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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

 
Kατά το 2017, μεταξύ άλλων, σημαντικά γεγονότα με ενδιαφέρον για το Ναυτικό 
Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) ήταν και: 
 
I    Ο νέος νόμος 4504/29.11.17 του ΥΝΑΝΠ με ποικιλία διατάξεων όπως:    
 

 Για τα θαλαμηγά ξένης σημαίας, που ναυλώνονται με προορισμό τα 
Ελληνικά νησιά και παραλίες να απαιτεί εναρμόνιση με τους ίδιους όρους με 
τα Ελληνικής Σημαίας. ‘Άλλως υπάρχει θέμα υγιούς  ανταγωνισμού.   

 Για το Σύστημα «Περισυλλογής Αποβλήτων», που για χρόνια ήταν  
Μονοπώλιο, πλέον παρέχεται το δικαίωμα σε Φυσικά και Νομικά πρόσωπα 
ύστερα από κοινή Απόφαση 3 Υπουργείων να συμμετέχουν σε διαγωνισμό 
για την «παροχή λιμενικών Υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου». 

 Για τον ΚΕΕΠ να αλλάζει ρόλο, ύστερα από την βύθιση στις 10/9/2017 
του επ’ άγκυρα, (πλησίον της Ψηττάλειας) εμφόρτου Δ/Ξ Αγία Ζώνη ΙΙ – 
μπογκεράδικο που προκάλεσε ρύπανση στις ανατολικές ακτές της Σαλαμίνας 
και σε Δυτική ακτογραμμή της Αττικής. Το περιστατικό αυτό έδωσε το 
έναυσμα και θεωρήθηκε σκόπιμο να υπάρξει μετασχηματισμός και 
αναβάθμιση του ΚΕΕΠ, με στόχο να είναι Φορέας που θα εποπτεύει τους 
Α.Ο. (Ανεξάρτητοι Οργανισμοί – Νηογνώμονες) προς τους οποίους πλέον 
μεταφέρεται η αρμοδιότητα Επιθεωρήσεως και Εκδόσεως Πιστοποιητικών, 
αντί του ΚΕΕΠ, με παράλληλη κατάργηση των τοπικών κλιμακίων 
επιθεωρήσεων.  

 
II.  Η  εφαρμογή από 8/9/2017 του  Ballast Water Management Convention 
(BWMC) και προοδευτική υποχρέωση των πλοίων για εγκατάσταση συστημάτων 
καθαρισμού του έρματος (Η σύμβαση υιοθετήθηκε στον ΙΜΟ προ 14 ετών και 
απαιτήθηκε τόσο μακρύ διάστημα διότι είχε πολλές ατέλειες, που μερικές 
συνεχίζουν να υφίστανται). 
 
III.  Η λειτουργία στο ΝΕΕ του «Maritime Hellas Navigate the Greek cluster» που 
πλέον υπό ενιαία Σκέπη / Συστάδα μπαίνουν όλες οι περί τη Ναυτιιλία 
δραστηριότητες, από τον Εφοπλισμό  έως την έκδοση ναυτιλιακών εγχειριδίων.   
 
 
 
       Ι.Μ.Τσενεμπής  
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ 
 

ΜΕΛΗ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ  

ΓΕΩΡΓIΟΣ ΒΕΡΝIΚΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓIΟΣ – ΝIΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΡIΗΛ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΤΣΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ 
ΚΩΣΤΗΣ ΛΑIΜΟΣ  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
ΑΝΝΑ ΛΟΥΔΑΡΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΩ 
NΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΔIΑΣ  

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ  

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΛΗΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ  
IΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΡΔIΑΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΑΒΛΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ  

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΡΑΥΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ 

ΝIΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΒΛIΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΦΑΛIΟΣ  
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   
 
 BOARD OF DIRECTORS 
 
  PRESIDENT 
   Dr GEORGE D. PATERAS 
    
   MEMBERS 

  ANTONIS AGAPITOS 
  GEORGE ΑLEXADRATOS 
  GEORGE VERNICOS 
  ΝΙΚΟLAOS VERNICOS 
  GEORGE - NIKOLAOS GABRIEL 
  GEORGE GOURDOMICHALIS 
  GEORGE GRATSOS 
  FOTIS THEODOSAKIS 
  ΝΙΚΟLAOS KOUROGLOU 
  ΚONSTANTINOS LAIMOS 
   VASSILIOS LOGOTHETIS 
  ANNA LOUDAROU 
  KATHERINE LO 
  NIKOLAOS ΜΑDIAS 
  DIAMANTIS MANOS 
  VASSILIOS PAPAGIANOPOULOS 
  SPYRIDON PASCHALIS 
  ΙΑKOVOS PERANTINOS 
  JOHN PLATSIDAKIS 
  IRAKLIS PROKOPAKIS 
  MICHAEL SAKELLIS 
  MICHAEL SARLIS 
  CHARALAMPOS SIMANTONIS 
  JOHN SKORDIAS 
  GEORGE SOURAVLAS 
  VASSILIOS TERZIS 
  MELINA TRAVLOU   
 YANNIS TRIPHYLLIS  
  ΝIKOLAOS TSAVLIRIS 
  GEORGE TSAKONAS 
  DIMITRIOS FAFALIOS 
 
   
 
  MANAGER 
  ARVANITIDIS IOANNIS 
 
  MANAGING DIRECTOR 
  TSENEBIS IOANNIS 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

    

    

    

    

Δρ. Γ. Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΒΕΡΝIΚΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΡIΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΤΣΟΣ  

ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΗΣ ΛΑIΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 

ΑΝΝΑ ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΩ NΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΔIΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΝΟΣ 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

    

    

    

    

ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ 

IΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΡΔIΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΑΒΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΡΑΥΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΒΛIΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΦΑΛIΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗΣ 
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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.    

            

 ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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The HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING is the state’s counsellor on shipping 
matters. It is a legal entity incorporated under Public Law aiming to safe-
guard 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 Shipping & Island 
Policy and other shipping-related organisations, following  closely all de-
velopments in international shipping issues and participating in the gov-
ernment’s delegations at international maritime fora. Member of the 
Chamber are all vessels under the Greek flag which are represented by 
eight categories of shipowners. 
 
Its board has 32 members who represent all types of vessels under the 
Creek flag. Each board member is elected for a four-year term, while elec-
tions are held every two years for the renewal of half of the board’s seats. 
The new board then elects the steering committee which is made up of 
the President, two Vice Presidents and four members. 
 
Aiming at supporting and promoting the interests of the largest merchant 
fleet in the European Community and internationally, the Hellenic Cham-
ber of Shipping endeavours to formulate a consistent and effective ship-
ping policy, dealing at the same time with issues related to ship’s safety 
and navigation, protection of the marine environment, maritime training 
and incentives for attracting new seafarers. 

 
HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

  
 
Πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση υποδοχής του νέου χρόνου 2018 με την κοπή της 
παραδοσιακής βασιλόπιτας την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου στο Πλωτό Μουσείο «HELLAS LIBERTY» σε 
μια κατάμεστη αίθουσα. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Εκκλησία, που 
ευλόγησε την πίτα, η Πολιτική και Στρατιωτική 
Ηγεσία, Πρέσβεις και εκπρόσωποι Πρεσβειών, η 
Δημοτική Αρχή, Πρόεδροι Φορέων της Ναυτιλίας 
και πλήθος κόσμου από τον ευρύτερο χώρο της 
Ναυτιλίας. 
 
Το φλουρί για το 2018 έπεσε στον ΟΛΠ – COSCO.  
Ανακηρύχθηκαν τρία παλαιά στελέχη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΕΕ σε επίτιμα μέλη 
και τους απονεμήθηκε αναμνηστική πλακέτα. Είναι 
οι κ.κ Μαδιάς Μάρκος, Ρούσσος Σταύρος και Φόρος 

Μάρκος. Επίσης δόθηκε τιμητική πλακέτα στο Λιμενικό Σώμα σε αναγνώριση του ανθρωπιστικού 
έργου πάνω στην «Έρευνα & Διάσωση στη Θάλασσα».  
 
Ο Δρ. Γ.Δ. Πατέρας, Πρόεδρος ΝΕΕ, στον χαιρετισμό του επανέλαβε την πρόσκληση για εγγραφή 
στο «Maritime Hellas, navigate the Greek Cluster» που το ΝΕΕ δημιούργησε για το χώρο της 
Ναυτιλίας σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Εμπορικό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Πειραιά.  
 
Η όλη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε γιορτινή πανηγυρική ατμόσφαιρα με ανταλλαγή ευχών και 
συζητήσεων σε παρέες, που δημιουργήθηκαν κατά την παραδοσιακή δεξίωση που ακολούθησε. 
Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που παρατίθενται μετά τον χαιρετισμό του Προέδρου του ΝΕΕ 
απεικονίζουν εύγλωττα το γιορτινό κλίμα. 
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Χαιρετισμός Δρ. Γεωργίου Δ. Πατέρα, Προέδρου ΝΕΕ 
 
 
Καλώς ήλθατε στη γιορτή του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος να υποδεχθούμε μαζί το 2018 
ευχόμενοι να είναι χρόνος παραγωγικός για τη Ναυτιλία μας.  
And for those of you who do not speak Greek welcome to the HCS traditional New year 2018 event to 
cut the new year pita. 
“Akemashite omedeto gozaimasu, Kotoshimo yoroshiku onagaisimasu” 
 
Η Ελληνική Ναυτιλία είναι Εθνικό Κεφάλαιο, προσφέροντας στη χώρα κατά την διάρκεια των 
χρόνων. Είναι αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά, είναι στο DΝΑ του Έλληνα, που πριν χιλιάδες 
χρόνια βρήκε διέξοδο στη θάλασσα και συνεχίζουμε να το κάνουμε καλά.  
Έχουμε την πρωτιά στις διεθνείς μεταφορές έχοντας την 1η θέση με ποσοστό περί το 20% της 
χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου και 24% στα δεξαμενόπλοια. Είμαστε πρώτοι και στην 
Ευρωπαϊκή ‘Ένωση, με μεγαλύτερα και νεότερα πλοία.    
Σε σύγκριση με την διεθνή ναυτιλία, έχουμε πλοία με μέση ηλικία τα 11 χρόνια και μέγεθος διπλάσιο 
από τα υπόλοιπα πλοία (με μέσο όρο τα Ελληνικά DW 76.000 ενώ 38.000 των άλλων χωρών). 
Είμαι πολύ χαρούμενος που κάνουμε την φετινή γιορτή στο Hellas Liberty έχοντας κι εγώ μικρός 
ταξιδέψει σε Liberty. 
 
Εμείς στο Επιμελητήριο αισθανόμαστε ικανοποιημένοι που υπηρετούμε αυτή την μεγάλη Ελληνική 
Εμπορική Ναυτιλία που κάνει τη χώρα μας περήφανη σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 
Αυτή την πρωτιά μας την αναγνωρίζουν, την σέβονται και παραδέχονται οι ξένοι και αυτό 
αποτυπώνεται ψηφίζοντας Έλληνες για την προεδρεία στους 4 από τους 6 βασικούς διεθνείς 
οργανισμούς της Ναυτιλίας. Στην ΕCSA τον κ. Πάνο Λασκαρίδη, στην BIΜCO τον κ.Τάσσο 
Παπαγιαννόπουλο, στην Intertanko τον κ.Νίκο Τσάκο και στην Intercargo τον κ.Ιωάννη Πλατσιδάκη. 
Συγχαρητήρια και καλά κουράγια.  
 
Το Επιμελητήριο έχει μέλη του όλες τις κατηγορίες πλοίων που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο μας, το οποίο με την εμπειρία που διαθέτει μελετά και αναλύει όλα τα θέματα των 
κλάδων της Ναυτιλίας και διαμορφώνει Εθνική Ναυτιλιακή Πολιτική με στόχο «την προστασία και 
προαγωγή της Εμπορικής Ναυτιλίας, εντός των ορίων του γενικού συμφέροντος του κράτους και 
της Εθνικής Οικονομίας», όπως ο θεμελιακός νόμος 989/79 απαιτεί.    
 
Το ΝΕΕ εκφράζει και διατυπώνει τις θέσεις και τις απόψεις του με τα έγγραφά του, αλλά και με τα 
έμπειρα στελέχη του που συμμετέχουν στις Επιτροπές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, ή άλλων Υπουργείων καθώς και στον ΙΜΟ και στα διεθνή Fora. 
 
Επιπλέον όμως το ΝΕΕ συμβάλει και με δαπάνες για τον εξοπλισμό και τις επισκευές των ΑΕΝ.  Το 
2017 στην ΑΕΝ ‘Υδρας και ΑΕΝ Ασπροπύργου μαζί με την ΕΕΕ και παλαιότερα στην ΑΕΝ 
Οινουσσών, Κρήτης και Κύμης κ.λ.π. Για φέτος προγραμματίζουμε επισκευές στη Σύρο, Πρέβεζα 
και θα βοηθήσουμε να κατασκευαστεί η σχολή σωστικών στις Οινούσσες.  
 
Επίσης το ΝΕΕ υποστηρίζει πανεπιστήμια και τεχνικά ινστιτούτα σε διάφορα θέματα από την 
μείωση του διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το machine learning. 
 
"The HCS is promoting innovative research in the use of Data Mining and Machine Learning as it ap-
plies to the Maritime industry.  
More specifically, the use of Machine Learning and Artificial Intelligence for both engineering as well 
as the financial aspects of vessels.  
 
This initiative is supported by Paul Sclavounos Professor of Mechanical Engineering and Naval Ar-
chitecture at MIT who is well known to us as he has educated several members of the Greek shipping 
community.” 
 
