμως υψηλό κόστος που αποτρέπει τον νησιωτικό τουρισμό και την ανάπτυξη των νησιών 
μας. Αυτό φέτος ήταν πιο ορατό. Οι εταιρείες έχουν δυσβάστακτα χρέη και η μείωση δρομολογίων είναι πλέ-
ον ορατή. Πλοία πωλούνται και φεύγουν εκτός Ελλάδας.  
 
Η Ελληνική νομοθεσία  επιβαρύνει πολύ τα πλοία. Για παράδειγμα πλοίο που λειτουργούσε στην Βόρεια 
Ευρώπη με 17 άτομα όταν ήρθε στην Ελλάδα υποχρεώθηκε να έχει 31 άτομα πλήρωμα. Συμβατικό πλοίο 
που εκτός Ελλάδας λειτουργεί με 32 άτομα, στις Κυκλάδες υποχρεούται να έχει σύνθεση 52 ατόμων. 
 
Η εναρμόνιση του λειτουργικού πλαισίου της ακτοπλοΐας με τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η 
μείωση του ΦΠΑ στο επίπεδο του τουριστικού (6,5%) και η δημιουργία ευέλικτου λειτουργικού πλαισίου 
που θα εξασφάλιζε το επιθυμητό επίπεδο συγκοινωνιών αναλόγως της εποχής, θα μείωνε σημαντικά το κό-
στος λειτουργίας και θα διασφάλιζε την βιωσιμότητα των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Το ΝΕΕ εκτιμά ότι η υλο-
ποίηση των ανωτέρω θα προκαλούσε μείωση τού μεταφορικού κόστους κατά 35-40% με συνεπακόλουθη 
αύξηση της επιβατικής και εμπορευματικής διακίνησης  προς όφελος της ανάπτυξης των νησιών. 
 
Η Ελληνική νομοθεσία (π.δ. 177/74, ν. 2932/01) προφανώς εξυπηρετεί συντεχνιακά συμφέροντα. Οι Έλληνες 
ναυτικοί δεν νοείται να είναι λιγότερο ικανοί από τους ξένους ώστε, η Ελληνική νομοθεσία να απαιτεί περισ-
σοτέρους επί του πλοίου. Ούτε δικαιολογούνται διαφορετικές απαιτήσεις (Ελληνομάθεια, κανονισμός ενδι-
αιτήσεως, κ.α.) από την λοιπή Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νομοθεσία μας πρέπει να αλλάξει για να συνεχίσει να 
υπάρχει υγιής Ελληνική ακτοπλοΐα. Το διακύβευμα είναι η ανάπτυξης των νησιών μας και η ευημερία 
1.556.000 νησιωτών. 
 
Γ. Σκάφη αναψυχής 
Οι επόμενες τρείς ενότητες αφορούν τα σκάφη αναψυχής και την συμβολή αυτών στην Εθνική οικονομία. Το 
ΝΕΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχουν εκπονήσει σχετική μελέτη πού θά παρουσιασθεί 
σύντομα καί θά υποβληθεί στά τρία αρμόδια Υπουργεία. 
 
Το ΝΕΕ υπολογίζει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 17.700 σκάφη αναψυχής (yachts και σκάφη ημερήσι-
ας χρήσης κλπ.) εκ των οποίων τα Ελληνικής σημαίας 4.500 περίπου είναι ιδιωτικά και τα  3.500 είναι θαλα-
μηγά επαγγελματικά, τα ξένης σημαίας 1.000 και τα λεμβολογημένα περί τα 8.700 βάσει της δειγματοληψί-
ας της μελέτης. Βάσει των στοιχείων της μελέτης τα σκάφη αναψυχής δαπανούν περί τα €607.000.000 ετησί-
ως προσφέροντας έτσι στην Ελληνική οικονομία. 
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι όπως προκύπτει από τήν μελέτη, τα σκάφη αναψυχής δημιουργούν άμεσες και 
έμμεσες θέσεις εργασίας ανάλογα με το μέγεθός τους. Όσο μεγαλύτερα, τόσο περισσότερες. Το αυτό ισχύει 
για τις ανελαστικές και ελαστικές δαπάνες. Οι αριθμοί έχουν μεγάλη διασπορά αναλόγως με το σκάφος και 
την χρήση του. Η αναγωγή στοιχείων από την μελέτη αυτή, θα σας διευκολύνει στην εκτίμηση της αναπτυξι-
ακής προοπτικής των μέτρων. Οι προτάσεις του ΝΕΕ ενισχύθηκαν από τα στοιχεία αυτά. 
 
Γ.1. Ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής (μαρίνες) 
Ο Ν. 3790/2009, η συνεχιζόμενη αποτρεπτική φορολογική αντιμετώπιση της ιδιοκτησίας σκάφους και η οικο-
νομική κρίση προκάλεσαν τήν «φυγή» μεγαλυτέρων κυρίως σκαφών, στο εξωτερικό με συνέπεια την χαμηλή 
πληρότητα στις μαρίνες και την μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας. Το ΝΕΕ υποστηρίζει ότι η εφαρμογή 
«ορθού αναπτυξιακού μοντέλου» πού φιλοδοξούν τά Υπουργεία Τουρισμού, Ναυτιλίας & Αιγαίου να δημι-
ουργήσουν, προϋποθέτει : 
 
       α) Tην παραχώρηση σε ιδιωτικούς φορείς υφιστάμενων υποδομών ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής 
 
       β) Την, βάσει στρατηγικού σχεδίου πού υπαγορεύουν οι εθνικές πολιτικές λιμένων καί τουρισμού, δημι-
ουργία νέων σύγχρονων μαρίνων από παραχωρησιούχους 
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Σύμφωνα με στοιχεία πού έχει επεξεργασθεί τό ΝΕΕ, τα ελλιμενισμένα σκάφη στην Ελλάδα ανά κάτοικο εί-
ναι 4.5 φορές λιγότερα απ’ ότι στην  Ευρώπη, παρά τα τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα πού διαθέτει η 
χώρα μας ως προτιμώμενος τουριστικός προορισμός, με την μεγαλύτερη ακτογραμμή και τα περισσότερα 
νησιά. 
 
Να σημειωθεί ότι τα σκάφη αναψυχής δημιουργούν πολλές άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα 
με στοιχεία της μελέτης κάθε άμεση θέση εργασίας σε σκάφος ή σε μαρίνα δημιουργεί 9 έμμεσες θέσεις 
εργασίας. Τούτων δοθέντων τα περίπου 9.000 σκάφη αναψυχής (Ελληνικής και ξένης σημαίας) δημιουργούν 
περίπου 100.000  άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Τα μεγαλύτερα δημιουργούν περισσότερες. Τα μι-
κρά, που είναι κυρίως λεμβολογημένα, δημιουργούν άλλες περίπου 10.000 θέσεις εργασίας. 
 
Βάσει στοιχείων της αρμόδιας ένωσης ΣΕΚΑΠΛΑΣ, ενώ προ ετών ο κλάδος κατασκευής σκαφών αναψυχής 
στην Ελλάδα απασχολούσε 6.455 (2001) άτομα, σήμερα απασχολούνται μόνον μερικές εκατοντάδες. 
 
Γ.2. Προσέλκυση ιδιωτικών σκαφών γιά μόνιμο ελλιμενισμό στήν Ελλάδα 
Οι παραπάνω προτάσεις συνάδουν με την προσέλκυση ξένων σκαφών, αλλά και την επιστροφή Ελληνόκτη-
των που απεχώρησαν. Το αβέβαιο, αφιλόξενο φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς και η έλλειψη σύγχρο-
νων μαρίνων σε κατάλληλα σημεία της χώρας, αποτρέπουν τούς Ευρωπαίους, άλλους ξένους αλλά και 
Έλληνες να διατηρούν τα σκάφη τους στην χώρα μας. 
 
Το ΝΕΕ προτείνει : 
 
1. Την ελεύθερη και διαρκή παραμονή σκαφών αναψυχής ανεξαρτήτως νηολογίου, έναντι Τέλους Παραμο-
νής και Πλόων (ΤΠΠ), όπως προτάθηκε από το ΥΝΑ τον περασμένο Σεπτέμβριο, χωρίς άλλη φορολογική ή/
και τελωνειακή επιβάρυνση. 
2. Την δημοσιοποίηση στο εξωτερικό, μέσω του περιοδικού τύπου θαλασσίου τουρισμού αλλά και με ανάρ-
τηση στο διαδίκτυο, των κινήτρων που παρέχει η Ελλάδα για μόνιμο ελλιμενισμό σκαφών, το ΤΠΠ, τις λιμενι-
κές υποδομές  και τις δυνατότητες που διαθέτει η χώρα σε ότι αφορά την συντήρηση, επισκευή, εφοδιασμό 
και επάνδρωση των σκαφών όπως και των γεωγραφικών και άλλων πλεονεκτημάτων των θαλασσών μας. 
 
Γ.3. Νομοθεσία Σκαφών αναψυχής 
 Οι προηγούμενες δύο προσπάθειες σύστασης νόμου γιά τά σκάφη αναψυχής, σκόπευαν κυρίως στον σαφή 
διαχωρισμό των επαγγελματικών από τα ιδιωτικά σκάφη. Ιδανικά δεν θα έπρεπε να υφίσταται διαχωρισμός 
και να έχει την δυνατότητα κάθε ιδιοκτήτης σκάφους είτε να το ναυλώνει είτε να το χρησιμοποιεί ιδιωτικά, 
εφόσον το σκάφος διαθέτει τον απαιτούμενο δείκτη ασφαλείας. Δηλαδή να ισχύει ότι και για τα ακίνητα. Η 
ύπαρξη όμως διαφορετικής φορολόγησης, τιμών καυσίμων και τελών ελλιμενισμού, δημιούργησε φαινόμε-
να είτε ιδιωτικών σκαφών που εμφανίζοντο ως επαγγελματικά, είτε ιδιωτικών σκαφών που μισθώνοντο πα-
ρανόμως.  Είναι όμως δυνατόν να υπάρξει άλλος, απλούστερος και πιο ευέλικτος τρόπος αντιμετώπισης του 
προβλήματος της ανταγωνιστικότητας των σκαφών αναψυχής που χρησιμοποιούνται ενίοτε για ενοικίαση.   
 