Aυτή την περίοδο ανάμεσα στα άλλα θέματα θεωρώ ότι για την Ποντοπόρο Ναυτιλία ένα σημαντικό 
θέμα είναι η εφαρμογή της Συμβάσεως του Water Ballast Management, διότι υπάρχει ανησυχία και 
αμφιβολία για το τι θα συμβεί αν κάποιο Σύστημα καθαρισμού εγκεκριμένο από τον ΙΜΟ ή και τις 
ΗΠΑ δεν ανταποκριθεί μετά την εγκατάσταση και τη δαπάνη εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων και 
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κληθεί πάλι το πλοίο να υποστεί και άλλα έξοδα. Πρέπει να είναι ο πλοιοκτήτης πολύ προσεκτικός με 
το σύστημα που θα διαλέξει και την πιστοποίηση αυτού. Και εκεί πάλι η Ελλάδα έχει πρωτιά με 
σύστημα water ballast management ελληνικής κατασκευής με όλα τα πιστοποιητικά Αμερικάνικα και 
ΙΜΟ. 
 
Για την αναβάθμισή της Ακτοπλοΐας, λειτουργεί στο Υπουργείο Ομάδα Εργασίας που πιστεύουμε 
ότι θα καταλήξει με καλά αποτελέσματα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών 
εταιρειών με παράλληλη ανάπτυξη της συγκοινωνίας μεταξύ των νησιών.  
 
Για τον Θαλάσσιο Τουρισμό, που οι επαγγελματίες του χώρου είδαν ότι ο καινούργιος νόμος  
4504/17 τους δημιουργεί κάποια προβλήματα, πιστεύουμε ότι θα λυθούν και θα λειτουργήσει ομαλά 
το Σύστημα ναύλωσης, τόσο για τα πλοία Ελληνικής σημαίας, αλλά και Ευρωπαϊκής ή Τρίτων χωρών 
Yachting με κανόνες Διαφάνειας, Αντικειμενικότητας, Ισονομίας και Ανταγωνιστικότητας προς 
όφελος της Εθνικής Οικονομίας των επιχειρήσεων γύρω από το Yachting και του Ελληνικού 
εργατικού δυναμικού. 
 
Στην πρόσφατη συζήτηση ένα μήνα πριν με τον Υπουργό και με τους επαγγελματίες του χώρου, 
υπήρχε καλοπροαίρετη διάθεση για λύσεις.  
 
Maritime Hellas Νavigate the Greek cluster. Για την καλύτερη συνεργασία του χώρου της ναυτιλίας, 
εδώ και ένα χρόνο, λειτουργεί στο Ναυτικό Επιμελητήριο το maritime cluster. Το επιμελητήριο είναι 
ο συντονιστής του cluster που δημιουργήθηκε από το Ναυτικό Επιμελητήριο, την Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά. Για να μπορεί το cluster να μας 
βοηθήσει όλους και την Ελλάδα, θα πρέπει να εγγραφούμε όλοι σε αυτή την ελληνική πλατφόρμα 
σήμερα κιόλας. 
 
Να υπενθυμίσω ακόμη την εκστρατεία του Επιμελητηρίου προς τους φορείς της Ναυτιλίας για 
οικονομική συνδρομή προκειμένου να αναβαθμιστούν μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού και να 
παρακαλέσω για τη συνδρομή σας. Ευχαριστώ.  
 
Τέλος σήμερα θα κάνουμε επίτιμα 3 παλαιά μέλη του ΔΣ του Επιμελητηρίου.  Τον κ. Μάρκο Μαδιά, 
τον κ. Σταύρο Ρούσσο και τον κ. Μάρκο Φόρο.  
Επίσης θα δώσουμε τιμητική πλακέτα στο Λιμενικό Σώμα, στην Ελληνική Ακτοφυλακή σε 
αναγνώριση του ανθρωπιστικού έργου, πάνω στην «’Ερευνα & Διάσωση στη θάλασσα» σώζοντας 
ανθρώπινες ψυχές παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως στις 22 Δεκεμβρίου 2017 σε 
προσάραξη φορτηγού πλοίου στην θαλάσσια περιοχή της Μυκόνου.  
 
Κατά την διάρκεια των τελευταίων 5 ετών από το 2013 ως το 2017, η ελληνική ακτοφυλακή και το 
τμήμα έρευνας και διάσωσης συμμετείχε σε 15.422 περιστατικά και παρείχε βοήθεια σε 429.669 
ανθρώπους. 
 
Over the past 5 years from 2013 to 2017, the Hellenic Coast Guard, Department of Search & Rescue 
have attended 15,422 incidents, on average more than 8 call outs a day, but in the peak year of 2015 
almost 20 call outs a day. They also provided assistance to 429,669 people, on average 235 people a 
day, but in the peak year of 2015 more than 580 souls a day. 
 
Πιστεύω πως τους αξίζει ένα χειροκρότημα  
Συγχαρητήρια κε Αρχηγέ. 
Ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους καλή χρονιά με Υγεία, Τύχη και καλές δουλειές. 
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Υποδοχή του κ. Π. Κουρουμπλή Υπουργού (ΥΝΑΝΠ) 

Υποδοχή του κ. Ν. Σαντορινιού Υφυπουργού (ΥΝΑΝΠ) 
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Υποδοχή του κ. Ι. Πλακιωτάκη (εκπροσώπου Αξιωματικής Αντιπολίτευσης) και κ. Ι. Παυλόπουλο (Αρχηγού Στόλου). 

Υποδοχή του κ. Σ. Πολέμη και της κα Α. Πολέμη (από τους πρωτεργάτες να έλθει το Hellas Liberty στην Ελλάδα) 
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Οι Ιερωμένοι Παπανδρέας & Παπαγιώργης ευλογούν την Βασιλόπιτα, βοηθώντας στους ψαλμούς ο κ. Μ. Λάμπρος τέως 
μέλος ΔΣ/ΝΕΕ. 

Το φλουρί φέτος 2018 έπεσε στον ΟΛΠ-COSCO και το παρέλαβε η κα Θ. ΡΗΓΑ. 
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Απονομή πλακέτας σε επίτιμα μέλη ΝΕΕ και στο Λιμενικό Σώμα / Ελληνική Ακτοφυλακή. (από αριστερά) οι κ.κ Ι. Μώραλης 
(Δήμαρχος Πειραιά), Μάρκος Φόρος, Σταύρος Ρούσσος & Μάρκος Μαδιάς (επίτιμα μέλη ΔΣ/ΝΕΕ), ο Δρ. Γ.Δ. Πατέρας 
(Πρόεδρος ΝΕΕ), ο κ. Π. Κουρουμπλής (Υπουργός) και ο κ. Σταμάτης Ράπτης (Αρχηγός ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ). 

Επίδοση πλακέτας από τον κ. Π. Κουρουμπλή (Υπουργό) στον κ. Μ. Μαδιά 
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Επίδοση πλακέτας από τον κ. Ν. Σαντορινιό (Υφυπουργό ΥΝΑΝΠ) στον κ. ΣΤ. Ρούσσο  

Επίδοση πλακέτας από τον κ. Ι. Μώραλη (Δήμαρχο Πειραιά) στον κ. Μ. Φόρο  
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Επίδοση πλακέτας από τον Δρ. Γ.Δ. Πατέρα (Πρόεδρο ΝΕΕ) στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 

Από αριστερά ο Δρ. Γ.Δ. Πατέρας (Πρόεδρος ΝΕΕ) και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής οι κ.κ Ι. Πλατσιδάκης, Β. 
Λογοθέτης, Γ. Γαβριήλ, Αντ. Αγαπητός και Ι. Τριφύλλης.  
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Ο Δρ. Γ.Δ. Πατέρας στο Βήμα και γενική άποψη αιθούσης (Νο 2 αμπάρι). Απέναντι στην 1η σειρά στο κέντρο οι κ.κ Π. 
Κουρουμπλής Υπουργός (ΥΝΑΝΠ) & Νεκτάριος Σαντορινιός Υφυπουργός (ΥΝΑΝΠ).  

Ο κ. Υπουργός στο Βήμα 
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Ο κ. Ι. Πλακιωτάκης στο Βήμα (εκπρόσωπος Αξ. Αντιπολίτευσης) και στη 1η σειρά απέναντι από δεξιά οι κ.κ Π. Κουρουμπλής, 
Ν. Σαντορινιός, Yasuhiro Shimizu (Πρέσβης Ιαπωνίας), Ι. Τραγάκης (Βουλευτής ΝΔ), κα Kate Smith (Πρέσβης UK), κα Kate 
Marie Byrnes και ο σύζυγός της (Eκπρόσωπος USA Embassy), κα Ειρήνη Νταιφά (Πρόεδρος Ν.Λ.Π), κ. Ι. Μώραλης 
(Δήμαρχος Πειραιά), κ. Γ. Αλεξανδράτος Μέλος ΔΣ/ΝΕΕ).  

Ήμισυ δεξιό τμήμα αίθουσας από δεξιά. Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, η κα Μ. Ανδρεοπούλου (Εφέτης -Πρόεδρος ΑΣΝΑ), 
από την Πρεσβεία της Ινδίας, οι Ιερωμένοι  Παπανδρέας & Παπαγιώργης (ευλόγησαν την πίτα), η κα Shamma Jain (Πρέσβης 
Ινδίας), ο κ. Δ. Κρεμαστινός (Eκπρόσωπος Δημοκρατικής Συμπαράταξης), ο κ. Ι. Χατζηδήμος (Ταξίαρχος – Εκπρόσωπος 
ΓΕΕΘΑ), ο κ. Ι. Παυλόπουλος (Αρχηγός Στόλου – Εκπρόσωπος ΓΕΝ),  ο κ. Σταμάτης Ράπτης (Αρχηγός ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ) . 
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Ο κ. Π. Κουρουμπλής απευθύνοντας χαιρετισμό. Μέλη ΔΕ ΝΕΕ 

Ο κ. Ι. Πλακιωτάκης απευθύνοντας χαιρετισμό. Μέλη ΔΕ και Γραμματείας ΝΕΕ  
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Εξ΄ αριστερών άποψη αιθούσης  

Εκ δεξιών άποψη αιθούσης  

Γενική άποψη της Κατάμεστης Αίθουσας 
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ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
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ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
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11th H.I.M.T. scientific Conference 

2017 ANNUAL MEETING OF MARINE TECHNOLOGY 
Eugenides Foundation 12-13 December 2017 

Address by Dr George D. Pateras, President of HCS  
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Address by Dr George D. Pateras, President of HCS  
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8ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας  
Money talks but wealth whispers  

9 Σεπτεμβρίου 2017 

Address by Dr George D. Pateras, President of HCS 
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Introduction by Dr George D. Pateras, President of HCS  
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΟΥ ΝΕΕ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟ 2017 

 
Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 20/02/2017 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:  
 
(1) Νέα Πολιτική Ηγεσία στο ΥΝΑΝΠ 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι στην ηγεσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής στις 5/11/2016 έγινε αλλαγή με τον ανασχηματισμό της Κυβερνήσεως και 
αντικαταστάθηκε ο Υπουργός κ. Θεόδωρος Δρίτσας από τον νέο Υπουργό κ. Παναγιώτη 
Κουρουμπλή που είναι το 3ο Υπουργείο (Υγείας, Εσωτερικών, Ναυτιλίας), στην από τον Ιανουάριο 
του 2015 Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με  Πρωθυπουργό τον κ. Αλέξη Τσίπρα. 
 
Επιπλέον δημιουργήθηκε θέση Υφυπουργού με τον κ. Νεκτάριο Σαντορινιό που κατά πληροφορίες 
θα είναι για τη Νησιωτική Πολιτική.  
 
Επανέρχεται το σχήμα της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ του Ιουνίου του 2012, όπου στο Υπουργείο 
Ναυτιλίας δημιουργήθηκε θέση Υφυπουργού τότε με τον κ. Γεώργιο Βερνίκο, ο οποίος οδηγήθηκε 
σεσύντομο χρονικό διάστημα σε παραίτηση λόγω της ιδιοτητος του Εφοπλιστή με off shore 
εταιρεί;α και κατ;αργήθηκε η θέση Υφυπουργού.   
 
Tο ΝΕΕ συνεχάρει αμφότερους και ζήτησε συνάντηση, η οποία έγινε 15/11/2016.   
 
Κατά την συνάντηση με τον κ. Υπουργό παρέστει και ο Γενικός Γραμματέας κ. Ι. Θεοτοκάς. Η 
συζήτηση διεξείχθει σε φιλικό κλίμα και από την πλευρά μας τους ενημερώσαμε ό,τι υπάρχουν 
αρκετά θέματα σε εξέλιξη που αναφέρονται στις διάφορες κατηγορίες πλοίων μελών μας και 
προοδευτικά θα τα συζητάμε, αφού όπως γίνεται συνήθως ο νέος Υπουργός συναντά ξεχωριστά 
και τις Εφοπλιστικές Ενώσεις των διαφόρων κατηγοριών πλοίων που μέλη τους είναι και μέλη ΝΕΕ.   
 
Σημειώσαμε με έμφαση, ότι επείγει το θέμα της επάρκειας των Επιθεωρητών Λιμενικών 
Αξιωματικών για την αντιμετώπιση αιτημάτων πλοίων σε ελέγχους Port State Control, ISM, κλπ που 
λόγω της ελλείψεως πιστοποιημένων επιθεωρητών, προκύπτουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση 
των πλοίων.  
 
Από την πλευρά του ο κ. Υπουργός βεβαίωσε, ότι ήδη έχει ενημερωθεί για το θέμα και έχει 
ξεκινήσει διαδικασίες που προβλέπουν να έχει πιστοποιηθεί ως Επιθεωρητής οποιοσδήποτε 
Αξιωματικός τοποθετείται στα Προξενικά Λιμεναρχεία ανά την Υφήλιο.  
 
Επίσης γίνονται ενέργειες για την αύξηση του αριθμού των πιστοποιημένων Επιθεωρητών και στον 
Ελληνικό χώρο με πρόσωπα διαπιστευμένα πέραν των Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.  
 
Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στη Ναυτεργασία και Ναυτική Εκπαίδευση που είναι κοινό θέμα για 
όλες τις κατηγορίες πλοίων μελών μας και σημειώσαμε την πρωτοβουλία που αναπτύσσεται από 
τον Εφοπλισμό για την αναμόρφωση του συστήματος των Sandwiches Courses, με στόχο να 
παρέχεται περισσότερος χρόνος στις εταιρείες και τους σπουδαστές, να ναυτολογούνται, 
δεδομένου ότι τα Ελληνικής σημαίας πλοία μειώνονται όπως σημείωσε ο κ. Ι. Πλατσιδάκης.  
Στη συνέχεια έγινε γενικότερη συζήτηση για το ναυτεργατικό θέμα και τη δυνατότητα του 
Ελληνικού Εφοπλισμού να προσφέρει θέσεις εργασίας, αρκεί από την πλευρά του Υπουργείου 

Συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου 2017  
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αλλά και των Συνδικαλιστών ναυτεργατών να υπάρξει κατανόηση και συναντίληψη του 
ανταγωνιστικού κλίματος και των χαμηλών ναύλων στη ναυτιλία, που περιορίζουν τη δυνατότητα 
υψηλού μισθολογίου, όπως απαιτούν οι παλιές συλλογικές συμβάσεις.  
Από την πλευρά του κ. Γενικού σημειώθηκε, ότι δεν είναι και σωστό να εξισώμουμε τον Έλληνα 
ναυτικό με τους αλλοδαπούς. Σ΄  αυτή την διατύπωση από το ΝΕΕ (κ. Ι. Πλατσιδάκης) αναφέρθηκε 
ότι ο μισθός του ναύτη, η γενικότερα του κατώτερου πληρώματος των 1000 έως 1500€ τον μήνα σε 
σύγκριση με τις αποδοχές στη στεριά των 500€ για πτυχιούχους και με διδακτορικά αποφοίτους 
ΑΕΙ, δεν είναι ευκαταφρόνητος μισθός, αλλά αντίθετα απόλυτα ικανοποιητικός για μεγάλο αριθμό 
ανέργων Ελλήνων που θα ήταν μια διέξοδος, αρκεί η Πολιτεία να το ρυθμίσει νομοθετικά.  
 
Γενικά σημειώνει ο κ. Πρόεδρος η πρώτη εντύπωση είναι, ότι ο κ. Υπουργός έχει πρόθεση να 
προχωρήσει θέματα που ευρίσκονται από καιρό σε εκκρεμότητα.  
Εμείς θα είμεθα όπως πάντα σε επικοινωνία μαζί του.  
 
(2) Λειτουργία του CLUSTER 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι υπάρχει ενδιαφέρον και θέληση στο ΝΕΕ για να εδραιωθεί το 
Cluster που ξεκινάει από τον ίδιο και ενστερνίστηκαν τα στελέχη του ΝΕΕ/ΝΑΥΣ. 
Στη μέχρι τώρα πρόοδο και ολοκλήρωση της λειτουργίας του συνέβαλε η υπό τον ίδιο Ομάδα 
Εργασίας με μέλη τους κ.κ.Ι.Τριφύλη από την Δ.Ε/ΝΑΥΣ, Γ.Αλεξανδράτο από το ΔΣ/ΝΑΥΣ και τα 
στελέχη ΝΕΕ κ.κ.Ι.Τσενεμπή, Μ.Σαρλή, Ι.Αρβανιτίδη.  
‘Ετσι πραγματοποιήθηκε η επιθυμία του Εφοπλισμού να δημιουργηθεί Ναυτιλιακό CLUSTER, ως ο 
βασικός και μοναδικός πυλώνας προβολής της ναυτιλίας. Ήδη με σωστό προγραμματισμό και 
μεθοδολογία  το «MARITIME HELLAS navigate the Greek Cluster» είναι γεγονός. Μια επιδίωξη ετών 
του Εφοπλισμού υλοποιήθηκε από το  ΝΕΕ, οργανισμού με οντότητα, γόητρο και απήχηση στον 
Ναυτιλιακό χώρο που δικαιώνει την ύπαρξη του.  
 
Στο ΝΕΕ/ΝΑΥΣ με την συνεργασία Ι. Τσενεμπή, Μ. Σαρλή, Ι. Αρβανιτίδη έχουν πλέον οργανωθεί οι 
Υπηρεσίες που θα διεκπεραιώνουν το θέμα του Maritime Hellas και έχουμε τα εξής: 
 
 Συγκροτήθηκε ομάδα που θα λειτουργεί το cluster (οι 3 κυρίες, Μαριάννα Γεωργακοπούλου, 
Άννα Πατερογιαννάκη, Μαρία Βαμβακά). 
 Ερευνήθηκε το λειτουργόν στην αγορά  μηχανογραφικό σύστημα ηλεκτρονικού λογιστηρίου 
και προσαρμόστηκε στο MARITIME HELLAS με αυτόματη έκδοση τιμολογίου και ηλεκτρονική 
αποστολή. 
 Συντάχθηκαν (Γ. Κολτσιδόπουλος, Ι. Τσενεμπής, Μ. Σαρλής και Άγγλος Δικηγόρος) τα Rules – 
Disclaimer. 
Προσδιορίστηκαν (Μ. Σαρλής) οι Διαδικασίες με απλό ηλεκτρονικό τρόπο της εγγραφής & 
πληρωμής όσων επιθυμούν να ενταχθούν και λειτουργίες, ώστε το σύστημα ηλεκτρονικά να δίνει 
στοιχεία συνόλου εγγεγραμμένων κατά κατηγορίες κλπ. 
 
Το Maritime Hellas είναι προσαρμοσμένο στην φιλοσοφία του Εφοπλισμού «Not profit organiza-
tion» και χωρίς Διοικητικό Συμβούλιο και Συνεδριάσεις, αλλά ως απλή πληροφορική 
διαδικτυακή πλατφόρμα SITE, καθοδηγούμενη από ένα steering committee.  
 
(3) Θεσμικός ρόλος ΝΕΕ  
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το ΝΕΕ με την τεχνογνωσία των μελών του και στελεχών του 
και ως ο θεσμικός του ρόλος απαιτεί (Σύμβουλος της Πολιτείας) συνεχίζει την συμμετοχή του όπου 
υπάρχουν θέματα Ναυτιλίας.  
 
Έτσι μέλη του ΔΣ, στελέχη ΝΕΕ, αλλά και διαπιστευμένα στελέχη του Εφοπλιστικού και 
Επιστημονικού χώρου συμμετέχουν στα διάφορα fora στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
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Οι συμμετέχοντες στα ανωτέρω ως εκπρόσωποι του ΝΕΕ εκφράζουν πάντα τις θέσεις και την 
διαμορφωμένη Ναυτιλιακή Πολιτική του Εφοπλισμού και καθοδηγούνται σ΄ αυτό από το ΝΕΕ με 
την διαμορφούμενη πολιτική επεξεργασία των θεμάτων με Πρόεδρο στελέχη ΝΕΕ (βασικός 
θεματοφύλαξ ο κ. Ι. Τσενεμπής). 
 
Αυτή την περίοδο έχουμε συμμετοχή σε πάνω από 20 FORA (Σ.Α.Σ, Ναυτεργασία/Εκπαίδευση, 
Επιτροπή Κρουαζιέρας, Γ.Ε.Ν.Ε, Τεχνική Επιτροπή Υ.Ε.Ν, Ο.Ο.Σ.Α, Εστία Ναυτικών, Α.Σ.Ν.Α, 
Διαπιστώσεως Επισκευών, Εκτιμήσεως Πλοίων, Διαιτησίας, ν. 27/75 περί φορολογίας πλοίων, 
Επιτροπή Βουλής παραγωγής και εμπορίου, Ι.Μ.Ο, Πειθαρχικό Σ.Ν.Ε, Συμβούλιο Ε.Ν, L/List Awards, 
Επιτροπή I.T.T.C κλπ. 
 
Για την διαμόρφωση των θέσεων ΝΕΕ/Εφοπλισμού και μεταφορά στους εκπροσώπους στα 
ανωτέρω, υπάρχει εποικοδομητική συνεργασία με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις, ύστερα από ανάλυση, 
μελέτη και σχολιασμό των εμφανιζόμενων όποιων θεμάτων και εγγράφων. 
 
Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ό,τι λειτουργεί εποικοδομητικά το Σύστημα και εντός των 
επιταγών του άρθρου 2 του θεμελιακού νόμου 989/79 περί ΝΕΕ (ΦΕΚ 260) που απαιτεί τη 
συνεργασία των μελών του και με πρόνοια για την Εθνική Οικονομία.  
 
Τον τελευταίο χρόνο για την καλύτερη λειτουργία του θεσμικού ρόλου του ΝΕΕ έχουν προωθηθεί 
για επικαιροποίηση τα π.δ του 1980 τόσο για τον οργανισμό, όσο και τις διαδικασίες εκλογών με 
βασικούς συντάκτες των κειμένων τους κ.κ Ι. Τσενεμπή, Ι. Αρβανιτίδη, Μ. Σαρλή, Γ. Κολτσιδόπουλο 
υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Προέδρου.  
 
Οι διαδοχικές πολιτικές Ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας αναγνωρίζουν πάντα λιγότερο ή 
περισσότερο και αποδέχονται ως ουσιαστικό το ρόλο του ΝΕΕ και έγινε ιδιαίτερα εμφανές με τους 
τελευταίους Υπουργούς κ.κ Μ. Βαρβιτσιώτη και Θ. Δρίτσα. Με τον σημερινό είναι νωρίς να 
εξαχθούν συμπεράσματα, αλλά οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές.  
 
(4)  Σύσκεψη στο ΥΝΑΝΠ για την ενίσχυση φορέων Ναυπηγοεπισκευή   
Ενημερώνεται το Δ.Σ. ό,τι το Σάββατο 11/2/2017 ώρα 10.30 έγινε Σύσκεψη στο ΥΝΑΝΠ με θέμα 
«χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Ναυπηγοεπισκευαστικού χώρου / cluster» στην 
οποία συμετείχαν το ΝΕΕ, ΕΒΕΠ, ΒΕΠ–ΒΙΠΑΣ και υπηρεσιακοί παράγοντες, κατά τη συζήτηση 
διαπιστώθηκε ό,τι το ΕΒΕΠ, ΒΕΠ και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου θεωρούν ό,τι το cluster 
«Maritime Hellas»  είναι Φορέας διαχείρισης χρηματοδοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κλπ) που 
θα ενεργεί για χρηματοδότηση μελών του cluster, ήτοι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 
ναυπηγοεπισκευαστικού χώρου, αλλά και ινστιτούτων έρευνας & καινοτόμων ιδεών, 
προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξή αυτών. (θα αναλαμβάνει να εισπράττει και διανέμει χρήματα 
για απόκτηση νέου εξοπλισμού, εκπαίδευση προσωπικού, προμήθεια μηχανογραφικών μέσων, 
οργάνωση σχολείων κλπ).  
 
Ειδικότερα 

 Με μικρό περιθώριο χρόνου, προσκλήθηκε 9/2/17 για 11/2/17 το ΝΕΕ και λόγω 
απουσίας κ.κ. Προέδρου και Αντιπροέδρων συμμετέχει με τους κ.κ Ι. Τριφύλλη, Ι. 
Τσενεμπή . 

 Η αντίληψη Υπουργείου, ΕΒΕΠ, ΒΙΠΑΣ, ΒΕΠ είναι ό,τι πρέπει να υπάρξει ένας θεσμικός 
φορέας διαχείρισης χρηματοδοτικών προγραμμάτων προς τις επί μέρους επιχειρήσεις 
του ευρύτερου ναυτιλιακού χώρου. 

 Από την πλευρά του ΝΕΕ, όσο πιο ξεκάθαρα εγένετο επισημάνθηκε ό,τι «είναι εκτός της 
συναπόφασης  των Δημιουργών του cluster αυτό, διότι το ΝΕΕ δεν έχει μικρομεσαίες 
επαγγελματικές εταιρείες, αλλά μέλη μόνο πλοία και βάση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
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αποκλείονται από χρηματοδοτήσεις. Επιπλέον το «Μaritime Hellas» είναι - Διαδικτυακή 
πλατφόρμα/ ομπρέλα -, που καλύπτει όλο το χώρο της Ναυτιλίας, μη κερδοσκοπικός 
φορέας, δεν διαχειρίζεται χρήματα (διότι ελέχθει ότι διαχειρίζεται τα χρήματα των 
μελών του cluster) αλλά εισπράττει μικρό ετήσιο τέλος (30€) για να καλύπτει τη 
λειτουργία του και τυχόν πλεόνασμα θα πάει στη Ν. Εκπαίδευση, ή έλλειμμα θα 
καλύπτεται από τους πόρους ΝΕΕ».  

 Κατά τη συζήτηση διαμορφώθηκε η άποψη να χαρτογραφηθεί ο χώρος των 
επιχειρήσεων που ασχολούνται με επισκευές, συντήρηση, προμήθεια κλπ πλοίων, όπου 
βρίσκονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό να ερευνηθεί ο τρόπος που θα 
μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από Ευρωπαϊκά προγράμματα. Έτσι το ΕΒΕΠ ενημέρωσε, 
ότι έως τις 5/3/2017 θα έχει μια πλήρη καταγραφή των επαγγελματικών επιχειρήσεων που 
φτάνουν τις περί 830.  Τους προβλημάτισε η θέση του ΝΕΕ ιδιαίτερα τους συμβούλους του 
Υπουργού (κα Ευαγγελινού) όπως στη συνέχεια στη συζήτηση εκφράστηκε.   