Καταλήγοντας, το ΝΕΕ επικροτεί την προσπάθεια συντάξεως νόμου για τα σκάφη αναψυχής. Επισυνάπτεται 
επίσης ο σχολιασμός του ΝΕΕ στά προηγούμενα Σ/Ν που υποβάλαμε στους προκατόχους σας. Ο σχολιασμός 
αποτέλεσε προιόν διαβούλευσης με όλους τους κλάδους που εμπλέκονται στον θαλάσσιο τουρισμό. Είμαστε 
στην διάθεση σας καθώς και των συνεργατών σας γιά παροχή περισσοτέρων στοιχείων και  διευκρινήσεων 
καθώς και για την έκφραση απόψεων επί του νέου Σ/Ν, όταν αυτό διαμορφωθεί.  
Αισιοδοξούμε, ότι εάν τα μέτρα πού θα ληφθούν διαθέτουν έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα, σε συνδυασμό 
με άλλες προτάσεις που έχει υποβάλλει το ΝΕΕ αναφορικά με την ναυπηγοεπισκευή, θα επιτρέψουν την 
ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, επιβατηγών, μεγαλύτερων σκαφών αναψυχής και άλλων πλοίων στην Ελλά-
δα, τομέας στον οποίο σήμερα πρωτοστατούν τα Ιταλικά και άλλα Ευρωπαϊκά ναυπηγεία. 
 
Τέλος, θεωρούμε σκόπιμο να επισημάναμε ότι πέραν της ουσίας του νομοθετήματος, σημαντικό στοιχείο 
αποτελεί ο χρόνος ψήφισης και εφαρμογής του, κυρίως λόγω της εποχικότητας του κλάδου θαλασσίου του-
ρισμού.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΤΣΟΣ               
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ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
 
Επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου Κωστή Μουσουρούλη 

Το Ναυτικό Επιμελητήριο τής Ελλάδος (ΝΕΕ) εξ αντικειμένου παρακολουθεί τα θέματα πού αφορούν το Εθνι-
κό Λιμενικό μας Σύστημα και υποβάλλει τακτικά στην Πολιτεία εισηγήσεις και προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτής 
της ενασχόλησης και με αφορμή τις δηλώσεις σας στην Βουλή  για την υπό διαμόρφωση  Εθνική Λιμενική 
Στρατηγική, θεωρούμε χρήσιμο να θέσουμε υπόψη σας την έντονη επιφύλαξη τού ΝΕΕ για τις συγχωνεύσεις 
λιμένων πού, από δημοσιεύματα, φέρεται να εξετάζει το ΥΝΑ.  

 
Η επιχειρηματική συνένωση λιμένων κατά καιρούς υπο-
στηρίχθηκε ότι θα προκαλούσε μεγαλύτερο επενδυτικό 
ενδιαφέρον. Δεν το πιστεύουμε. Με την εξειδίκευση του 
θαλασσίου μεταφορικού έργου εξειδικευμένα τμήματα, 
άλλα κομμάτια κάθε λιμένος, εξυπηρετούν διαφορετι-
κές Υπηρεσίες, οργανώνονται δε και εξοπλίζονται αλ-
λιώς. Εξυπακούεται ότι ο επενδυτής ενός σταθμού ε-
μπορευματοκιβωτίων θα είναι άλλος από τον επενδυτή 
προβλητών κρουαζιερόπλοιων, του επιβατηγού σταθ-
μού η της μεταφοράς πετρελαιοειδών. Το ΝΕΕ υποστη-
ρίζει ότι οι παραχωρήσεις λιμενικών εγκαταστάσεων, 
προβλητών και υπηρεσιών μέσω διαφόρων διαδικα-
σιών είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος εκσυγχρονισμού του 
Εθνικού Λιμενικού Συστήματος και όχι η ιδιωτικοποίηση 
του όλου λιμένος.   
 
Όπως επιγραμματικά αναφέρεται στο «Σχέδιο δράσης - 
Θέματα αμέσου προτεραιότητας» πού σας υποβάλλαμε 
την 9η Ιουλίου, η επιχειρησιακή συνένωση λιμένων δεν 
θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας, ενώ θα προκαλέ-
σει αύξηση τού κόστους λειτουργίας των λιμένων και 
αύξηση τού κόστους λιμενικών Υπηρεσιών με την δημι-
ουργία μονοπωλιακών συνθηκών. Εάν η συνένωση δεν 
αφορά την κοινή επιχειρησιακή δράση των λιμένων, 
αλλά την διαμόρφωση και τήρηση κοινής περιφερεια-

κής Λιμενικής Πολιτικής, τότε θα πρόκειται για κατάτμηση τής αρμοδιότητας πού θα έπρεπε να διαθέτει κα-
τά αποκλειστικότητα η Αρχή Λιμένων (ρυθμιστική αρχή), την σύσταση τής οποίας σάς έχουμε εισηγηθεί. Η 
κατάτμηση αυτής της αρμοδιότητας δεν θα επέτρεπε την εφαρμογή ενιαίας Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής 
εναρμονισμένης στον στρατηγικό σχεδιασμό μεταφοράς επιβατών, εμπορευμάτων και επισκεπτών. 
 
Η λιμενική Α.Ε υπό την σκέπη τής οποίας θα λειτουργούν οι μικρότεροι λιμένες της ευρύτερης περιοχής: 
 
• θα  κληθεί  να  εξομοιώσει  τις  αμοιβές  των   εργαζομένων.  Επί   παραδείγματι   οι λιμενεργάτες σε κάποι-
α  λιμάνια απασχολούνται  και  αμείβονται από τον οργανισμό λιμένος με ημερομίσθιο ενώ σε άλλα απασχο-
λούνται απευθείας από τον διαχειριστή τού φορτίου και αμείβονται με την απόδοση. Ας σημειωθεί ότι και 
το ημερομίσθιο  διαφέρει, διότι η απόδοση είναι το στοιχείο που το ρυθμίζει, ενώ π.χ. στον ΟΛΠ είναι προσ-
διορισμένο από τον Οργανισμό.   
 
• θα   καθορίζει   τούς   λιμένες   προσέγγισης   των   πλοίων,   είτε   εμπορικών   είτε επιβατηγών, με  γνώμο-
να το  συμφέρον της και όχι τον βέλτιστο για τις ανάγκες των επιβατών και τού φορτίου, λιμένα. 
 
• θα   εφαρμόζει   τιμολόγια  τα  οποία  αφ’ ενός  μεν  θα  είναι  ενιαία,   αφετέρου  θα διαμορφώνονται κατά 
την κρίση της λιμενικής Α.Ε και δεν θα αποτελούν αντικείμενο ελευθέρου ανταγωνισμού μεταξύ των  λιμέ-
νων. 
 
Το ΝΕΕ διαθέτει σειρά επιχειρημάτων για να υποστηρίξει την εναντίωση του στην συγχώνευση λιμένων, η 
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οποία εάν εφαρμοσθεί θα επιβαρύνει το κόστος διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων. Θα καταλήξει δη-
λαδή ουσιαστικά να επιβαρύνει την Εθνική Οικονομία αντί να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης. 
 
Έχοντας ενστερνισθεί την ανάγκη επίσπευσης των παραχωρήσεων, το ΝΕΕ παγίως εισηγείται στην Πολιτεία 
την παραχώρηση τερματικών σταθμών σε μεγάλους λιμένες και την παραχώρηση μικρότερων λιμένων, βά-
σει στρατηγικού σχεδιασμού με κριτήρια γεωγραφικά και χρήσης. 
 
Ο εκσυγχρονισμός του Ιταλικού λιμενικού συστήματος το 1994 πού απέδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα, θα 
μπορούσε να αποτελέσει οδηγό για τις περαιτέρω ενέργειες της Πολιτείας. 
 
Επισυνάπτεται σύντομο σημείωμα αναφορικά με το λιμενικό σύστημα της χώρας. Είμαστε πάντα στην διάθε-
ση σας να συμβάλλουμε στην προσπάθεια σας για την νέα  «Λιμενική ταυτότητα». 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΡΑΤΣΟΣ 

(συνημμένο στην επιστολή) 
 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 
Υφιστάμενη υποδομή – Η Ελλάδα διαθέτει περίπου 800 λιμενικές εγκαταστάσεις διαφόρων μεγεθών και 
τύπων (στρατιωτικές – εμπορικές – επιβατηγές- σκαφών αναψυχής – αλιευτικά καταφύγια κλπ.). Υπάρχουν 
12 Οργανισμοί Λιμένων εκ των οποίων 2 είναι ανώνυμες εταιρείες κοινής ωφέλειας, εισηγμένες στο ΧΑΑ με 
ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής 25% και πολλά Λιμενικά ταμεία. Οι ιδιωτικοί λιμένες είναι 73 και εκεί διακι-
νούνται αποκλειστικά φορτία τής επιχείρησης στην οποία ανήκουν αυτοί οι λιμένες. Για μεγάλο αριθμό των 
μη ιδιωτικών εγκαταστάσεων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι ασαφές.  
 