 Συμμετείχαν στη σύσκεψη:  από το ΕΒΕΠ ο κ. Κορκίδης, από το ΒΙΠΑΣ ο κ. Πιτσιρίκος και 
από το ΒΕΠ ο κ. Κανακάκης. Από την πλευρά του Υπουργείου ο κ. Λαμπρίδηςκαι 
Υπηρεσιακοί παράγοντες και φυσικά το ΝΕΕ.   
 

Κατά τη συζήτηση το ΔΣ ευχαριστεί για την ενημέρωση και παρακαλεί το ΝΕΕ να μείνει εκτός 
διαχειρίσεως χρημάτων, στο ρόλο του Steering Committee που είναι καθοδηγητικός λειτουργίας 
του Cluster ως Διαδικτυακή πλατφόρμα. 
 
(5) Ναυτεργασία – Εκπαίδευση 
Ο κ. Πρόεδρος δίδει τον λόγο στον κ. Ι. Τσενεμπή ως μέλος Επιτροπής ΥΝΑΝΠ. Ακολούθως 
ενημερώνεται το ΔΣ από τον κ. Ι. Τσενεμπή σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στα θέματα 
Ναυτεργασίας & Ν. Εκπαίδευσης. 
 
Πλαίσιο φορολογίας ναυτικών 

Κυβερνητικές πηγές εξέφρασαν την πρόθεση να ενταχθούν οι Ναυτικοί στο κοινό 
φορολογικό Σύστημα. 
Αυτό προκάλεσε την πολυήμερη απεργία της ΠΝΟ και υποβολή από φορείς της 
Πλοιοκτησίας στον Υπουργό να παρέμβει για να μην αλλάξει το καθεστώς.  
Μετά από αρκετές ημέρες το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση ό,τι το 2017 & 
18 στον Προϋπολογισμό δεν υπάρχει διάταξη για αλλαγή στο θέμα των ναυτικών.  
Η ΠΝΟ ανέστειλε την απεργία, όμως δεν έχει πεισθεί ό,τι θα παραμείνει το καθεστώς ως 
έχει.  

Ν. Εκπαίδευση 
Στο ΥΝΑΝΠ η προ 3 μηνών συσταθείσα Ο.Ε. συνεχίζει να συζητά την αλλαγή του πλαισίου 
της Ν. Εκπαίδευσης. Προς το παρόν οι συζητήσεις δεν ευρίσκονται σε αντίθεση με τον 
Εφοπλισμό ή όπου διαπιστώνεται γίνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις όπως να μην γίνουν 
οι ΑΕΝ ΝΠΔΔ κλπ.    

 
 
(6) Πρόσκληση από το Ν. Επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης για τη  
     Ν. Έκθεση 21/3/2017.  
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το ΝΕΕ ενημερώθηκε επίσημα από το αντίστοιχο 
Επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης (Ν.Ε.Κ,- με το οποίο έχει θεσμική συνεργασία), για την 
Ναυτιλιακή έκθεση που διοργανώνεται στην Πόλη στις 21/3/2017 και προσκαλούν το ΝΕΕ να 
συμμετέχουν μέλη του στις διάφορες εκδηλώσεις και να τεθεί η έκθεση υπό την Αιγίδα ΝΕΕ. Έχουν 
ενημερωθεί τα μέλη και όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν δύνανται να ρυθμίσουν τα διαδικαστικά 
και το ΝΕΕ μπορεί μέσω του ΝΕΚ να ρυθμίσει επίσημη συμμετοχή τους στα fora, εάν το επιθυμούν.  
Παρακαλούμε για ό,τι περαιτέρω επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες ΝΕΕ.  
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(7) Ημερίδα BIMCO στην Ελλάδα  
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι στις 14 Μαρτίου 2017 η BIMCO υπό τον τίτλο τίτλο “Ship Sale 
& Purchase course” διοργανώνει ειδική Ημερίδα στην Ελλάδα και το ΝΕΕ ακολουθώντας 
θεσμοθετημένη Πολιτική την έχει θέσει υπό την Αιγίδα του. 
 
(8) Στον Διεθνή χώρο 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι στο διεθνή χώρο σε επικαιρότητα είναι το MRV & BWM.  
 
(α) MRV 
Η δημιουργηθείσα στον ΙΜΟ με τις συνόδους 70 MEPC & MSC 97 το φθινόπωρο εφέτος ομαλή 
εξέλιξη στο θέμα των ρίπων σε εναρμόνιση και με την 21η  του ΟΗΕ Συνδιάσκεψη των Παρισίων 
στράβωσε πρόσφατα στην Ε.Ε. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέρχεται σε μονομερή ενέργεια εμμένοντας στο σύστημα ETS 
(Emissions Trading System) που με βάση τις διάφορες μελέτες του ΙΜΟ δεν είναι αποδεκτό από την 
Διεθνή Κοινότητα. 
Επίσης το Ευρωκοινοβούλιο προτίθεται να δημιουργήσει ειδικό ταμείο που θα συγκεντρώνονται οι 
πόροι για τους ρίπους για να χρηματοδοτεί καινοτόμες πρακτικές περιορισμού των ρίπων. Αυτά 
για το 2023.  
Από την άλλη μεριά ο ΙΜΟ φαίνεται ότι έως το 2018 θα έχει οριστικοποιήσει ένα παγκόσμιο 
σύστημα «monitoring reporting and verification» για τους ρίπους, οπότε είναι πλέον θέμα 
διαβούλευσης με την ΕΕ και σ΄ αυτό η ECSA θα έχει τον πρώτο λόγο, να αποδεχθεί το παγκόσμιο 
σύστημα που λειτουργούν τα SEEMP (Ship energy efficiency management plan / ενεργειακή 
αποδοτικότητα κλπ. 
Το ανησυχητικό είναι ό,τι ατυχώς στην Ευρώπη επικρατούν οι θέσεις των κουλτουριάριδων 
περιβαντολλόγων που παραμυθιάζουν τους πολίτες. Προ 2ετίας είχαμε κάτι ανάλογο από ομάδα 
κουλτουριάριδων περιβαλλοντολόγων για το λιμάνι του Πειραιά και το ΝΕΕ με εμπεριστατωμένη 
αναφορά έθεσε την πραγματική εικόνα σχετικά με τους ρίπους. 
 
(β) BWM Convention 
Έχοντας πλέον από τον ΙΜΟ τεθεί σε παγκόσμια ισχύ η προ 10ετίας Σύμβαση, άρχισε και η Αμερική 
να δοκιμάζει, αξιολογεί και απρουβάρει συστήματα καθαρισμού. Έως τώρα μόνο από άλλες χώρες 
είχαν εγκριθεί διάφορα συστήματα τώρα έχουμε και από τις ΗΠΑ κλπ.    
Επιπλέον ο Εφοπλισμός δεν έχει αντίρρηση η σύμβαση να κυρωθεί από την χώρα μας κλπ.  
 
(9)                   Συλλογή Αποβλήτων στα διάφορα λιμάνια 
 
Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι υπάρχει κινητικότητα στη διαμόρφωση νέου νομικού πλαισίου για την 
περισυλλογή αποβλήτων στα διάφορα λιμάνια. Στο θέμα έχει πάρει πρωτοβουλία η ΡΑΛ και σε 
σχετική ημερίδα στο Ευγενίδειο Ίδρυμα κατά τη συζήτηση συμμετέχοντας η Πλοιοκτησία, 
υποστήριξε την για χρόνια διαμορφωμένη πολιτική δηλαδή να αποφευχθεί η ανάθεση σε έναν 
πάροχο και με βάση τα ισχύοντα στην Ευρώπη να είναι περισσότεροι για να περιοριστεί το 
μονοπώλιο και η εκμετάλλευση που γίνεται στα πλοία.  
Κατά τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, σημειώθηκε με έμφαση ότι στο λιμάνι της Πάτρας 
είναι εξωπραγματικές οι τιμές που ο πάροχος έχει επιβάλλει για την παραλαβή των αποβλήτων 
από πλοία.  
Το ΝΕΕ συνεχίζει να υποστηρίζει την αλλαγή του υπάρχοντος συστήματος και συμμετοχή και 
άλλων στην περισυλλογή, όπως τα τελευταία χρόνια με έγγραφα και ικανή επιχειρηματολογία έχει 
αναφερθεί στον ΟΛΠ, στη ΡΑΛ, στο Υπουργείο και θα συνεχίσει την ίδια πολιτική.  
Τέλος το Δ.Σ. ευχαριστεί τον κ. Πρόεδρο και παρακαλεί να συνεχίσει το ΝΕΕ υπό την καθοδήγησή 
του  να επιμελείται των θεμάτων που άπτονται των κλάδων της Ναυτιλίας για το καλό των μελών 
του και της κράτους ευρύτερα.  
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Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 27/4/2017 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν τα ακόλουθα: 
 

(1)                                             Maritime Hellas  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι από 30 Ιανουαρίου 2017 λειτουργεί ο Ιστότοπος «Maritime 
Hellas navigate the Greek cluster» και το ΝΕΕ πιστεύει ό,τι έχει φέρει σε πέρας την αποστολή του 
με την δημιουργία σε υψηλό επίπεδο τη λειτουργία του Cluster. Το ΝΕΕ πιστεύω, λέει ο κ. 
Πρόεδρος, ότι ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του Εφοπλισμού που ήταν «Δημιουργία 
Ναυτιλιακού Ιστότοπου υπό τον Εφοπλισμό και με καθοδήγηση από αυτόν, χωρίς μέλη, 
γραμματεία, συνδρομές κλπ». 
 
Είναι ανάγκη συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος για εγγραφή ν. εταιρειών, γεγονός που προσδίδει οντότητα 
και αναγνώριση του Ιστότοπου και γι΄ αυτό καλώ όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες να εγγραφούν. 
Εγγραφόμενες ν. εταιρείες θα είναι δέλεαρ να εγγραφούν και παραναυτιλακοί φορείς, οι οποίοι 
αναγνωρίζουν και σέβονται ό,τι η κινητήριος δύναμη στο χώρο είναι το πλοίο και χωρίς αυτό οι 
άλλοι δεν έχουν ύπαρξη. 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και διάφορες απόψεις μεταξύ των οποίων να συντάσσεται ανά 
εβδομάδα κατάλογος των εγγραφέντων ναυτιλιακών εταιρειών και να διακινείται προς όλα τα 
μέλη ΝΕΕ ως στοιχείο επηρεασμού για να εγγραφούν, να ετοιμάζει η γραμματεία «Maritime Hel-
las» δήλωση εγγραφής ανά εταιρεία και να τη στέλνει στην εταιρεία με την παράκληση να την 
εγκρίνει κλπ.  
 
Τελικά επικράτησε η άποψη να εγγραφούν άμεσα όλα τα μέλη του ΔΣ ΝΕΕ. Επιπλέον 
παρακαλούνται η ΕΕΕ και οι άλλες Ενώσεις να κινητοποιήσουν τα μέλη τους για εγγραφή.  
 
(2)                                          Σχέδιο νόμου ΥΝΑΝΠ 
  
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι τον Φεβρουάριο 2017 το Υπουργείο κυκλοφόρησε στη 
διαβούλευση ένα πολυσέλιδο Σχέδιο Νόμου (95 σελίδες 108 άρθρα) και ο Εφοπλιστικός χώρος 
καθώς και το ΝΕΕ το σχολίασαν και απέστειλαν τα σχόλια στο ΥΝΑΝΠ. 
 
Ακολούθως ο κ. Ι. Τσενεμπής ενημέρωσε ό,τι έως τώρα οι πληροφορίες είναι ό,τι το τελικό σχέδιο 
δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή. Η συνήθης πρακτική είναι, να κατατεθεί στην Επιτροπή «Παραγωγής 
και Εμπορίου», όπου καλούνται οι φορείς να πουν τις απόψεις τους και μετά συντάσσεται το 
τελικό σχέδιο και πηγαίνει στην ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση από την οποία προκύπτει, ότι δεν έχει γίνει γνωστό τελικά από τις 
εισηγήσεις των Φορέων ποιες έχουν γίνει αποδεκτές. Αναμένουμε.  
 
(3)                                 Επιτροπές & Ο.Ε του ΥΝΑΝΠ 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι κατά το 2017 λειτουργούν στο Υπουργείο οι Επιτροπές για το 
ΓΕΝΕ και για την κρουαζιέρα (μαζί με 3 υποομάδες), το ΣΝΕ (Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης), το 
ΣΑΣ (Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών), η Ο.Ε για την Εκπαίδευση και η Ο.Ε για το LNG. 
 
Ακολούθως ο κ. Ι. Τσενεμπής αναφέρει, ότι το ΝΕΕ εκπροσωπείται, είτε με μέλη ΔΣ, είτε με στελέχη 
της Υπηρεσίας καθώς και με διαπιστευμένους από τον Εφοπλιστικό χώρο και εκφράζει απόψεις 
και θέσεις που έχουν διαμορφωθεί σε κοινή γραμμή από την συνεργασία με τις Εφοπλιστικές 

Συνεδρίαση της 27ης Απριλίου 2017  
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Ενώσεις, όπου ξεχωριστά ως Ενώσεις συμμετέχουν μέλη τους.  
 
Επιπλέον οι Εκπρόσωποι ΝΕΕ τεκμηριώνουν τις θέσεις ΝΕΕ με στοιχεία που έχουν συλλέξει από 
νομοθεσία, κανονισμούς, πρακτική που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες και την παγιωμένη 
Ναυτιλιακή Πολιτική.  
 
Έτσι για την κρουαζιέρα στηρίζουν το Home Porting, τη βελτίωση των υποδομών, την απρόσκοπτη 
λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων κλπ. 
 
Για την Ν. Εκπαίδευση την ύπαρξη Ναυτοδασκάλων, την διατήρηση της Ν. Εκπαίδευσης στο 
Ναυτιλίας και την Διοίκηση της από το ΛΣ/ΕΛ-ΑΚΤ, τον προορισμό των ΑΕΝ για καλούς 
Αξιωματικούς και όχι Πανεπιστημιακούς κλπ.  
 
Για την χρησιμοποίηση του LNG στην Ελλάδα και την προσεχή διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου 
εισηγούμεθα την μελέτη του βαθμού επικινδυνότητας με κανόνες ασφαλούς διαχείρισης αλλά και 
την αποφυγή θέσπιση μέτρων και κανονισμών που δεν αναγκαιούν.  
 
Επίσης υποβάλλαμε στοιχεία από τη διαμόρφωση διεθνώς κανονισμών διακίνησης του LNG και 
ό,τι το όποιο μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο θα είναι ευκολότερο να γίνει με τροποποίηση των 
σχετικών κανονισμών λιμένος.  
 
Για το ΓΕΝΕ την διατήρησή του, ως Φορέα Υπηρεσίας προς το πλοίο και λειτουργίας σε διεθνή 
πρότυπα και για το ΣΑΣ την με αντικειμενικά κριτήρια έκφραση θέσεων στηρίζοντας και το 
Κοινωνικό σύνολο και την Εθνική Οικονομία κλπ.  
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ παρακαλεί να συνεχιστεί από το ΝΕΕ η ίδια πρακτική 
στηρίζοντας τις θέσεις του Εφοπλισμού, αλλά και της χώρας ευρύτερα.  
 
(4)                                       Ημερίδα ΡΑΛ 26/3/2017 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το ΝΕΕ εκλείθει προ εβδομάδος να συμμετέχει σε Ημερίδα με 
θέμα τη μεθοδολογία προσδιορισμού τελών για Υπηρεσίες Λιμένων που οργάνωσε η ρυθμιστική 
Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) υπό τον Καθηγητή κ. Κ. Μουτζούρη, στο Ευγενίδειο Ίδρυμα. 
 
Το ΝΕΕ συμμετείχε με εκπρόσωπο τον κ. Μ. Σαρλή, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι η όλη συζήτηση 
ήταν μια επανάληψη των θεμάτων συστήματος περισυλλογής στερεών και υγρών αποβλήτων από 
τα πλοία.  
 
Το ΝΕΕ υποστήριξε την πάγια πολιτική, που έχει από χρόνια διαμορφώσει ό,τι θα πρέπει να 
υπάρχει με κρατική μέριμνα υποδομή για την παράδοση των αποβλήτων και για την περισυλλογή 
να τεθούν κριτήρια που όποιος φορέας τα πληροί να έχει δικαίωμα να κάνει σύμβαση με το κάθε 
πλοίο για την περισυλλογή τους. Έτσι αποφεύγεται το μονοπώλιο και δημιουργείται υγιής 
ανταγωνισμός που είναι από τις βασικές αρχές του Εφοπλισμού.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ συμφωνεί με τις θέσεις αυτές.  
 
(5)                                               Δ.Ο.Υ πλοίων 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι από εφέτος η Δήλωση φόρου για το κάθε πλοίο πλέον θα 
πρέπει να γίνεται  με Ηλεκτρονικό τρόπο, όπως με σχετική ΠΟΛ (1022/16-2-17, ΦΕΚ Β492) η 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ - Πιτσιλής) ενημερώνει.  
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Ακολούθως τον λόγο πήρε ο κ. Ι. Τσενεμπής, ο οποίος ενημερώνει το ΔΣ, ότι οι υπηρεσίες του ΝΕΕ 
προσφέρονται να αποστείλουν ηλεκτρονικά σε όποιον επιθυμεί την σχετική ΠΟΛ, με την οποία 
παρέχονται όλες οι πληροφορίες συντάξεως και υποβολής της δήλωσης. 
 
(6)                    Θεώρηση VIZAS ναυτικού προς ναυτολόγηση 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες συναντούν πολλές δυσκολίες στις 
διάφορες Ελληνικές Πρεσβείες για την θεώρηση visa’s αλλοδαπού, προκειμένου να ταξιδέψει ή για 
να συναντήσει το πλοίο ή απολυόμενος από αυτό.  
Με πρόσφατη εγκύκλιο το Υπουργείο Εσωτερικών εντέλει τις Πρεσβείες μας να παρέχουν 
περισσότερες της μιας θεωρήσεις, έως ενός έτους.  
 
(7) Επαναφορά του Τέλους που θα πρέπει να πληρώνουν τα θαλαμηγά 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το γνωστό ΤΠΠ (Τέλος Πλόων και Παραμονής) που από 4ετίας 
έχει νομοθετηθεί και αναφέρεται σε Τέλος ανάλογα με το μήκος του θαλαμηγού σκάφους, έχει 
παραμείνει ανενεργό.  
 
Ακολούθως ο κ. Ι. Τσενμπής ενημερώνει ότι πρόσφατα, το επανέφερε το Υπουργείο Ναυτιλίας στο 
πολυσέλιδο νομοσχέδιο και τα μέλη του ΝΕΕ επικοινωνώντας με το ΝΕΕ θεωρούν ό,τι πρέπει να 
στηριχθεί και επαναλάβει το ΝΕΕ την εισήγηση του για 30% μειωμένο, όταν ένα σκάφος παραμένει 
πλέον του έτους στην Ελληνική επικράτεια, ώστε να είναι δέλεαρ για προσέλευση αλλοδαπών 
σκαφών στην Ελλάδα που η ετήσια παραμονή τους έχει οφέλη για την Εθνική Οικονομία 
(επισκευές, ανταλλακτικά κλπ). 
 
(8)                 Εμπόδια στην Τροφοδοτική αλυσίδα των πλοίων  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ό,τι πρόσφατα εκλήθει το ΝΕΕ να συμμετέχει σε συζήτηση στο 
ΕΒΕΠ που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Προμηθευτών πλοίων (Πρόεδρος ο κ. Μαυρίκος) με θέμα 
τελωνειακές απαιτήσεις, τα τιμολόγια να εκδίδονται στο όνομα του πλοιοκτήτη.  
 
Ο κ. Ι. Τσενεμπής ενημέρωσε ό,τι το ΝΕΕ συμμετείχε με τον κ. Ι. Τριφύλλη που σήμερα απουσιάζει 
στο εξωτερικό σε σύνοδο του UK P&I CLUB, αλλά από ενημέρωση που είχε το ΝΕΕ στη συζήτηση 
στο ΕΒΕΠ διαπιστώθηκε ό,τι η έκδοση του τιμολογίου στο όνομα του πλοιοκτήτη στην 
ακολουθούμενη πρακτική διαδικασία είναι αδύνατη, διότι ο παραγγέλων στον οποίο εκδίδεται το 
τιμολόγιο είναι ο Πλοίαρχος, η ν. εταιρεία, ή άλλος φορέας που το πλοίο έχει ρυθμίσει να κάνει τις 
παραγγελίες. 
 
Στη συζήτηση που ακολούθησε εξεφράσθει η άποψη ό,τι για λόγους φορολογίας μήπως πρέπει να 
μνημονεύεται στο τιμολόγιο ο έχων δικαίωμα υπογραφής της ν, εταιρείας του πλοίου;; 
 
(9)       Ερώτημα ένωσης Ρυμουλκών για την οδηγία 2017/352 ΕΕ 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι στο ΝΕΕ ήλθε επιστολή της «Ένωσης Ρυμουλκλών» που αιτεί 
να διερευνήσει το ΝΕΕ εάν ορισμένοι όροι της οδηγίας «2017/352» είναι ενδεχόμενο να 
δημιουργήσουν προβλήματα μελλοντικά στις εταιρείες ρυμουλκών. Και προκειμένου να 
αποφευχθεί αυτό να αιτηθεί από την Πολιτεία να παραλείψει αυτούς τους όρους στην κύρωση της 
οδηγίας. 
 
Λαβών τον λόγο ο κ. Ι. Τσενεμπής ενημερώνει το ΔΣ ότι συζήτησε το θέμα με τον δικηγόρο κ. Γ. 
Κολτισδόπουλο που επέχει θέση Νομικού Συμβούλου (σήμερα απουσιάζει στο εξωτερικό) και η 
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πρώτη άποψη είναι ό,τι επί της Αρχής δεν προβλέπεται στην επικύρωση νομοθετημάτων της ΕΕ η 
του ΙΜΟ να παραλείπονται όροι. 
 
Είναι ενδεχόμενο όμως ανάλογα με το συμφέρον της χώρας ή να μην κυρωθεί ένα νομοθέτημα 
(έχει συμβεί ορισμένες φορές) ή γενόμενο νόμος του κράτους να υπάρχει επιφύλαξη για κάποιους 
όρους ως προς την εφαρμογή μόνο σε τοπικό επίπεδο για το οποίο όμως πρέπει να υπάρξει 
ενημέρωση και αποδοχή από την ΕΕ- ΙΜΟ κλπ. Δεν συνηθίζεται.  
 
(10)                                              MRV της ΕΕ 
 
Το 2015 δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κανονισμός 757 για την παρακολούθηση, 
αναφορά, επαλήθευση (MRV-Monitoring, Reporting and Verification) σύμφωνα με τον οποίο 
ανεξάρτητα από τον ΙΜΟ από την 1/1/18 όποιο πλοίο προσεγγίζει σε χωρικά ύδατα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό.  
Συμμόρφωση σημαίνει ό,τι πρέπει να αναφέρει στοιχεία σχετικά με την εκπομπή CO2. Αυτά γενικά 
είναι κατά το ταξίδι προς ή από Ευρωπαϊκό λιμάνι.  
 

Η κατανάλωση καυσίμων  
Τα διακινηθέντα μίλια 
Το φορτίο  

 
Αυτά τα στοιχεία θα αναφέρονται στην Commission (EMSA MRV IT) σε ετήσια βάση, αφού όμως 
έχουν γίνει Verify  από διαπιστευμένο όργανο. Ήδη το ΝΕΕ έχουν προσεγγίσει μερικοί για να 
συμμετέχει στις συνεδριάσεις τους, όπως το EUROCERT, EMCERT, κλπ. 
Το όργανο επαλήθευσης (verifier) θα εκδίδει για το πλοίο το ετήσιο (Document of Compliance).  
Ο στόχος είναι αρχικά να περιοριστούν οι εκπομπές CO2 κατά 40% έως το 2050 και παράλληλα 
προετοιμάζουν οικονομικά μέτρα EU ΕTS (European Union – Emission Trading Scheme) όμοιο με τις 
στεριανές βιομηχανίες (από το 2005) και την αεροπορία (από το 2012).  
 
(11)                                                   BWM 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι για BWM Convention που από τον Σεπτέμβριο 2017 τίθεται 
σε εφαρμογή, πρέπει να εστιάσουμε σε 3 στοιχεία: 
 
Πρώτο είναι η αντικατάσταση του IOPP Certificate, όπου και το ΥΝΑΝΠ προ μηνός απεδέχθει την 
γνώμη της πλοιοκτησίας ό,τι πρέπει να δώσει το δικαίωμα και στα υπό Ελληνική σημαία πλοία να 
έχουν την επιλογή  αντικαταστάσεως του IOPP Certificate ανεξάρτητα από την εγκατάσταση 
συστήματος καθαρισμού έρματος, να γίνει πριν την εφαρμογή της BWM C.  
 
Δεύτερο να γίνει έγκαιρα η αίτηση παράτασης για όσα πλοία ταξιδεύουν στις ΗΠΑ και δεν έχουν 
σύστημα διαχείρισης και  
 
Τρίτο τα όποια συστήματα καθορισμού έρματος να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας 
οδηγίας (G8).  
 
(12)                  Sox & NOx. Συστήματα SCR, EGR, EGG 
 
O κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι σύμφωνα με έγγραφο του ICS (είναι μέλος του ΝΕΕ) σε 
συζητήσεις στον ΙΜΟ στην 70η σύνοδο της Επιτροπής Περιβάλλοντος (Μάρτιος 17) αναφέρθηκε 
ό,τι τα συστήματα καθαρισμού των καυσαερίων των κύριων μηχανών (SCR – Selective Catalytic 
Reduction, EGR-Exhaust gas Recirculation και EGC exhaust gas cleaning) εμφανίζουν προβλήματα 
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και προκειμένου να μελετηθούν και υπάρξει ευρύτερη πληροφόρηση παρακαλούν τις εταιρείες, 
που στα πλοία τους εμφανίζονται να τα καταγράψουν και αναφέρουν στο ICS.  
 
(13)                                                   Διάφορα  
 
(α) Επένδυση στην BANCO FINANTIA  
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τη ΔΕ, ότι τον προσέγγισαν από την «Banco Finantia – Lisbon» και τον 
παρακάλεσαν να ενημερώσει τους Έλληνες Εφοπλιστές ό,τι επένδυση στο πρόγραμμα του P.G W 
Group με στόχο την ανάπτυξη της ποταμιας κρουαζιέρας «River Cruise Ships» στην Κεντρική 
Ευρώπη θα είναι οικονομικά ενδιαφέρουσα επένδυση. 
 
Στο φάκελλο υπάρχει σχετικό ενημερωτικό σημείωμα και για ό,τι άλλο επικοινωνήστε με το ΝΕΕ.   
 
(β) Συνεδρίαση του Capital Link στην Κίνα 
Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει, ότι από 2μήνου το ΝΕΕ έχει ενημερώσει τον Εφοπλισμό, ότι στις 4 – 5 
Μαΐου 2017 στην πόλη Shanghai στη Κίνα θα λάβει χώρα η Συνεδρίαση του Capital Link και 
υπάρχει πρόταση στο ΝΕΕ να συγκροτηθεί ομάδα Εφοπλιστών που έχουν ενδιαφέρον να 
συμμετέχουν με σκοπό να υπάρξει ειδική μέριμνα να συναντηθούν με χρηματοοικονομικούς 
παράγοντες και αποκτηθεί γνωριμία και επικοινωνία.  
 