Αξιολόγηση λιμενικών υπηρεσιών – Αποτελεί γενική εκτίμηση ότι το λιμενικό σύστημα δεν ανταποκρίνεται 
επαρκώς στις ανάγκες διακινήσεως επιβατών και φορτίων με άμεσο αντίκτυπο την οικονομική επιβάρυνση 
των διεθνών και εσωτερικών μεταφορών πού αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην λειτουργία και ανάπτυξη 
τής Εθνικής Οικονομίας. 
 
Αίτια παρούσης κατάστασης – Ως αίτια καταγράφονται : 
- η έλλειψη Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής 
- η απουσία κεντρικού σχεδιασμού εναρμονισμένου με το Εθνικό  
  σύστημα μεταφορών 
- η ανορθολογική επιλογή κατασκευής εγκαταστάσεων με αιτιολογημένη 
  σκοπιμότητα 
- η κακή κατασκευή και συντήρηση λιμενικών έργων 
- η εξέλιξη των πλοίων κυρίως ως προς το μέγεθος 
- παρωχημένες νοοτροπίες από πλευράς Πολιτείας , Τοπικής  
  Αυτοδιοίκησης, διοικήσεων λιμένων ,συνδικαλιστών, κ.λ.π. 
- η έλλειψη πόρων 
- η πολυνομία καθώς και η συναρμοδιότητα πολλών Υπουργείων 
  και δημόσιων υπηρεσιών που δημιουργούν καθυστερήσεις και έτσι 
  ανεβάζουν το κόστος 
 
Το ζητούμενο – Σκοπός ενός λιμένα ή τερματικού σταθμού αποτελεί η προσφορά υπηρεσιών με γνώμονα την 
παραγωγικότητα – ανταγωνιστικότητα – ανταποδοτικότητα. Οι λιμένες πρέπει να εντάσσονται  αρμονικά σε 
κατάλληλο μεταφορικό δίκτυο (οδικές και συγκοινωνιακές προσβάσεις (δρόμοι, τρένα) , αποθηκευτικούς 
χώρους και υπηρεσίες logistics). Κριτήρια αξιολόγησης λιμενικών υπηρεσιών αποτελούν η ασφάλεια, το κό-
στος και η ταχύτητα, ενώ για την επιβατική διακίνηση, κριτήριο αποτελεί  και η άνεση. Ο εποπτικός ρόλος τής 
λειτουργίας των λιμένων, αποτελεί υποχρέωση αποκλειστικά  της Πολιτείας και δεν συνάδει με παράλληλες 
εμπορικές δραστηριότητες.  Η «κοινή ωφέλεια» πρέπει να προκύπτει κυρίως από την ποιοτική διευκόλυνση 
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της διακίνησης στα λιμάνια (μείωση μεταφορικού κόστους, ανάπτυξη εμπορίου,  ενίσχυση της ναυτιλίας μι-
κρών αποστάσεων, ανάπτυξη νήσων και δυσπρόσιτων περιοχών, τουρισμός, κρουαζιέρα κλπ.) και δευτε-
ρευόντως από τα κέρδη που θα αποκομίσει από τα λιμάνια το Δημόσιο.   
 
Προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό τού λιμενικού συστήματος 
- καταγραφή λιμενικών εγκαταστάσεων και κατάταξη των λιμένων 
  σε κατηγορίες 
- σύνταξη πλαισίου κανονισμών και διαδικασιών λειτουργίας κάθε 
  κατηγορίας λιμένων 
- εκτός των ΟΛΠ/ΟΛΘ/διεθνούς και εθνικής σημασίας λιμένων,    
  υπαγωγή των τοπικής σημασίας λιμένων ιδιοκτησιακά στην Περιφέρεια ή   
  Δήμο πού θα έχει και την ευθύνη  
- σύσταση ανεξάρτητης αρχής Λιμένων, οργανικά υπαγόμενη στο ΥΝΑ, με  
  σκοπό τον σχεδιασμό της λιμενικής ανάπτυξης, την εποπτεία και έλεγχο  
  όλων των διαδικασιών πού αποτελούν αρμοδιότητα της Πολιτείας (διεθνών,  
  κοινοτικών και Εθνικών νόμων και κανονισμών) καθώς και στον συντονισμό  
  των εμπλεκομένων φορέων (Τελωνείο, Λιμεναρχείο, πλοηγική υπηρεσία,  
  πάροχοι υπηρεσιών, ρυμουλκά κ.ά.) 
- διαχωρισμός δραστηριοτήτων εμπορικής εκμετάλλευσης από τις εποπτικές  
  αρμοδιότητες 
- υιοθέτηση πολιτικής εκμισθώσεως χώρων, προβλητών και υπηρεσιών σε  
  ιδιώτες ή κοινοπραξίες μικτές (ιδιώτες και εταιρείες Τ.Α./Περιφέρειας).  
  Διάρκεια μισθώσεων διαμορφούμενη σε συνάρτηση με την    
  κατασκευή/επέκταση έργων υποδομής/υπερδομής από τον ανάδοχο ( ΒΟΤ  
  κλπ.). Πλέον τού ενός πάροχοι για κάποιες  υπηρεσίες στα μεγάλα λιμάνια  
  ώστε να εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός- απελευθέρωση χρήσης ιδιωτικών  
  λιμένων για φορτία τρίτων 
- απλούστευση διαδικασιών διακίνησης κοινοτικών φορτίων καθώς και  
  επανεξέταση/επανοριοθέτηση των Ελευθέρων Ζωνών 
- εκσυγχρονισμός τής νομοθεσίας και των κανονισμών πού αφορούν 
  την ακτοπλοΐα (επιβατηγό, φορτηγό και μεικτή) , ώστε να μειωθεί 
  το κόστος λειτουργίας , το μεταφορικό κόστος, να αυξηθεί η διακίνηση 
  και να μεταστραφεί μεταφορικός όγκος από την οδική στην θαλάσσια 
  μεταφορά (ναυτιλία μικρών αποστάσεων) 
 
Ουσιαστικά οι προτάσεις αυτές εκπορεύονται από τον εκσυγχρονισμό τού λιμενικού συστήματος στην Ιταλία 
το 1994 πού θεωρείται απόλυτα επιτυχής, ενώ η μετάβαση στο νέο σύστημα υπήρξε ομαλή. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ — ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 
Επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου Κωστή Μουσουρούλη 

Το Ναυτικό Επιμελητήριο τής Ελλάδος, (ΝΕΕ), μετά την συνάντηση τής 25ης Ιουνίου και ανταποκρινόμενο 
στην επιθυμία σας, καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις για θέματα πού θεωρεί ότι απαιτείται να ενταχθούν 
ως άμεσης προτεραιότητας, στο «σχέδιο δράσης», επανερχόμενο μεταγενέστερα με περαιτέρω θέματα.  
 
Οι προτάσεις αυτές επιλέχθηκαν από το «Περιληπτικό Υπόμνημα», το οποίο σας υποβάλλαμε. 

 
(Ι) ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
1. Αντικατάσταση απόφασης για αριθμό εισακτέων 
στις ΑΕΝ ( αρ.πρωτ. 3621/26/2102 ) 
Προτείνουμε έναντι των 955 σπουδαστών πού προ-
βλέπει η ανωτέρω απόφαση για το εκπαιδευτικό 
έτος 2012-2013, να εισαχθούν 1336 σπουδαστές, 
όπως το προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος διότι : 
 
 Όπως έχει αποδειχθεί τα προηγούμενα έτη, οι υπο-
δομές ενδιαίτησης επαρκούν. Σημειωτέον   ότι σε 
αρκετές ΑΕΝ υπάρχουν κενές θέσεις ενδιαιτήσεως 
καθότι οι σπουδάστριες ενδιαιτώνται εκτός Σχολών. 
 
Η επίκληση οικονομικών δυσκολιών δεν ευσταθεί 
διότι στα ΑΕΙ – ΤΕΙ εφέτος θα εισαχθούν 2.500 επι-
πλέον φοιτητές. Αποτελεί συνεπώς παράδοξο να 
αυξάνονται εκπαιδευτικές θέσεις σε τομείς συνεχι-
ζόμενης ανεργίας και να περιορίζονται οι θέσεις 
εκπαίδευσης Αξιωματικών Ε.Ν. για τούς οποίους 
υπάρχει μεγάλη έλλειψη διεθνώς. Στο «Περιληπτικό 
Υπόμνημα» αναφέρονται τα οφέλη για την Εθνική 
οικονομία. 
 
2. Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Έλεγχος 
(α) Οι δυσκολίες εκπαιδευτικού προσωπικού πρέπει 
να αντιμετωπισθούν με την άμεση  έναρξη τής δια-
δικασίας προσλήψεως και όχι το φθινόπωρο ή χει-

μώνα όπως συνήθως συμβαίνει. 
 
(β) Το ΝΕΕ έχει προτείνει την ανάθεση σε Αξιωματικό Λ.Σ. αρμοδιοτήτων «Επιθεωρητού ΑΕΝ». Πιστεύουμε 
ότι με επιτόπιες επιθεωρήσεις και διατηρώντας άμεση και συνεχή επαφή με τις Διοικήσεις των Σχολών, θα 
αξιολογεί, επιλύει και προωθεί αποτελεσματικότερα, τα θέματα εύρυθμης λειτουργίας των ΑΕΝ. 
 
(ΙΙ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΝΑ ΚΑΙ Λ.Σ. 
 
1,Ηλεκτρονική Μηχανοργάνωση 
Προτείνεται: 
(α)  να συσταθεί άμεσα κατάλληλα στελεχωμένη ομάδα εργασίας, η οποία 
- θα καταγράψει και κωδικοποιήσει όλες τις διαδικασίες και λειτουργίες των   υπηρεσιών τού Υπουργείου 
και τού Λ.Σ. πού αφορούν τούς συναλλασσόμενους 
- θα καταγράψει και βελτιώσει (απλοποιήσει) όλες τις εσωτερικές διαδικασίες και λειτουργίες 
β) να υπάρξει η αναγκαία επιμέλεια με κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, για την δημιουργία ενιαίου λογι-
σμικού συστήματος και δικτύου, καθώς και για τον κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 
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Στο Υ.Ν.Α. και το Υπουργείο Οικονομικών οι διαδικασίες εκτελούνται με αναχρονιστικά συστήματα πού δημι-
ουργούν χρονικές καθυστερήσεις, σπατάλη ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων, αναποτελεσματικότητα 
κ.α.. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαδικασία νηολογήσεως πλοίου πού προϋποθέτει 32 υπογρα-
φές και απαιτούμενο χρόνο 3 μηνών ενώ π.χ. στο νηολόγιο τής Μάλτας, αρκεί η ηλεκτρονική κατάθεση ενός 
μόνο εγγράφου. 
Σκοπός τής προτάσεως είναι η μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών (ηλεκτρονική διαβίβαση εγγράφων, ηλεκτρο-
νική πληρωμή τελών και παράβολων, διασύνδεση με ναυτιλιακές εταιρείες, οργανισμούς επιθεωρήσεων, 
Λιμεναρχεία, Προξενικά λιμεναρχεία, ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ, μητρώο ναυτικών, κλπ.) όλο το φάσμα των λειτουργιών, 
από την έκδοση άδειας ερασιτεχνικής αλιείας έως την νηολόγηση δεξαμενοπλοίου, να διενεργούνται με γρή-
γορο, απλό και απόλυτα διαφανή τρόπο.  
Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή τού ενιαίου λογισμικού συστήματος αφ’ ενός θα βελτιώσει την ποιότητα των 
παρεχομένων υπηρεσιών, αφ’ ετέρου θα προκαλέσει εξοικονόμηση ανθρωπίνου δυναμικού και πόρων.  
 
2.Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Μεθόδων στην Ναυτική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση  
Ομοίως προτείνουμε να μελετηθεί η εφαρμογή σύγχρονών μεθόδων στη Ναυτική Εκπαίδευση η διδασκαλία 
εξ’ αποστάσεως, η διεξαγωγή σεμιναρίων από ειδικούς ταυτόχρονα σε όλες τις ΑΕΝ (video conference) κ.α. 
 
3.Βελτίωση Συστημάτων Επιθεωρήσεων  
Προτείνεται η ενίσχυση τής Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων με κατάλληλα πιστοποιημένους Αξιωματικούς 
Λ.Σ., καθώς και των Προξενικών Λιμεναρχείων, Λιμενάρχου και άλλων Αξιωματικών που πλαισιώνουν το Λι-
μεναρχείο, ώστε να έχουν την αρμοδιότητα να ενεργούν επιθεωρήσεις για ISΜ-ISPS Codes και άλλες ανά-
γκες.  
 
Λόγω ελλείψεως κατάλληλα πιστοποιημένων επιθεωρητών, εταιρείες ποντοπόρων πλοίων αναγκάζονται να 
προσφεύγουν στις υπηρεσίες νηογνωμόνων, γεγονός πού αποτελεί αντικίνητρο για την προσέλκυση και πα-
ραμονή πλοίων στην Ελληνική σημαία. 
 
(ΙΙΙ)  ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ 
 
Το ΝΕΕ θεωρεί ότι προκειμένου τα λιμάνια να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην Εθνική οικονομία θα 
πρέπει : 
 
1.  Να επισπευσθούν οι διαδικασίες παραχωρήσεως λιμενικών υποδομών και λειτουργιών (εμπορευματικές/
επιβατηγές προβλήτες, επισκευαστικές περιοχές κ.α.) με διασφάλιση ανταγωνιστικών συνθηκών λειτουργί-
ας, κατασκευής νέων έργων όπου αυτό απαιτείται και μεγιστοποίηση των ωφελειών των οργανισμών λιμέ-
νων ή των λιμενικών ταμείων. Το ΝΕΕ είναι αντίθετο στην πώληση μετοχών των Οργανισμών Λιμένων. 
 
2.  Να αποτραπεί η συνένωση λιμένων διότι δεν θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας ενώ θα προκληθεί 
αύξηση τού κόστους με την δημιουργία μονοπωλιακών συνθηκών 
 
3. Να δημιουργηθεί Αρχή Λιμένων 
 
4. Να ολοκληρωθεί η σύνδεση των τερματικών σταθμών, Ικονίου και ΟΛΘ με το   σιδηροδρομικό δίκτυο ώστε 
να είναι δυνατή η μέσω Ελληνικών λιμένων προώθηση των εμπορευμάτων προς/από την Ανατολική/
Κεντρική Ευρώπη και να συνδεθεί το Λαύριο με τον Προαστιακό.  
 
(ΙV)  ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
Μετά από διαβούλευση με όλους τούς φορείς θαλάσσιου τουρισμού, το ΝΕΕ υπέβαλλε στα αρμόδια Υπουρ-
γεία  παρατηρήσεις και στα 3 Σχέδια Νόμου πού καταρτίσθηκαν την τελευταία διετία, χωρίς τελικά να κατα-
τεθεί κάποιο από αυτά στην Βουλή προς ψήφιση. Θεωρούμε ότι το πλέον πρόσφατο Σ/Ν χρήζει επικαιροποί-
ησης και συμπλήρωσης κυρίως ως προς τις αναπτυξιακές προοπτικές δηλαδή στην προσέλκυση σκαφών α-
ναψυχής από την Ευρώπη και αλλού για μόνιμη παραμονή σε Ελληνικές μαρίνες (αναλυτικότερα τα οφέλη 
στο Περιληπτικό μας  Υπόμνημα ). Είμαστε στην διάθεση σας να αναπτύξουμε αναλυτικότερα τις προτάσεις 
μας και επειδή πιστεύουμε ότι αυτός ο κλάδος θα δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας παρακαλούμε 
όπως ασχοληθεί το Υπουργείο άμεσα. 
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(V) ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ 
 
Πρέπει να λυθούν άμεσα όλες οι διαδικαστικές λεπτομέρειες που δημιουργούν προβλήματα για το home 
porting των κρουαζιερόπλοιων όπως π.χ. η προγραμματισμένη άφιξη στα λιμάνια, λιμενικές υποδομές, εξα-
σφάλιση γρήγορης πρόσβασης σε αεροδρόμια και τουριστικά αξιοθέατα κλπ. Αυτά πρέπει να είναι προτε-
ραιότητα επειδή ο προγραμματισμός των δρομολογίων των κρουαζιερόπλοιων γίνεται 18 μήνες πριν ώστε 
να τα προσελκύσουμε και η Ελλάδα να έχει τα αναμενόμενα οφέλη. Καλό είναι να γίνει γρήγορα σοβαρός 
διάλογος με τους χρήστες δηλαδή τις διεθνείς εταιρείες κρουαζιερών. 
 
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον των εταιρειών κρουαζιέρας για τις λιμενικές εγκαταστάσεις εξα-
ντλείται στο να μπορέσουν να παράσχουν την ποιότητα και τις διευκολύνσεις που απαιτούν για τους επιβά-
τες των πλοίων τους. Έτσι βοηθείται η προώθηση της κρουαζιέρας στον τόπο. Οι καθαρά λιμενικές υποδομές 
όπως εκβαθύνσεις κλπ., παραμένουν θέματα των ίδιων των λιμανιών. Καλό θα ήταν να αντιγραφούν τα Ιτα-
λικά πρότυπα.  
 
Εξ ίσου απαραίτητη είναι η τουριστική προβολή της Ελλάδας ως τουριστικός προορισμός. Με την κρουαζιέρα 
οι τουρίστες επισκέπτονται περισσότερους προορισμούς με αποτέλεσμα την αύξηση πιθανότητας μελλοντι-
κών επισκέψεων στην χώρα μας. Αυτό είναι κυρίως αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού αλλά για την 
επιτυχία συναρμοδιότητα έχει και το Υπουργείο Ναυτιλίας. 
 
(VI) ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ 
 
Οι προτάσεις μας περιλαμβάνονται στο «Περιληπτικό Υπόμνημα». Αν και το Ακτοπλοϊκό πρόβλημα απαιτεί 
άμεσες και ριζικές λύσεις, θεωρούμε ότι ο καταλληλότερος χρόνος προώθησης τους θα είναι αμέσως  μετά 
την θερινή περίοδο.  
 
(VII) ΜΗΤΡΩΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 
 
Το θέμα τής προωθήσεως «Μητρώου Ενεργών Ναυτικών», θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να ξεκινήσει από τώ-
ρα, καθότι καμία Υπηρεσία δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τον αριθμό και τα στοιχεία των πραγματικά ενερ-
γών ναυτικών, ειδικότητες, ναυτολογήσεις κλπ. Ειδικότερα για το «Μητρώο Ενεργών Ναυτικών» θα είναι 
χρήσιμο να συνταχθεί σε 2 μέρη. Στο ένα μέρος θα καταγραφούν οι ναυτικοί με ειδικότητα Γεφύρας, Κατα-
στρώματος, Μηχανοστασίου. Στο άλλο μέρος θα καταγραφούν οι ναυτικοί με ειδικότητες στον Ξενοδοχειακό 
τομέα του πλοίου.   
 
Το ΝΕΕ και η πλοιοκτησία πιστεύει ότι ενεργός ναυτικός είναι αυτός που στα 2 χρόνια έχει τουλάχιστον 8 
μήνες υπηρεσία επί πλοίου (ναυτολόγηση). Έτσι εύκολα μπορεί να διαχωριστούν οι επαγγελματίες ναυτικοί 
από τους περιστασιακούς. 
 