Έως σήμερα δεν είχαμε κάποιο αίτημα από ν. εταιρεία για μετάβασή της στην Κίνα και να 
μεριμνήσει το ΝΕΕ για σχετικές επισκέψεις σε χρηματοοικονομικούς φορείς. 
 
(γ) Ευχαριστήριος ομιλία κ. Γ. Φουστάνου στο Propeller  
Ενημερώνεται το ΔΣ ότι στο φάκελο των εγγράφων υπάρχει και η ομιλία του κ. Φουστάνου, 
ευχαριστώντας το Propeller Club που τον τίμησε για την προσφορά του στη Ναυτιλία.  
 
Η ομιλία τέθηκε διότι εκτός των βιογραφικών στοιχείων περιέχει στοιχεία γενικότερου 
ενδιαφέροντος, όπως:  
 
 Σύγκριση Ακτοπλοΐας και Ποντοπόρου Ναυτιλίας, που με στοιχεία διαπιστώνεται ότι στην 

Ακτοπλοΐα δεν υπάρχει 2η γενιά Πλοιοκτήτη, με ό,τι σημαίνει αυτό, ενώ στην Ποντοπόρο 
Ναυτιλία, συνεχίζει να υπάρχει και 3η γενιά.  

 

 H αποτύπωση και καταγραφή από τον κ. Φουστάνο της ιστορικής διαδρομής της Εμπορικής 
Ναυτιλίας πέραν της έντυπης καταγραφής, σήμερα έχει γίνει και ηλεκτρονικά εντασσόμενη 
στο Internet που ανα την υφήλιο όποιος ενδιαφέρεται να βρει στοιχεία είναι εύκολο να τα 
αναζητήσει κλπ. 
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Συνεδρίαση της 13ης Ιουνίου 2017  

Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 13/6/2017 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν τα ακόλουθα: 
 

(1)     Στασιμότητα στο Ναυτιλιακό Cluster (συζήτηση 26/5/2017, στο ΕΒΕΠ) 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι το Cluster υπό τον τίτλο «Maritime Hellas» από 4μήνου 
ευρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και έχουν γίνει από το ΝΕΕ όλες οι ενδεικνυόμενες ενέργειες 
προβολής του στον ευρύτερο ναυτιλιακό χώρο με στόχο να ενημερωθούν οι εταιρείες και 
προχωρήσουν στην εγγραφή τους. Στις 26/5/2017 για 2η φορά το ΝΕΕ συμμετείχε σε Ημερίδα του 
ΕΒΕΠ και ανέπτυξε τη λειτουργία του Cluster, τα οφέλη για τις εταιρείες που θα εγγραφούν και 
παρουσίασε με συγκεκριμένα παραδείγματα τον απλό και εύκολο τρόπο εγγραφής, που όλα 
γίνονται ηλεκτρονικά μόνο χειριζόμενοι τον υπολογιστή.  
 
Στο ΕΒΕΠ τη φιλοσοφία του Cluster ανέπτυξε ο κ. Ι. Τριφύλλης και τα πρακτικά της λειτουργίας του 
ο κ. Ι. Τσενεμπής με την κα Μ. Γεωργακοπούλου.  
 
Παράλληλα από 3μήνου η ΕΕΕ έχει με εγκύκλιο ενημερώσει τα μέλη της προσκαλώντας τα να 
εγγραφούν. Εικάζεται ό,τι ο Εφοπλιστικός χώρος διακατέχεται από αδράνεια και δεν έχει 
ανταποκριθεί με εγγραφές όταν έχουν μόνο 11 ν. εταιρείες εγγραφεί, ενώ αντιλαμβανόμαστε όλοι, 
ότι η εγγραφή Πλοιοκτητριών εταιρειών θα αποτελέσει το όχημα για να προσελκυστούν και 
εγγραφούν εταιρείες του ευρύτερου ναυτιλιακού χώρου, τουλάχιστον κάτι τέτοιο διατείνεται το 
ΕΒΕΠ.  
 
Τέλος παρακαλώ συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος για την προσέγγιση Πλοιοκτητών, με όποια γνωριμία 
διαθέτουμε και παράκληση να εγγραφούν στο Cluster.   
 
(2)      Λιμενική Πολιτική, Κινητικότητα για Παραχώρηση λιμένων (ΤΑΙΠΕΔ,  Λαύριο, Ελευσίνα, 
Ραφήνα-Ανταγωνιστικότητα;) 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι υπάρχει κινητικότητα και συζητείται στο ΤΑΙΠΕΔ να ξεκινήσει 
διαδικασία παραχώρησης της χρήσης και άλλων λιμένων σε ιδιώτες, όπως ο Πειραιάς στην Cosco. 
Ανάμεσα στα διάφορα λιμάνια είναι και λιμάνια της Αττικής, το Λαύριο, η Ελευσίνα, η Ραφήνα.  
 
Το ΝΕΕ συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος, συζητώντας από χρόνια το θέμα λειτουργίας και αποδόσεως και 
εκσυγχρονισμού των λιμανιών υποστηρίζει, ότι υπό ιδιωτική πρωτοβουλία θα υπάρξει ανάπτυξη 
και βελτίωση των υπηρεσιών και προς το πλοίο. Το παράδειγμα Πειραιά το βεβαιώνει.   
 
Από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρξει σε βάθος συζήτηση διατηρήσεως της ανταγωνιστικότητας .  
 
Το ΔΣ αφού ευχαρίστησε τον κ. Πρόεδρο για την πληφορόφηση, εξέφρασε την επιφύλαξη του να 
μην μετατραπεί το κρατικό μονοπώλιο, που στραγγαλίζεται ο ανταγωνισμός σε ιδιωτικό 
μονοπώλιο που μπορεί να καταλήξει η Ατττική, εάν ένας φορέας πάρει τα 4 λιμάνια, για αυτό 
πρέπει σε τέτοιο ενδεχόμενο να τεθούν δικλίδες ασφαλείας. 
 
(3)     Πλοηγική Υπηρεσία (επανήλθαν στο προσκήνιο χρονίζοντα θέματα της Πλοηγικής 
Υπηρεσίας) 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι πρόσφατα το Υπουργείο συζητά με ορισμένους φορείς το 
θέμα της πλοηγικής υπηρεσίας, διότι έχουν παρουσιαστεί σε έντονο βαθμό προβλήματα, τόσο στο 
λιμάνι του Πειραιά, όσο και σε άλλα λιμάνια από την έλλειψη πλοηγών.  
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Λαβών τον λόγο ο κ. Ι. Τσενεμπής ενημερώνει ότι το ΝΕΕ προ 3ετίας συμμετείχε σε συζητήσεις στο 
Υπουργείο για τον εκσυγχρονισμό της Πλοηγικής Υπηρεσίας, είχε μελετήσει σε βάθος το θέμα και 
είχε εισηγηθεί την μεθοδικότητα αντιμετωπίσεως του θέματος/προβλήματος με στόχο την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Το θέμα όμως για πάνω από 3 χρόνια είχε παγώσει και 
επανέρχεται τώρα με πρωτοβουλία του ΥΝΑΝΠ. Μεταξύ άλλων το ΝΕΕ έχει πρωτοστατήσει στο να 
μην απαιτείται επιβίβαση πλοηγού για το λιμάνι Πειραιά σε πλοία με συχνή προσέγγιση.   
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρει, ότι από ενημέρωση από το Υπουργείο πρόκειται να 
προσληφθούν 4 πιλότοι, 2 για τον Πειραιά και 2 για άλλα λιμάνια.  
 
Το ΔΣ στη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, εξέφρασε την ανησυχία του για τις δυσκολίες που 
παρουσιάζονται στην πλοήγηση και παρεκάλεσε να γίνει εντονότερη προσπάθεια για βελτίωση 
του θέματος με επάρκεια πλοηγών για όλα τα λιμάνια.  
 
(4) ΦΠΑ στη Ναυπηγοεπισκευή (παραμένει η αβέβαιη κατάσταση για τις νέες κατασκευές, 
επισκευές).  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι συνεχίζεται η αδιαμόρφωτη κατάσταση σχετικά με την 
καταβολή ή όχι ΦΠΑ στις νέες κατασκευές και πρόσφατα το ΝΕΕ συμπορεύτηκε με την Ένωση 
Πορθμείων για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ασάφειας στο θέμα του ΦΠΑ για τις 
κατασκευές, ή επισκευές, ή εφόδια) με το ακόλουθο έγγραφο:  
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(5)  MARINE LNG NETWORK 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι πρόσφατα Φορείς της ναυτιλίας, όπως η ΕΕΝΜΑ αλλά και των 
ναυτιλιακών καυσίμων όπως η ΔΕΠΑ, μαζί με άλλους δημιούργησαν το «MARINE LNG NETWORK», 
με στόχο τη μελέτη, συλλογή στοιχείων και εμπειρίας για την μελλοντική χρήση ως ναυτιλιακό 
καύσιμο του LNG.  
 
Ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε τον κ. Σουραβλά λόγω απουσίας του Προέδρου ΕΕΝΜΑ κ. Σημαντώνη, 
να ενημερώσει σχετικά.  
 
Λαβών τον λόγο ο κ. Σουραβλάς, ανέφερε ότι τον συντονισμό και την γραμματειακή υποστήριξη 
του «MARINE LNG NETWORK» έχει αναλάβει η ΕΕΝΜΑ και ο στόχος είναι η παροχή βοήθειας στις 
υπηρεσίες και τα λιμάνια, σχετικά με την χρήση του LNG ως ναυτιλιακό καύσιμο. Στο επόμενο ΔΣ 
συμπλήρωσε ο κ. Σουραβλάς, ο κ. Πρόεδρος Χ. Σημαντώνης θα δώσε ευρύτερη πληροφόρηση.  
 
 
(6) Ναυτεργασία – Εκπαίδευση (σπουδαστές ΑΕΝ Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, χρονίζοντα 
προβλήματα, ΚΕΣΕΝ κλπ).  
  
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το ΝΕΕ σε συνεργασία με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις 
συμμετέχοντας σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΣΝΕ), συνέβαλλε στην 
λογικότερη διαδικασία εισαγωγής στις ΑΕΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 με κατάληξη τα 
1180 άτομα και στην επωφελέστερη για το πλοίο αντιπροσώπευση των διαφόρων ομάδων 
προελεύσεως των μαθητών (Γενικό Λύκειο, Ναυτιλιακό Λύκειο, Πανελλήνιες εξετάσεις, εκτός 
Πανελληνίων κλπ).  
 
Λαβών τον λόγο ο κ. Ι. Τσενεμπής ενημέρωσε το ΔΣ, ότι στο ΣΝΕ τόσο το ΝΕΕ, όσο και η ΕΕΕ 
επέμειναν στον διορισμό ναυτοδασκάλων και την ανάληψη πρωτοβουλίας από το Υπουργείο, διότι 
Ν. Εκπαίδευση χωρίς την εμπειρία καταξιωμένου καπετάνιου και 1ου μηχανικού με γνώσεις 
λειτουργίας του πλοίου, δεν μπορεί να γίνει από καθηγητές ΑΕΙ ή ΕΜΠ.  
 
Επίσης επανέφεραν το θέμα των αγγλικών ως βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή στις ΑΕΝ με 
την κατάθεση σχετικού τίτλου σπουδών, καθώς και την αναδιάρθρωση του συστήματος sandwich 
courses.  
 
Αναφορικά με το ΚΕΣΕΝ φαίνεται ό,τι συνεχίζεται η έλλειψη έμπειρων ναυτοδασκάλων, τόσο 
στους Πλοιάρχους, όσο στους Μηχανικούς και η αντιμετώπιση των αναγκών με ωρομίσθιους. Το 
ΝΕΕ σε συναντίληψη με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις επέμεινε στο να αναζητήσει το ΥΝΑΝΠ κίνητρα 
που θα προσελκύσουν έμπειρους ναυτοδασκάλους.  
 
Στο ΣΝΕ είχε έρθει και το αίτημα του ΓΕΝ να λαμβάνουν οι Αξιωματικοί ΠΝ, υπό προϋποθέσεις, 
Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού, όπως ίσχυε από χρόνια. Το ΝΕΕ & η ΕΕΕ στήριξαν το αίτημα με το 
σκεπτικό ότι «δεν μπορεί να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα, όπου ο κακώς εννοούμενος 
συνδικαλισμός επιδιώκει». Τούτο διότι η ΠΕΜΕΝ που ήταν παρούσα, η ΠΕΠΕΝ με έγγραφο, ο 
εκπρόσωπος νεαρός σπουδαστής μηχανικός, των σπουδαστών της ΑΕΝ Ασπροπύργου που ήταν 
παρών, ανέπτυξαν την γνωστή αντιαναπτυξιακή συνδικαλιστική ρητορική εναντιούμενοι στο 
αίτημα του ΓΕΝ, όταν σήμερα γνωρίζουν όλοι, ότι στο 80% και πλέον των ελληνόκτητων πλοίων 
υπάρχουν αλλοδαποί αξιωματικοί.  
Τελικά ο Πρόεδρος του ΣΝΕ κ. Δ. Καλαματιανός ανέβαλε το θέμα για προσεχή σύνοδο.  
 
(7)  Εξελίξεις στα διεθνή θέματα BWM, MRV, Shopera, Green Houses Gases κλπ. 
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Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ, ότι συνεχίζεται από το ΝΕΕ σε συνεργασία με την Πλοιοκτησία η 
παρακολούθηση των ανωτέρω θεμάτων στον ΙΜΟ και οι παρεμβάσεις προκειμένου να 
αποφευχθεί η επικράτηση απόψεων του IACS ή άλλων χωρών με περιφερειακούς περιορισμούς, 
είναι αποτελεσματικές.   
 