Το Ναυτικό Επιμελητήριο τής Ελλάδος, αποτελεί θεσμικά τον επίσημο σύμβουλο της Πολιτείας για θέματα 
Ναυτιλίας. Είναι πάντα στην διάθεση σας καθώς και των Υπηρεσιών τού Υπουργείου, για να συνδράμει στο 
έργο σας με την εμπειρία και την τεχνογνωσία των μελών του. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΤΣΟΣ 
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Διευρωπαϊκά δίκτυα  (ΤΕΝ – Τ) 
 
 

Επιστολή προς τον Ευρωβουλευτή Γεώργιο Κουμουτσάκο 

Το Ναυτικό Επιμελητήριο τής Ελλάδος παρακολουθεί τήν διαδικασία, στό Συμβούλιο Μεταφορών καί στό 
Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, νομοθετικής διαμόρφωσης τού Κανονισμού γιά τά Διευρωπαικά δίκτυα, στήν οποί-
α εσείς είσθε εισηγητής καί κρίνουμε σκόπιμο νά θέσουμε υπόψη σας τά κάτωθι : 
 
Βασικός στόχος τών TEN-T είναι ενοποιημένο μεταφορικό δίκτυο πού ενίσχύει τήν προσβασιμότητα, ανα-
βαθμίζει τίς υποδομές, ενισχύει τήν διασύνδεση μεταξύ τών μεταφορικών μέσων, αίρει σημεία κορεσμού 
καί συμβάλλει στούς περιβαλλοντικούς στόχους τής ΕΕ. 
 
Διαπιστώνουμε ότι σχεδόν τό σύνολο τών «προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος», αφορούν  οδικές, σιδη-
ροδρομικές, αερολιμενικές καί λιμενικές υποδομές καθώς καί υποδομές ποτάμιων μεταφορών, επιβατηγών 
καί φορτηγών. 

 
Ακτοπλοικές συγκοινωνίες 
Ενώ στις επίγειες μεταφορές οι δρόμοι, οι γέφυρες,οι σιδη-
ροδρομικές γραμμες κ.α. αποτελούν τίς υποδομές καί τά 
οχήματα, τραίνα κλπ αποτελούν τά μεταφορικά μέσα, στίς 
ακτοπλοικές μεταφορές τά πλοία αποτελούν ταυτόχρονα 
μεταφορικά μέσα καί υποδομές. 
 
Παράλληλα σέ αντίθεση μέ τίς επίγειες μεταφορές, στήν 
ακτοπλοία υφίσταται σημαντικά μικρότερη εναλλαξιμότητα 
γεγονός πού την καθιστά απαραίτητη γιά τήν εξασφάλιση 
συγκοινωνιακής σύνδεσης τών νήσων. 
 
Εδώ θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο τουρισμός είναι μια από 
τις βασικές βιομηχανίες της χώρας μας που προσφέρει ση-
μαντικό συνάλλαγμα και θέσεις εργασίας. Οι στατιστικές 
δείχνουν ότι το 61.5% των τουριστικών διανυκτερεύσεων 
γίνεται στην νησιωτική χώρα πράγμα που σημαίνει ότι η 
καλή, φθηνή και τακτική πρόσβαση των νησιών είναι απα-
ραίτητη για την οικονομική ανάπτυξή τους και την δημιουρ-
γία θέσεων εργασίας. Ας σημειωθεί ότι στα νησιά κατοικεί 
το 14.8% του πληθυσμού της Ελλάδας. 
 
Όπως γνωρίζετε η Ελληνική Ακτοπλοία γιά τρίτο συνεχόμενο 

έτος καταγράφει σημαντικές οικονομικές ζημίες γεγονός πού καθιστά επισφαλή τήν βιωσιμότητα της μέ ο-
ρατό τό ενδεχόμενο επιδείνωσης ή/καί διακοπής ακτοπλοικών συγκοινωνιών  καί τόν αποκλεισμό τών Ελλη-
νικών νησιών. Η διατήρηση τής προσβασιμότητας καθίσταται απολύτως απαραίτητη καί λόγω τής επιδεινού-
μενης οικονομικής καταστάσεως στήν χώρα. 
 
Ως υποδομές τά πλοία τής Ελληνικής Ακτοπλοίας αποτελούν τόν νεώτερο καί ταχύτερο στόλο στήν Ε.Ε. γεγο-
νός πού οφείλεται αποκλειστικά στήν ιδιωτική χρηματοδότηση σέ αντίθεση μέ άλλα μεταφορικά μέσα στήν 
Ε.Ε. πού έχουν επιδοτηθεί μέ κοινοτικούς πόρους. 
 
Με την αρμοδιότητά σας ως εισηγητού σάς θέτουμε τό ερώτημα εάν μέσα στό πλαίσιο τών Διευρωπαικών 
δικτύων θά ήταν εφικτή η ενίσχυση τής λειτουργίας τών μεταφορών μέσης καί μεγάλης ακτοπλοίας καί πα-
ρακαλούμε νά τό εξετάσετε καί νά μάς υποδείξετε τίς απαραίτητες ενέργειες. Πρός ενημέρωση σας οι ζημίες 
τής περιόδου 2011 ανάγονται σέ ευρώ 0.1296 ανά pkm ( passenger/km ). 
 
Διαμετακόμιση μέσω Ελληνικών λιμένων 
Το Ναυτικό Επιμελητήριο τής Ελλάδος υποστηρίζει τήν ανάπτυξη διαμετακομιστικών δραστηριοτήτων στήν 
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Ελλάδα καθότι πέραν τών ωφελειών γιά τήν Εθνική οικονομία, μειούται ο μεταφορικός χρόνος καί ελασχι-
στοποιούνται οι αέριοι ρύποι ( Green House Gases ). 
 
Ειδικότερα όσο αφορά τήν εμπορευματική διακίνηση μεταξύ Ανατολικής Ε.Ε. 
καί τής Απω Ανατολής, οι πιθανές ωφέλειες είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιά τήν οικονομία τής Ευρωπαικής 
Ενωσης καί τό περιβάλλον. Προυπόθεση αποτελεί η αποτελεσματική σιδηροδρομική σύνδεση τού Ελληνικού 
δικτύου μέ τό Ευρωπαικό. Δεν γνωρίζουμε εάν στά  “comprehensive and core networks” 7537/12 ADD 22 καί 
23 περιλαμβάνονται σχετικά έργα αλλά θεωρούμε απαραίτητο νά σάς επισημάνουμε τήν σημασία τους. 
 
Είμαστε στήν διάθεση σας γιά συμπληρωματικές πληροφορίες καί επεξηγήσεις σχετικά μέ τά ανωτέρω δύο 
θέματα τά οποία θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικά γιά τήν Ελλάδα καί τήν Ευρωπαική Ενωση. 
 
Με τιμή, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΓΡΑΤΣΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) επιθυμεί να θέσει υπόψη σας ότι, τα τελευταία 15 χρόνια εκπο-
ρεύονται από τα όργανα της Ε.Ε. ειδικές απαιτήσεις, που δημιουργούν σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία 
των ναυτιλιακών επιχειρήσεων της Επιβατηγού Ναυτιλίας, με αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό Πλοίο να τίθεται σε 
δυσμενέστερους όρους λειτουργίας έναντι των άλλων τρίτων σημαιών. Αναφερόμεθα στην τάση και πολιτι-
κή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή μέτρων που ξεπερνούν αυτά που προβλέπονται από τις Διεθνείς 
Συμβάσεις και εφαρμόζονται παγκοσμίως.  

 
Οι τάσεις αυτές και πολιτικές έχουν δύο σκέλη:  
i. Την υιοθέτηση αυστηρότερων μέτρων, από αυτά 
του IMO, για τα κοινοτικά πλοία. 
ii. Την ενωρίτερη εφαρμογή μέτρων από αυτά που 
προβλέπονται και εφαρμόζονται σε διεθνή βάση. 
 
Έντονα παραδείγματα είναι οι περιπτώσεις που 
καταγράφονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα, 
από τις οποίες αντιλαμβάνεται κανείς τα μονομε-
ρή μέτρα σε περιοχική βάση που λαμβάνονται 
από πλευράς Ε.Ε., σε αντίθεση με αυτά που υιοθε-
τούνται και εφαρμόζονται διεθνώς. Με τον τρόπο 
αυτό το κοινοτικό επιβατηγό πλοίο επιβαρύνεται 
περισσότερο από οποιοδήποτε πλοίο τρίτης ση-
μαίας και αυτό δημιουργεί άνισο ανταγωνισμό. 
 
Τώρα δε, με αφορμή το τραγικό ατύχημα στο 
Κρουαζιερόπλοιο COSTA CONCORDIA είναι βέβαιο 
ότι η Ε.Ε. θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες όσον 
αφορά την επιβολή και πάλι μονομερώς νέων μέ-
τρων ασφαλείας (safety). Θα πρέπει να επισημαν-
θεί ότι, εκείνο που θα βοηθούσε στην προκειμένη 
περίπτωση θα ήτο, να αφεθεί ο IMO να εξετάσει, 
όπως προβλέπεται, το ατύχημα, λαμβάνοντας 
φυσικά υπόψη τα επίσημα στοιχεία του investiga-
tion report από την αρμόδια κυβέρνηση του κρά-
τους της σημαίας flag state που συμβαίνει εν προ-

κειμένω να είναι και το παράκτιο κράτος costal state. Η Ε.Ε. και η Commission θα μπορούσαν εν προκειμένω 
να συνδράμουν στο έργο, υποβάλλοντας στον Οργανισμό χρήσιμα στοιχεία και απόψεις, αφήνοντας παράλ-
ληλα και τα Κράτη Μέλη να ενεργήσουν ανάλογα. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το θέμα και δώσετε τις σχετικές εντολές και οδηγίες 
στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες. αλλά και στους αρμοδίους που εκπροσωπούν την 
Χώρα στα Συμβούλια Υπουργών, ώστε να μπορέσει να επέλθει η αλλαγή στην τακτική και πολιτική, η οποία 
δημιουργεί σήμερα τα γνωστά προβλήματα και δεν διευκολύνει το κοινοτικό πλοίο να είναι ανταγωνιστικό, 
κάτι το οποίο είναι αντίθετο και με την πολιτική που χαράσσεται από την Λευκή Βίβλο. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΡΑΤΣΟΣ 

Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην θεσμοθέτηση  
με κανονισμούς και οδηγίες μέτρων για την Ναυτιλία 

 
Επιστολή προς την Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Άννα Διαμαντοπούλου 
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Κάλυψη αστικής ευθύνης των μεταφορέων  
που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών 

 

Επιστολή προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Άδωνι Γεωργιάδη  

 Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) σχετικά με το υπ΄ αριθμ 3332.10/05/2011 (20/12/2011) έγγραφο σας, ανα-
φορικά με την «Κάλυψη αστικής ευθύνης των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών», επιθυμεί να 
θέσει τα ακόλουθα:  

 
(Ι) Ε/Γ πλοία κατηγοριών Α-Β-Γ  
Σύμφωνα με στοιχεία του ΝΕΕ τα Ε/Γ πλοία κατηγοριών Α,Β,Γ καλύ-
πτονται από ασφαλιστήρια συμβόλαια P&I Clubs για ποσά πολύ 
υψηλότερα αυτών που αναφέρονται στα SDR. Συνεπώς ουδεμία 
τροποποιητική θέση – πρόταση τίθεται από το ΝΕΕ. 
 
Επί των νομικών καθαρά θεμάτων του κοινοτικού κειμένου και λόγω 
μη λήψεως εισέτι δηλώσεως αποδοχής των Ελληνικών ασφαλιστι-
κών εταιρειών για τα θέματα WAR RISK, θα παρακαλούσαμε όπως 
χορηγηθεί 4ετές δικαίωμα αναστολής ενάρξεως ισχύος του Νόμου ή 
έως ότου τακτοποιηθούν τα συγκεκριμένα εκκρεμή θέματα. 
 
(ΙΙ) Πλοία Ημερησίων Τουριστικών Πλόων  
Τα Ημερησίων Τουριστικών Πλόων μικρά επιβατηγά – η πλειονότης 
κάτω των 300 κ.ο.χ. – παρακαλούμε να παραμείνουν στο ισχύον 
σήμερα καθεστώς και εκτός οποιασδήποτε νέας ρύθμισης, σημειώ-
νοντας ότι ταξιδεύουν σε προστατευμένες περιοχές, πλησίον των 
ακτών και ημέρα. 
 
(ΙΙΙ) Ανοικτού τύπου φέρρυ – μπώτ 
(α) Τα ανοικτού τύπου φέρρυ μπώτ, εκτελούν πλόες σε 
«Προστατευμένες Περιοχές», κατηγορίας πλόων Γ΄ και Δ  ́ και τοπι-
κών πλόων όπου γενικότερα ισχύουν κανονιστικές διατάξεις ηπιότε-
ρου χαρακτήρα σε σχέση με τις άλλες θαλάσσιες περιοχές όπως 
είναι για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των πλοίων κλπ.  
(β) Σήμερα παρέχεται η δυνατότητα του κράτους σημαίας να ρυθμί-

ζει ορισμένα θέματα με ηπιότερο κανονιστικό πλαίσιο, όπου δύναται να ενταχθεί και η «Αστική Ευθύνη». Η ηπιότερη 
ρύθμιση για τα ανωτέρω πλοία, δύναται να ισχύσει για την χώρα μας για ένα έτος ή και περισσότερο και ανάλογα με τις 
ρυθμίσεις άλλων Ευρωπαϊκών χωρών για αντίστοιχους παράκτιους και ποτάμιους πλόες να επανέλθει η χώρα μας.  
(γ) Το αντίτιμο του εισιτηρίου στις προστατευμένες περιοχές, λόγω του σύντομου του ταξιδίου είναι πολύ χαμηλό και η 
όποια οικονομική επιβάρυνση του πλοίου θα μετακυληθεί στο εισιτήριο, που είναι ανεπιθύμητο στοιχείο.  
(δ) Οι θαλάσσιες περιοχές που ταξιδεύουν τα πλοία αυτά σε σύγκριση με τις ανοικτές περιοχές πολλαπλάσια παρέχουν 
ασφάλεια για τον επιβάτη, ακόμη και σε περίπτωση ατυχήματος, διότι η από ξηράς βοήθεια χρειάζεται μερικά λεπτά της 
ώρας για να παρασχεθεί κλπ.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω, αναφορικά με τα Φέρρυ Μπώτ το ΝΕΕ συμφωνεί και στηρίζει το σχετικό υπ΄ αριθμ 3759/13-
01-2012 έγγραφο της Ένωσης Πορθμείων και παρακαλεί να γίνει σχετική ρύθμιση και κυρίως να τεθεί οροφή ως ελάχι-
στο όριο ασφαλιστικής κάλυψης όπως: 
 
α. Για απώλεια ζωής ή και σωματική βλάβη επιβαινόντων το ελάχιστο όριο ασφαλιστικής κάλυψης να ανέρχεται τουλάχι-
στον στο ποσό των 50.000€ ανά επιβάτη. 
β. Για απώλεια ζημιάς πράγματος το ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης να ανέρχεται στο ποσό των 
2.500€ ανά επιβάτη. 
γ. Το ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης (για απώλεια ζωής ή και σωματικές βλάβες ή και υλικές 
ζημιές) περισσοτέρων του ενός ατόμου να ανέρχεται στο ποσό των 500.000€. 
 
Προσβλέπουμε κε Υπουργέ, στην θετική σας συνδρομή για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατηγού κοινού και των 
περιοχών που δραστηριοποιούνται τα πλοία αυτά. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ 
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ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ – Ο Μοχλός Ανάπτυξης των Νησιών μας 
 

Ημερίδα Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Θαλάσσιες μεταφορές στο Β. Αιγαίο – Προβλήματα και Προοπτικές Ανάπτυξης».  

Μυτιλήνη, 9 Φεβρουαρίου 2012 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΡΑΤΣΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
 
 
1. 2. 

 

 
 
 
3. 

 
 
4. 

 

 

 
 
5. 

 
 
6. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

80



_____________________________________________________________________________________________ ΟΜΙΛΙΕΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

 

7. 8. 

 

 
 
 
 
9. 

 
 
 
10. 

  

 
 
11. 

 
 
12. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81



_____________________________________________________________________________________________ ΟΜΙΛΙΕΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

 

THE POTENTIAL OF THE GREEK MARITIME ECONOMY 
INSTITUTE OF DIPLOMACY AND GLOBAL DEVELOPMENTS 

May 16th, 2012 
 
 

George A. Gratsos Ph.D. 
President of Hellenic Chamber of Shipping 
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THE INFLUENCE OF GREEK SHIPPING ON GLOBALIZATION 
 

THE ATHENS MULTINATIONAL STRATEGIC LIFT COORDINATION CENTRE (AMSCC) 
May 23rd, 2012 

 

George A. Gratsos Ph.D. 
President of Hellenic Chamber of Shipping 
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SHIPPING RELATED RESEARCH 
Presentation at National Council for Research and Technology 

July 31st, 2012 
 

George A. Gratsos Ph.D. 
President of Hellenic Chamber of Shipping 
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11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STABILITY OF SHIPS 2012 

 

 
                                National Technical University of Athens. 
                                                24 September 2012 

 
Welcome speech by George A. Gratsos  
 

Good morning Ladies and Gentlemen, 
 
On behalf of the Hellenic Chamber of Shipping I am 
very happy to welcome the 11th

 International 
Conference on the Stability of Ships and Ocean 
Vehicles to Greece.  
 
Greek shipowners have the largest beneficially 
owned fleet in the world. We probably also have 
the most comprehensive, hands-on experience of 
operational problems.  
 
Safety of life at sea, ship stability and maneuvering 
capabilities go hand in hand. One cannot exist 
without the other. It is therefore very important 
that ship designers and regulators focus on these 
points, in order to create ships that do not 
endanger or cause risks to human life. 
 
Seaborne trade is the enabler of globalization, the 
means through which economies expand and 
people create better lives. The improvement of 
ships’ stability characteristics to cover recent 
unfortunate incidents should also focus on 
shipping maintaining its cost efficiency of 
transport.  In this respect new designs and 
arrangements will have to be developed so that 
they do not meaningfully detract from the 
efficiencies already attained. 
 
Over time ship designers have tried to improve 
ship safety wherever it was found lacking. But 
accidents do happen. Through accident analysis we 
can minimize the possibility of a similar event 
recurring.  
 
It may be necessary to look to different solutions. 
In all cases we must take into account accessibility, 
maintenance and particularly the human element. 
Complicated systems could create more problems 
than they would solve.  
 
It will always rain in the tropics changing the 
moisture content of a cargo parcel from day to day. 
Shippers will try to fudge cargo sampling to move 
their cargo sooner. Cruise ships will try to give their 
passengers a better and closer view of the places 
they visit. Charts are not well enough updated to 
mark every rock. People tend to cut corners.  All 
these things must be taken into account.  
 
When we look at solutions we must understand all 

operational parameters and the human element 
and design ships accordingly. 
In the Severe Wind and Rolling Criterion contained 
in the IMO Intact Stability Code (resolution 
MSC.267(85), 2008) it is required to test a ship’s 
stability in wind of a mean speed 26 m/s plus gusts. 
This would put the threshold at Beaufort 10 or 
even beyond. On the other hand it makes very little 
sense to estimate powering and maneuverability 
requirements for a lesser wind force. 
 