Για το BWM με τη σύμφωνη γνώμη της Πλοιοκτησίας κυρώθηκε από την Ελλάδα η σχετική 
σύμβαση, που παρέχει νομικά εχέγγυα να παρεμβαίνει η Ελλάδα στον ΙΜΟ , όπου ευρίσκεται σε 
εξέλιξη η ρυθμιστική πρόταση για ευνοϊκότερη απαίτηση εγκαταστάσεως συστημάτων ballast των 
υπαρχόντων πλοίων με 2ετή παράταση.   
Επίσης από Ελληνικής πλευράς με διμερείς συναντήσεις με τους Ιάπωνες καταβάλλεται 
προσπάθεια συμπόρευσης στο θέμα εγκαταστάσεως ιπποδυνάμεως που θα διασφαλίζει 
αποτελεσματικό χειρισμό. Από την πλευρά των χωρών της Άπω Ανατολής συνεχίζεται η πίεση για 
μικρότερη ιπποδύναμη.  
 
Επίσης  στους κανόνες κατασκευής πλοίων του IACS ύστερα από μελέτη ειδικευμένου γραφείου 
του Λονδίνου με δαπάνη ΕΕΕ-ΝΕΕ υπεβλήθησαν στον ΙΜΟ από Ελληνικής πλευράς οι διαφορετικές 
θέσεις για μια σειρά κανόνων IACS.  
 
(8)  Συμμετοχή ΝΕΕ 25/5/2017 σε Ημερίδα στη Νάξο 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το συμμετείχε στη Νάξο (25/5/2017) σε Ημερίδα για το θέμα 
της Ακτοπλοΐας και της εξυπηρέτησης των νησιών με στόχο τόσο ύπαρξη σύγχρονων πλοίων και 
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των νησιών, όσο και την ευρωστία των Ακτοπλοϊκών εταιρειών. 
 
Κατά την Ημερίδα αναπτύχθηκαν όλα τα θέματα της νησιωτικής συγκοινωνίας της χάραξης 
αποτελεσματικότερου Συστήματος Ακτοπλοΐας  της προσέλκυσης κρουαζιερόπλοιων κλπ. 
 
Λαβών τον λόγο ο κ. Ι. Τσενεμπής ανέφερε, ότι από την πλευρά του ΝΕΕ τέθηκαν επεξεργασμένα 
από χρόνια θέματα που συνεχίζουν να εντάσσονται στο Ακτοπλοϊκό σύστημα, όπου μεταξύ άλλων 
είναι η επίσπευση της επέκτασης του προαστιακού στο Λαύριο καθιστώντας το Λαύριο λιμένα 
Ακτοπλοΐας για κάποιες γραμμές, η ανάπτυξη από Ακτοπλοϊκές εταιρείες πνεύματος συνέργειας 
για κάποιες γραμμές, η αναθεώρηση των κριτηρίων για τις επιδοτήσεις σε άγονες γραμμές 
αναφορικά με τις κατηγορίες πλοίων προσδιοριζόμενες από την ηλικία τους αλλά και για 
μεγαλύτερη περίοδο έως 3ετία κλπ.  
 

Τέλος, σε όλα τα ανωτέρω θέματα διεξήχθει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, όπου φάνηκε ότι το 
ΝΕΕ ως ο θεσμικός του ρόλος απαιτεί συμμετέχει όπου υπάρχουν &  συζητούνται θέματα περί τη 
Ναυτιλία και εκφράζει την διαμορφωμένη Ναυτιλιακή Πολιτική από τον Εφοπλισμό / ΝΕΕ. 
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Συνεδρίαση της 25ης Ιουλίου 2017  

Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 25/7/2017 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν τα ακόλουθα: 
 

(1)  Θέματα που ετέθησαν σε συνάντηση με ΥΝΑΝΠ 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι στις 20/6/2017 ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον 
Υπουργό, με κάλεσε να συναντηθούμε την επομένη στο Υπουργείο, ώρα 19.00, όπου πήρα μαζί 
μου και τον κ. Ι. Τσενεμπή.  
Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση σε αρκετά θέματα, όπου συνοπτικά αναφέρω:  

 ΡΑΛ – Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος, όπου ζήτησε το ΝΕΕ να εκπροσωπείται. 
 P&I.  Μετά το Grexit ο κ. Υπουργός συζητά με παράγοντες τις δυνατότητες να έλθουν τα 

P&I στον Πειραιά και ζήτησε την συνδρομή του ΝΕΕ σε συζητήσεις με αρμόδιους των P&I 
που υπάρχουν Έλληνες στα μέλη τους. 

 Διαιτησία. Ο κ. Υπουργός θεωρεί ό,τι η φερεγγυότητα διεξαγωγής Διαιτησιών στον 
Πειραιά είναι στοιχείο προσέλκυσης των P&I. Το ΝΕΕ ενημέρωσε για το ρόλο του ΝΕΕ 
στη Διαιτησία, όπου ετησίως διεξάγει 3-4, αλλά έχει από το 1948 κανονισμό, που 
εκσυγχρονίζεται όπως το 2013. 

 Σίτιση σπουδαστών στις ΑΕΝ – Διαφαίνεται θετικά η επανάληψη σίτισης που είχε τα 
τελευταία χρόνια διακοπεί. Αυτό διότι από το ΕΣΠΑ υπάρχουν πόροι. 

 
(2)  ΚΕΕΕ – Πνευματικά Δικαιώματα 
 
Ο κ. πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) που 
στεγάζεται στο ΕΒΕΑ και έχει πρόεδρο τον Πρόεδρο ΕΒΕΑ, κ. Κ. Μίχαλο, υπέγραψε συμφωνία 
αμοιβής όσων έχουν την παραγωγή ψυχαγωγίας και ρυθμίζει τα πνευματικά Δικαιώματα ανά 
κατηγορία χρησιμοποιήσεως μουσικής κλπ. Στη συμφωνία έχει περιλάβει και τα επιβατηγά πλοία, 
σε όσα υπάρχει μουσική ή καλλιτεχνικά δρώμενα.   
Αυτό είναι παράνομο, αλλά αντίκειται και στους όρους της συμφωνίας που αναφέρουν 
«Δεσμεύουν τα μέλη της ΚΕΕΕ………» στην οποία δεν ανήκουν τα πλοία, τα οποία είναι 
εγγεγραμμένα στο ΝΕΕ κα το ΝΕΕ δεν είναι μέλος της ΚΕΕΕ, όπως δεν είναι το Ξενοδοχειακό κλπ. 
 
(3)    Πλοία μεταφοράς ναυτιλιακών καυσίμων 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι τα πλοιάρια που διακινούν στον Ελληνικό χώρο και 
προμηθεύουν με καύσιμα τα πλοία, σύμφωνα με σχετική νομοθεσία, απαιτείται από το 2017 να 
εγκαταστήσουν Ηλεκτρονικές συσκευές καταγραφής εισροής – εκροής. Τα υπάρχοντα όμως 
συστήματα παρουσιάζουν τεχνικά προβλήματα που δεν έχουν αντιμετωπισθεί και δικαίως τα μέλη 
μας ανησυχούν για την εξέλιξη.  
 
(4)   Προβλήματα ρυμουλκών 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ό,τι στον Ελληνικό χώρο νόμιμα λειτουργούν Ρυμουλκά παλαιάς 
και νέας τεχνολογίας και απασχολούνται βοηθώντας τα πλοία στις μανούβρες στα λιμάνια.  
Παρουσιάστηκαν όμως περιορισμοί στα ρυμουλκά, που δεν έχουν τελευταίας τεχνολογίας 
συστήματα και διαμαρτύρεται η Ένωση Ρυμουλκών, η οποία ζητάει από την Πολιτεία περίοδο 
χάριτος για αντικατάσταση παλαιών ρυμουλκών (κόστους γύρω στα 10 εκ. €) και τη διαμόρφωση 
ευνοϊκών συνθηκών για εξεύρεση πόρων.  
 
(5)  Ναυλώσεις θαλαμηγών ξένης σημαίας χωρίς Άδεια 
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Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ό,τι  από την Ελληνική Ακτοφυλακή γίνονται αυστηροί έλεγχοι στα 
κυκλοφορούντα σκάφη αναψυχής για Άδεια Ναυλώσεως. Περί τα 11 σκάφη ξένης σημαίας 
κυκλοφορούσαν χωρίς την άδεια, οπότε τους επεβλήθει πρόστιμο. Το θέμα όμως απαιτεί 
αναδιοργάνωση του όλου πλαισίου παρακολουθήσεως όσων ταξιδεύουν στις Ελληνικές θάλασσες 
και επιβολή των από τον νόμο κυρώσεων. Ένα από τα βασικά είναι η λειτουργία του 
«Ηλεκτρονικού Μητρώου» κλπ.  
Το ΝΕΕ από χρόνια επιμένει στην λειτουργία του «Ηλεκτρονικού Μητρώου», οπότε θα είναι απλός 
ο έλεγχος κάθε σκάφους αναψυχής, προστατεύοντας τα Ελληνικής σημαίας (μέλη ΝΕΕ) που έχουν 
Άδεια Ναύλωσης.   
 
(6)   Σύστημα Λιμενικής Διακυβέρνησης  
 
Το Υπουργείο κυκλοφόρησε «Ερωτηματολόγιο» και ζητά τις απόψεις, εμπειρίες, γνώμες των 
χρηστών λιμένων με σκοπό να ανασυστήσει τις Υπηρεσίες λειτουργίας λιμένων με στόχο να γίνουν 
παραγωγικές, να περιοριστεί η γραφειοκρατία και διευκολυνθούν οι χρήστες.  
Το ΝΕΕ μελετά το θέμα, συλλέγει στοιχεία και παράλληλα συνεργάζεται με τα μέλη του, ώστε να 
γίνουν εισηγήσεις για πραγματοποιήσιμες αλλαγές.  
 
(7)  Maritime Hellas  
 
Ο Κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι από 7μήνου ο σε λειτουργία «Ιστότοπος – Cluster – Maritime 
Hellas» συνεχίζει με τις ενέργειες ΝΕΕ και ΕΕΕ και φιλότιμες προσπάθειες να εγγραφούν, όσο το 
δυνατό περισσότερες πλοιοκτήτριες εταιρείες, πράγμα που δεν βλέπουμε και αυτό συμβαίνει και στο 
ΔΣ που αρκετά μέλη μας δεν έχουν ακόμη εγγραφεί.  
Στο ΝΕΕ για να διευκολύνουμε τις εταιρείες στις διαδικασίες έχουμε εκπονήσει ένα έντυπο, το οποίο 
συμπληρώνουν οι υπάλληλοι ΝΕΕ και αφήνουν για την εταιρεία να συμπληρώσει μόνο το λογότυπο, 
ΑΦΜ και ΔΟΥ.  
Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι οι  όποιες δυσκολίες στις διαδικασίες ξεπερνιόνται.  
Παρακαλώ εγγραφείτε και προσεγγίσετε τους γνωστούς και φίλους να εγγραφούν.  
  
(8)   Θέματα στον Διεθνή χώρο 
 
Αυτή την περίοδο το σημαντικό θέμα για τη Ναυτιλία είναι η εφαρμογή από 8/9/2017 της Διεθνούς 
Σύμβασης για τη διαχείριση του θαλασσέρματος.   
 
Η Ελληνική Πλοιοκτησία με ικανά στοιχεία που η ΕΕΕ έχει συλλέξει θεωρώ ό,τι έχει βοηθήσει τα 
υπάρχοντα πλοία, ώστε ανάλογα με την επιθεώρηση για αντικατάσταση του IOPP Certificate να 
παρατείνουν την εγκατάσταση Συστήματος διαχειρίσεως του έρματος και στο μεσοδιάστημα να 
αξιολογήσει τις περαιτέρω ενέργειες της, δεδομένου ό,τι τα συστήματα κυμαίνονται σε κόστος πάνω 
από 1 εκ. ευρώ. Επιπλέον θα έχουν τεθεί στην Αγορά και τα νέας γενιάς συστήματα διότι, αν κάποιος 
τοποθετήσει το σύστημα της προηγούμενης αποδοχής από τον ΙΜΟ ενδέχεται να απαιτηθεί να το 
αντικαταστήσει σύντομα. Παραμένει σε συζητήσεις τι θα γίνει με πλοία που ήδη έχουν εγκαταστήσει 
συστήματα πριν την εφαρμογή της BWM Convention.  
 
Τέλος, τα μέλη του ΔΣ διατύπωσαν σκέψεις και συμμετείχαν εποικοδομητικά στις συζητήσεις, ώστε να 
γίνουν όλα τα θέματα κατανοητά και αποκτηθεί η αναγκαία τεχνογνωσία. 
Ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο και τα στελέχη ΝΕΕ για την συντονισμένη αντιμετώπιση των 
αναφυόμενων θεμάτων και παρακαλούν να συνεχιστεί η ίδια πολιτική.  
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Συνεδρίαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2017  

Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 28/9/2017 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν τα ακόλουθα: 
 
1. Αρχαιρεσίες  ΝΕΕ  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι ανά 2ετία διεξάγονται Αρχαιρεσίες για τα 16 από τα 32 μέλη 
του ΔΣ (ν. 989/79 - άρθρα 7,8).  
Επίσης η διαδικασία των εκλογών προβλέπεται από π.δ του 1981. Απαιτήθηκε όμως να 
τροποποιηθεί βάση νεότερων δεδομένων, έτσι έχουμε πλέον νέο πδ το 92/5-9-2017. Την 
ανανέωση των διατάξεων συνέταξαν τα στελέχη ΝΕΕ με βασικό συντάκτη τον Ι. Τσενεμπή και 
συνεργάτες τους κ.κ. Ι .Αρβανιτίδη, Μ. Σαρλή και τον Δικηγόρο Γ. Κολτσιδόπουλο και ύστερα από 
συζήτηση και έγκριση της Δ.Ε. προωθήθηκε στο ΥΝΑΝΠ.    
Στη συνέχεια οι  κ.κ. Ι. Τσενεμπής και Ι. Αρβανιτίδης αντιμετώπισαν επιτυχώς (εκ του 
αποτελέσματος κρινόμενες) τις γενόμενες προφορικά & εγγράφως  ποικίλες ερωτήσεις και 
αντιρρήσεις του ΥΝΑΝΠ, Υπ.Οικονομικών και του Συμβουλίου επικρατείας , με τελικό αποτέλεσμα 
μετά 16 μήνες την ολοκλήρωση και έκδοση του νέου π.δ. 
Σε συζήτηση στη ΔΕ προσδιορίστηκε η ημερομηνία πραγματοποίησης των εκλογών η 14η 
Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη από ώρας 10.00-14.00.  
 