If we do, the ship will stay upright but, lacking 
sufficient power to propel its hull form, it will land 
on the rocks. Is that what we really want?  
 
It is not an exaggeration to say that in the recent 
past we had cargo ships that could make very little 
headway or have the ability to maneuver in very 
heavy weather, for lack of sufficient power. Trying 
to limit power so as to make a ship’s EEDI look 
better is dangerous. 
 
In its submission to IMO MEPC 64/4, Greece has 
supported that the minimum powering 
requirement be equivalent to the parameters set 
out by the Intact Stability Code. The reasoning was 
as outlined above. 
 
Other than coastal shipping, bigger ships will, 
during their lifetime, operate worldwide. They will 
surely encounter severe weather and even freak 
waves. They should be able to survive. We must 
always err on the side of caution. 
 
Regulations should be based on consistent thinking 
and a full understanding of international shipping’s 
operational environment. They should not be 
swayed by vested interests or ideological 
fixations.  
 
With these few thoughts I wish every success to 
your conference. I also wish you enjoy your visits to 
our beautiful country’s cultural and other 
interesting sites. 
 
Thank you 
 
George A. Gratsos 
President HCS 
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GREECE AS A SHIPPING & TRANSPORTATION HUB 
 

Presentation at CAPITAL LINK 14th Annual Investor Forum 
“Building a New Greece” 

New York, November 29th, 2012 
 

 
George A. Gratsos Ph.D. 
President of Hellenic Chamber of Shipping 
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GREENER AND MORE PROFITABLE SHIPPING 
 

Presentation at NEWSFRONT NAFTILIAKI “Greener Shipping Summit 2012 – A long way forward” 
November 13th, 2012 

 
George A. Gratsos Ph.D. 
President of Hellenic Chamber of Shipping 
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ΟΙ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Παρουσίαση στην εκδήλωση για την Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία «Οι διεθνείς προοπτικές της 
Ελληνικής Ναυπηγικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας» του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά 

21 Δεκεμβρίου 2012 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΡΑΤΣΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΕΕ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΑΓΚΑΗΣ 

 
Ο Πρόεδρος του ΝΕΕ κ. Γεώργιος Γράτσος επισκέφτηκε το Shanghai 
Maritime University (SMU) την 1η Μαρτίου 2012 όπου έγινε επίση-
μα δεκτός από τους: 
 
- Prof. Huang Youfang, President SMU 
- Prof. Jin Yongxing, Vice President SMU 
- Prof. Xiao Yingjie, Dean Merchant Marine College SMU 
- Associate Prof. Ruan Wei, Director, Seafarers’ Training Center SMU 
- Ms Yu Hongrong, Director, International Office, SMU 
- Associate Prof. Li Gang, Deputy Secretary General, Shanghai Intl 
Shipping Inst. 
- Li Jianjun, International Office SMU 
 
Το Shanghai Maritime University ιδρύθηκε το 1909 αλλά πρόσφατα 
μεταφέρθηκε στις νέες του εγκαταστάσεις έξω από την Shanghai οι 
οποίες έχουν 
έκταση 133 εκτά-
ρια (1.330 στρέμ-

ματα). Σε αυτό φοιτούν περίπου 21.000 φοιτητές σε 42 
προγράμματα που διδάσκονται σε 10 σχολές. Οι σχολές 
που εκπαιδεύουν αξιωματικούς πλοίων έχουν περίπου 
3.000 φοιτητές σε διάφορα έτη και προγράμματα. Όλοι οι 
φοιτητές μένουν σε φοιτητικές εστίες εντός του πανεπιστη-
μιακού χώρου (dormitories). 
 
Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός είναι τελευταίας τεχνο-
λογίας και καλύπτουν όλες τις ανάγκες για την φοίτηση. 
 
Όσον αφορά τις ναυτιλιακές σπουδές, το πανεπιστήμιο έχει συνεργασία με άλλα ναυτιλιακά πανεπιστήμια 
στην Αμερική, την Ευρώπη και άλλες χώρες. 
 
Στο SMU φοιτούν και ξένοι φοιτητές. Οι καθηγητές που διδάσκουν ναυτιλιακά, καταστρώματος και μηχανής, 
σε τακτικά διαστήματα ταξιδεύουν ώστε να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους. Φοιτητές και καθηγητές φο-
ρούν στολές με τα διακριτικά του βαθμού τους, προφανώς για να μαθαίνουν την απαραίτητη πειθαρχία στην 
ιεραρχία. 

 
Για να καλύψουν τις απαιτή-
σεις της εν πλω μάθησης 
(μπάρκο) διαθέτουν δύο φορ-
τηγά πλοία, ένα πλοίο μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων 
μεγέθους περίπου 10.000 
DWT με τους χώρους ενδιαί-
τησης κατάλληλα διαμορφω-
μένους για να μεταφέρουν 
περίπου 50 φοιτητές, παρα-
λαμβάνουν δε φέτος ένα 
πλοίο χύδην φορτίου 45.000 
DWT που θα είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένο για να μεταφέρει 150 φοιτητές. Τα πλοία αυτά ναυλώνονται σε κανονικά εμπορικά ταξίδια. 
Έχουν δε δύο γέφυρες, μια από την οποία εξασφαλίζεται η κανονική, εμπορική λειτουργία του πλοίου και 
μια για την εξάσκηση των φοιτητών. 
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Αντίστοιχα συστήματα διαθέτουν οι Αμερικάνικες 
ναυτικές Ακαδημίες όπως και οι Ιαπωνικές ναυτι-
κές σχολές. 
 
Οι προσομοιωτές γέφυρας βρίσκονται σε ειδικό 
κτίριο. Ο πιο εντυπωσιακός ήταν ο κύριος προσο-
μοιωτής γέφυρας. Ήταν ένα δωμάτιο περίπου 50 
τ.μ. διαρρυθμισμένο και εξοπλισμένο σαν μια κα-
νονική γέφυρα πλοίου με κανονικά παράθυρα και 
όλα τα συνήθη χειριστήρια και μηχανήματα. Έξω 
από τα παράθυρα προβάλλονταν, με οπτική σά-
ρωση 360 μοιρών, οι προσεγγίσεις διαφόρων λι-
μανιών κατ' επιλογή, εικόνες των οποίων μετα-
βάλλονται με την κίνηση του πλοίου. Μπορούσε 
να επιλεγεί νύκτα-μέρα, βροχή-χιόνι, αέρας και 
κυματισμός διαφόρων εντάσεων κλπ. Για να έχει ο 
φοιτητής απόλυτη αίσθηση της πραγματικότητας 
αντίστοιχα με τον κυματισμό εκινείτο και το πάτω-

μα. Τον προσομοιωτή αυτόν, όπως και τους άλλους, τους σχεδίασε και κατασκεύασε το ηλεκτρονικό τμήμα 
του πανεπιστημίου! 
 
Ο κ. Γράτσος επίσης επισκέφθηκε τον χώρο της εκπαίδευσης των μηχανικών που στεγάζεται σε ένα τετραό-
ροφο κτίριο όπου στην είσοδο, στον τοίχο που αντικρίζει ο εισερχόμενος, αναφέρεται η προσφορά που 
έκανε ο αείμνηστος Βασίλης Κωνσταντακόπουλος και ο γιος του Κωστής Κωνσταντακόπουλος (COSTAMARE). 
Οι χώροι του εργαστηρίου είναι διαμορφωμένοι σαν ένα μεγάλο μηχανοστάσιο και περιέχουν μια καινούρ-
γιας τεχνολογίας ηλεκτρονική ΜΑΝ κυρία μηχανή, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές και κάθε άλλο μηχάνημα ή 
εξάρτημα που υπάρχει σε μηχανοστάσιο πλοίων. Η κυρία μηχανή έχει συνδεδεμένο δυναμόμετρο για να 
μπορεί να δουλέψει κανονικά και να βλέπουν την λειτουργία της υπό διάφορες συνθήκες. Το control room 
είναι πλήρες, επίσης σχεδιασμένο από τους ηλεκτρονικούς του πανεπιστημίου. 
 
Τα εργαστήρια γέφυρας και μηχανής είναι τέτοια που να μπορούν να μορφώνονται και να εκπαιδεύονται 
σωστά σε πλοία τελευταίας τεχνολογίας οι φοιτητές. 
 
Στους προσομοιωτές γέφυρας οι φοιτητές εκπαιδεύονται για περίπου 25 ημέρες ούτως ώστε να έχουν πλήρη 
εξοικείωση πριν ανέβουν στο πλοίο. 
 
Η επίσκεψη τέλειωσε με συνάντηση με αντιπροσωπεία 5 φοιτητών οι οποίοι είχαν τους γνωστούς προβλη-
ματισμούς νέων που ξεκινάνε μια καριέρα.  
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Richard Lidinsky, Chairman οf the Federal Mari-
time Commission,   received the shield of the Hel-
lenic Chamber of Shipping as a token of strong ties 
and friendship between the two organizations. 
Mr. Lidinsky responded to the gesture of the 
Chamber with a warm message to President 
George Gratsos writing, inter alia, “…you and 
members of the Chamber should know that there is 
a deep well of friendship, strong business ties, fond 
memories, knowing the strength of the Greek peo-
ple, and a determination for a brighter future for 
Greece that the vast majority of Americans 
share…”  
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China State Shipbuilding Corporation event in Athens  

 
On June 19th, China State Shipbuilding Corporation (referred to as 
CSSC), leading its three subordinated engine makers, Hudong 
Heavy Machinery Co.,Ltd (referred to as HHM), CSSC-MES Diesel 
Co, Ltd (referred to CMD) and Zhenjiang CSSC Marine Equipment 
Co., Ltd (referred to CME), held a grand seminar at Grand Resort 
Lagonissi in Athens. On the seminar, the three companies under 
CSSC group presented a brief introduction of the companies and 
their manufacture and after sale service capability of licensed 
MAN Diesel & Turbo low speed diesel engine as well as their R&D 
process and preparation for the forthcoming IMO Tier II and Tier 
III emission regulation. The president of Hellenic Chamber of Ship-

ping Mr. George A. Gratsos gave an important address on the event, and the top leaders from Greece Minis-
try of foreign Affairs and Ministry of transportation 
participated in the event as well. About 200 delegates 
attended the seminar. On behalf of CSSC, Ms. Zhi 
Haiqin of Sealight Management S.A, has participated 
and organized the event.  
 
As one of the largest shipbuilding group in China, 
CSSC has built vessels amount to 18.64 million DWT in 
year 2011, which made CSSC take the second place 
among the shipbuilding groups world widely. With 
great support from the Chinese government, CSSC has 
got good reputation for its reliability, strong capability 
and top-grade technical ability among our Greek ship-
ping industry for a long period that more and more 
Greek ship owners prefer to choose it for shipbuilding 
as the first choice.   

 
In year 1958, the first diesel engine of its own in-
tellectual property was built in CSSC group. Hence 
in year 1981, CSSC started to introduce the Li-
cense for diesel engine from MAN Diesel & Turbo 
(referred to MDT). By now, CSSC has delivered 
over 2000 diesel engines of MDT brand. During 
the period, MDT gives CSSC great assistance with 
its worldwide service net. In Greece, at least 140 
ship owners have applied the diesel engines sup-
plied by the three engine makers under CSSC 
group for ship propulsion. The vice president of 
CSSC group Mr. Wu Qiang pointed, “To supply 
reliable and good quality products to our clients is 

an insistent pursuing target of CSSC group. We expect to 
strengthen our friendship with overseas clients, especially 
Greek clients.” The event has got big assistance from MDT. 
As the first company in China to cooperate with MDT, CSSC 
and MDT have over 30 year partnership, which will be 
tightened even stronger as the time going. The Greece-
China Friendship Association contributed to the event with 
kind efforts. The president of Greece-China Friendship As-
sociation also delivered an address at the reception dinner 
party. He expressed his good hope and wishes to CSSC 
group and its two stroke engine business.  
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΕ 

Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων που συζη-
τήθηκαν  στην συνάντηση περιλάμβανε: 
 

 Σχεδιασμός νέας γενιάς πλοίων εξοι-
κονόμησης ενέργειας 

 

 Χρηματοδότηση εξαγωγών 
 

 Επέκταση των Ελληνο-κινεζικών σχέ-
σεων στις ναυλώσεις πλοίων 

 

 Συνεργασία των δύο χωρών στη νο-
μοθετική εργασία του Διεθνούς Ναυ-
τιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) 

Η αντιπροσωπεία της Κίνας με στελέχη ΝΕΕ, από δεξιά οι κ.κ. Ι. Τσε-
νεμπής, Γ. Δ/ντής ΝΕΕ, Liu Yanbin, εκπρόσωπος Κίνας στην Ελλάδα, 
Β. Λογοθέτης, Β’ Αντιπρόεδρος ΝΕΕ, η κα Μ. Τραυλού, Α’ Αντιπρόε-
δρος ΝΕΕ, ο κ. Γ. Γράτσος, Πρόεδρος ΝΕΕ, η κα Lu Xiaoyan, επικεφα-
λής της αντιπροσωπείας της Κίνας, μέλη της αντιπροσωπείας και ο 
κ. Μ. Σαρλής, Ειδικός Σύμβουλος ΝΕΕ. 

 
Αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων Κυβερνητικών και Εμπορικών στελεχών της Κίνας επισκέφτηκε το Ναυτικό 
Επιμελητήριο στις 7 Ιουνίου με την ευκαιρία των «Ποσειδωνίων 2012» 

Ανταλλαγή δώρων εθιμοτυπίας μεταξύ του κ. Γ. Γράτσου 
και της κας Lu Xiaoyan με την παρουσία στελεχών ΝΕΕ και 
μελών της αντιπροσωπείας  

Ο Πρόεδρος του ΝΕΕ επίσης τίμησε τον κ. Liu Yanbin με τον 
θυρεό του Ναυτικού Επιμελητηρίου  
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LIQUEFACTION AND SHIP STABILITY 
 
Κάποια στερεά φορτία υπό ορισμένες, ακραίες συνθήκες συμπεριφέρονται κατά τη μεταφορά τους ως υγρά, 
με δυσμενείς επιπτώσεις στην ευστάθεια των bulk carriers. Αυτό ήταν ένα από τα θέματα που απασχόλησαν 
το 11ο Διεθνές Συνέδριο για την Ευστάθεια των Πλοίων που διοργάνωσε η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στην Αθήνα από 23 έως 28 Σεπτεμβρίου 2012. 
 
Η παρουσίαση του Γενικού Γραμματέα της Inercargo κ. Rob Lomas στο Συνέδριο περιέχει χρήσιμα στοιχεία 
σχετικά με το θέμα. 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΝΕΕ ΣΤΟΝ ΙΜΟ 
Θετική έκβαση για τα Δ/Ξ στα κατασκευαστικά 

REPORT ON MEETING OF FSA GROUP OF EXPERTS, 21-23 NOV. 2012 
 
REPORTED TO: George A. Gratsos, Hellenic Chamber of Shipping (NEE)  
REPORTED BY: Harilaos N. Psaraftis  
DATE: 9 Dec. 2012 

The Experts Group (EG) on Formal Safety As-
sessment (FSA) met from 21 to 23 November 
2012 under the chairmanship of Mr. K. Yoshida 
(Japan). That was just prior to MSC 91, which 
was held the week after. I attended the FSA EG 
but not MSC 91. 
 
MSC 90 had instructed the FSA EG to review the 
FSA studies on crude oil tankers (MEPC 58/17/2 
and MEPC 58/INF.2, submitted by Denmark 
(substance-wise by project Safedor) together 
with documents MSC 90/19/4 and Corr.l) and 
on sea transport of dangerous goods (DSC 16/6 
and DSC 16/INF.2), submitted by Germany. 
 
Of these 2 FSAs, the most important was the 
crude oil tanker FSA, already submitted by Den-
mark some 3 years ago, but held off by the IMO 
until the issue of CATS (Cost to Avert one Tonne 
of Spilled Oil) was resolved. As you remember, 
that issue was settled at MEPC 62 (July 2011), 
when the Working Group on Environmental Risk 
Evaluation Criteria (which I chaired) arrived at a 
non-linear function to describe how total spill 
cost varies with spill volume. This function gave 
a cost per tonne much lower than the (constant) 
$60,000/tonne postulated in the Danish FSA. In 
fact it was the 60k value that had triggered the 
long series of discussions on environmental risk 
evaluation criteria that started in MEPC 57 
(2007) under the coordination of Greece, myself 
playing the role of chairman of several corre-
spondence groups and working groups. MEPC's 
involvement on FSA ended at MEPC 62 (July 
2011). 
 
So now that MEPC 62 had reached a conclusion 
(see my report for that occasion), the tanker 
FSA was forwarded to the FSA EG. The presenta-
tion of the FSA was by my NTUA colleague Apos-
tolos Pananikolaou, who had coordinated the 
tanker FSA within project Safedor. 

The EG's report to MSC 91 (MSC 91/WP.6), and 
MSC 91's draft report (MSC 91/WP.1, see sec-
tion 16) are attached separately. Perhaps the 
most important result is the one in para. 16.15.4 
of MSC 91/WP.1l and reads as follows: 
16.15 With respect to the group's views on the 
final recommendations, as proposed by the FSA 
study (MEPC 58/17/2, section 10; and MEPC 58/
INF.2, section 15), the Committee: 
 
.4 agreed that RCOs 7.1 (enhanced cargo tank 
subdivision), 7.2 (increased double bottom 
height) and 7.3 (increased side tanks width) 
would not be further considered since the CATS 
criterion is not included in the Revised FSA 
Guidelines; 
 
This means that the most controversial RCOs 
that had been proposed by the Danish tanker 
FSA for mandatory adoption have been rejected 
by the IMO. I consider this as a major victory 
and the main outcome of a battle that started 
more than 5 years ago. This battle included a 
long series of very difficult discussions within 
several correspondence and working groups 
over the years (all of which I chaired), and was 
uneven as the opposition (Safedor) was very 
well organized and had the ability to clone itself 
within the various groups. 
 
So now that this outcome was reached, we can 
perhaps relax on the topic of FSA, at least for 
the foreseeable future. 
 
I want to acknowledge the assistance of Panos 
Zachariadis, and my NTUA associates Christos 
Kontovas (post-doc) and Nikos Ventikos 
(Assistant Prof.) during all these years.  
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Ενημερωτικό Φυλλάδιο σε 1.728 Λύκεια 
για σταδιοδρομία στην Εμπορική Ναυτιλία  

Για έκτη συνεχή χρονιά, το Ναυτικό Επιμελητήριο διακίνησε πληροφοριακό υλικό σχετι-
κά με την σταδιοδρομία στην Εμπορική Ναυτιλία. Αποδέκτες του φυλλαδίου που ακο-
λουθεί ήταν όλα τα Λύκεια της χώρας, γενικά και επαγγελματικά. 
 
Κύριος στόχος αυτής της εκστρατείας ενημέρωσης είναι η ενίσχυση του επαγγελματικού 
προσανατολισμού των νέων ώστε οι επιλογές τους να εμπλουτιστούν με αυτή της σταδι-
οδρομίας στις τάξεις των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού της χώρας μας. 

108



________________________________________________________________________________________________ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Το ενημερωτικό φυλλάδιο 
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ 11/01/2013 
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