2. Δυσκολίες που συναντούν στην δραστηριότητά τους  πλοία ορισμένων κατηγοριών  
 
Πλοήγηση στον Πειραιά. Συνεχίζεται η δυσκολία στην Πλοηγική Υπηρεσία παρά τις υποσχέσεις και 
ενέργειες του ΥΝΑΝΠ,  το οποίο όμως δεν προωθεί και τις προτάσεις ΝΕΕ και Ενώσεων για 
απαλλαγή των πλοίων, που έχουν  συνεχείς προσεγγίσεις (Liners) και οι Πλοίαρχοι τους διαθέτουν 
γνώσεις των συνθηκών του λιμένα, οπότε αφού πιστοποιηθούν το πλοίο υπό την διακυβέρνηση 
τους να απαλλάσσεται υποχρεώσεως πλοηγού κλπ. 

 
Αποκλεισμός ρυμουλκών από ορισμένες εργασίες. Οι Ενώσεις Ρυμουλκών συναντούν δυσκολίες 
απασχολήσεως ρυμουλκών παλαιάς τεχνολογίας και ζητούν να δοθεί περίοδος χάριτος κάποιων 
ετών και πόρων για αντικατάστασή τους. 

 
Υποχρέωση εγκατάστασης συστημάτων εισροών/εκροών. Οι Διοικητικές Υπηρεσίες έχουν θεσπίσει 
διατάξεις με ημερομηνία λήξης (ήδη παρήλθε) για εγκατάσταση  στα δεξαμενόπλοια διακινήσεως 
καυσίμων ειδικού συστήματος καταγραφής εισερχόμενης ποσότητας (εισροή) εξερχόμενης 
ποσότητας (εισροής) ώστε να υπάρχει έλεγχος και παρακολούθηση.  Το σύστημα στη λειτουργία 
του εμφανίζει τεχνολογικά προβλήματα τα οποία έχουν έγκαιρα εντοπιστεί χωρίς να διορθωθούν.  
Έχει ενημερωθεί εγγράφως το αρμόδιο Υπουργείο. Υπενθυμίζεται ό,τι το ΝΕΕ στο πρόσφατο 
παρελθόν ασχολήθηκε με το θέμα καταμετρήσεως της ποσότητας του φορτίου εντός του πλοίου 
και τα; στοιχεία ήταν  πενιχρά, δεδομένου   ό,τι υπεισέρχονται αστάθμητοι  παράγοντες  όπως 
θερμοκρασία, τυχόν στρέβλωση των δεξαμενών και αλλοίωση της χωρητικότητας με την 
εμφανιζόμενη στα σχέδια κ.λ.π. 
 
3.  Ναυτεργασία - Ν.Εκπαίδευση 
 
Με στοιχεία Ευρωπαϊκών Οργανισμών τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται αυξανόμενη έλλειψη 
αξιωματικών χρόνο με το χρόνο. Πρόσφατα φαίνεται ό,τι υπάρχει αναστροφή στο πρόβλημα και 
έχουμε αύξηση προσφερομένων για το ναυτικό επάγγελμα.   
Φυσικά αυτό για να έχει αποτέλεσμα στη πράξη  θα χρειασθεί κάποια χρόνια. 
Στη χώρα μας η επί χρόνια προσπάθεια  της Πλοιοκτησίας για αύξηση του αριθμού στις ΑΕΝ δεν 
έχει επιτευχθεί, αλλά παράλληλα και δεν έχει προωθηθεί η διαδικασία για ίδρυση σχολείων 
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ιδιωτικού τομέα.  
Στις ΑΕΝ ο αρχικός αριθμός των 1.180 μεταγενέστερα έγινε 1400. Στον Ιδιωτικό τομέα φαίνεται να 
εμφανίζεται ενδιαφέρον, διότι από δημοσιεύσεις το Ιδιωτικό «Mediterranean College» 
συνεργάζεται με το Warses στο Southampton και ιδρύει παράρτημα εδώ. Στη γειτονική μας 
Βουλγαρία υπάρχει ΑΕΝ στην οποία φοιτούν κάποια παιδιά από την Ελλάδα και μάλιστα για το 
εκπαιδευτικό ταξίδι βρίσκουν και το πραγματοποιούν σε Ελληνόκτηκτα  διαχειριζόμενα από την 
Ελλάδα πλοία.  
Το θέμα προστίμου για την μη ναυτολόγηση σπουδαστών σε προγενέστερα χρόνια σε Ελληνικής 
σημαίας πλοία δεν έχει επιλυθεί και το  ΝΑΤ απαιτεί συνδρομές, οι οποίες δύσκολα θα 
πληρωθούν, αλλά οι προσφυγές στο Υπουργείο για απαλλαγή οδηγούν σε απαίτηση να 
υποβληθούν στοιχεία αιτήσεως σπουδαστών να ναυτολογηθούν τα τελευταία χρόνια.  
Δύσκολα όμως, παρουσιάζονται. 
 
4. Β.W.M. Convention 
 
Hδη από τις 8/9/17 έχει τεθεί σε διεθνή εφαρμογή η από το 2004 συζητούμενη «Ballast  Water 
Management Convention» που η χώρα μας με παρότρυνση της πλοιοκτησίας την κύρωσε με το 
νόμο 4470/2017.  
Σύμφωνα με την  BWM Convention  τα πλοία πρέπει να εγκαταστήσουν συστήματα διαχείρισης 
έρματος κατά την πρώτη ανανέωση (renewal survey)  του International Oil Pollution Prevention 
Certificate (IOPPC) του Παραρτήματος Ι της Δ.Σ.  ΜΑRPOL που πρέπει να διενεργηθεί μετά την: 
 
 8.9.2019 (Kανονισμός Β-3/10.1.1) ή μετά την 
 8.9.2017 μόνο εάν το ΙΟΡΡ renewal survey ολοκληρωθεί μεταξύ 8.9.2014 και  
 7.9.2017 (Κανονισμός Β-3/10.11.2) 
 
Για υπάρχοντα πλοία που η πρώτη ανανέωση του ΙΟPPC θα ολοκληρωθεί μεταξύ 8.9.2017 και 
7.9.2019 και το ΙΟΡΡ renewal survey  δεν ολοκληρώθηκε μεταξύ 8.9.2014 και 7.9.2017, αυτά 
υποχρεούνται να εγκαταστήσουν συστήματα διαχείρισης έρματος κατά τη δεύτερη ανανέωση του 
ΙΟΡΡC Κανονισμός Β-3/10.2) . 
Για τα νέα πλοία (πλοία που θα κατασκευαστούν μετά την ημερομηνία θέσης της  ΔΣ  ΒWM σε 
ισχύ), η ημερομηνία συμμόρφωσης είναι η ημερομηνία παράδοσής τους. Ως έτος κατασκευής του 
πλοίου νοείται το έτος κατά το οποίο έχει τεθεί η τρόπιδα ή κατά το οποίο έχει αρχίσει κατασκευή 
αναγνωρίσιμη για το συγκεκριμένο πλοίο ή έχει αρχίσει η συναρμολόγησή του που περιλαμβάνει 
τουλάχιστον 50 τόννους ή 1% της μάζας του ή έχει υποβληθεί σε μετασκευή μεγάλος έκτασης.  
Η συμμόρφωση των πλοίων που κατασκευάστηκαν πριν την 8.9.2017 με το βιολογικό πρότυπο του 
Κανονισμού D-2 της Διεθνούς Σύμβασης δεν υπόκεινται σε renewal survey  του IOPPC. 
 
5. Συζητήσεις στο ΥΝΑΝΠ για αναμόρφωση πλαισίου Ακτοπλοΐας 
 
Το Υπουργείο από 8μήνου περίπου έχει συστήσει ειδική Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε) για να συζητήσει 
και διαμορφώσει νέο πλαίσιο για τη λειτουργία της Ακτοπλοΐας. Το ΝΕΕ έχοντας ενασχόληση με το 
θέμα και σημαντική συμμετοχή στον ν. 2932/02 για την Ακτοπλοΐα που έθεσε τα θεμέλια 
λειτουργίας της και τελείωσε το «καθεστώς των αδειών σκοπιμότητας» και ορθολόγησε το 
σύστημα άγονων γραμμών και γενικά των δρομολογίων πλοίων, απαίτησε να συμμετέχει στην Ο.Ε.  
Στην αρχική απόφαση σκοπίμως ή από άγνοια είχε ξεχαστεί το ΝΕΕ και ύστερα από ενημέρωση του 
Υπουργείου για τον ρόλο του ΝΕΕ, την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουμε και την 
προσωπική παρέμβαση του Προέδρου κ. Γ.Δ. ΠΑΤΕΡΑ προς τον Υπουργό, έγινε συμπληρωματική 
απόφαση και ετέθη ως μέλος το ΝΕΕ στην Ο.Ε.   
Συμμετέχοντας το ΝΕΕ σε δύο συνεδριάσεις και αξιολογώντας τις συζητήσεις και προτάσεις των 
άλλων μελών, ύστερα από συζήτηση με τον χώρο της Ακτοπλοΐας, διαμόρφωσε σχετική εισήγησή.   
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6.  Στον διεθνή χώρο 
 
Στις δύο σημαντικές Επιτροπές του ΙΜΟ, MSC KAI MEPC πρόσφατα συζητήθηκαν μεταξύ άλλων και 
τα θέματα: 
 

Παρακολούθηση και καταγραφή του CO2 
MRV 
Αποφάσεις ΕΕ 
Περιστατικά πειρατείας και επαγρύπνηση κλπ. (επισυνάπτονται documents). 

 
Το ΝΕΕ για όλα τα θέματα έγκαιρα ενημερώνει τα μέλη του και οι διαμορφωμένες απόψεις 
εκφράζονται στον ΙΜΟ από εκπροσώπους ΝΕΕ ή ΕΕΕ.  
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Συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 2017  

Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 19/12/2017 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν τα ακόλουθα: 
 

(1)  Νέος νόμος ΥΝΑΝΠ 4504/2017 (Α184) 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι στις 29/11/2017 με το ΦΕΚ Α184 κυκλοφόρησε ο νέος νόμος 
του ΥΝΑΝΠ 4504/17. Για τον νόμο αυτό από τον Φεβρουάριο του 2007 το ΝΕΕ σε κυκλοφορούντα 
κατά καιρούς σχέδια ύστερα από τη συνεργασία με τα μέλη του, εξέφρασε απόψεις της Ναυτιλίας.  
Στον νέο νόμο τα άρθρα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη ναυτιλία, είναι: 76, 77, 78, 85, 94, 105, 106, 
144. Από τα άρθρα αυτά τα 105, 106 & 144 αφορούν όλες τις κατηγορίες πλοίων και αναφέρονται 
στη διαχείριση των αποβλήτων, στον μετασχηματισμό του κλάδου ελέγχου πλοίων και σε ελέγχους 
για ναυτεργατικά θέματα. Τα 76, 77 & 78 αναφέρονται σε θέματα ακτοπλοίας και τα 85 & 94 σε 
θέματα σκαφών αναψυχής και ημεροπλοίων.  
Για όλα τα ανωτέρω άρθρα το Επιμελητήριο τόσο με ειδικότερα έγγραφα του προς το ΥΝΑΝΠ, όσο 
και με ενημέρωση των βουλευτών της Επιτροπής παραγωγής και εμπορίου, έχει εκφράσει τις 
θέσεις των μελών του.   
  
(2)  Δημιουργία νομοθεσίας εξελίξεως από τα ΕΠΑΛ σε Α΄ τάξεως Αξιωματικούς 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι η πλοιοκτησία πάντα υποστηρίζει να υπάρχουν περισσότερες 
πηγές παραγωγής Αξιωματικών, δεδομένου ό,τι οι ΑΕΝ δεν επαρκούν. Πρόσφατα το Υπουργείο 
συζητάει οι προερχόμενοι από τα ΕΠΑΛ που σήμερα σταματούν στο Γ΄ Δίπλωμα, να εξελίσσονται 
ως το Α΄ Πλοίαρχου και Μηχανικού. Σε συναντήσεις στο Υπουργείο τόσο το ΝΕΕ, όσο και η ΕΕΕ, δεν 
είναι αντίθετοι, αλλά σημειώνουν με έμφαση ότι πρέπει το Υπουργείο να δημιουργήσει την 
κατάλληλη υποδομή στο ΚΕΣΕΝ ή στις ΑΕΝ, ώστε να υπάρχει σχετική μετεκπαίδευση των 
προερχομένων από τα ΕΠΑΛ.  
 
(3)  Π.Δ. Λειτουργίας ΝΕΕ 
 
Το ΝΕΕ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και υποχρεωτικά ακολουθεί την 
Διαδικασία του Δημόσιου Τομέα, όμως πάντα με κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση έχει βελτιωμένες 
διατάξεις με στοιχεία από τον ιδιωτικό τομέα.  
Πρόσφατα επικαιροποίησε το πδ για την διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών του με το 92 (Α131/2017). 
Και το πδ 131 (Α159/2017).   
 
(4)  Επιχειρείν στην Αίγυπτο 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι η Ελληνική Πρεσβεία στο Κάιρο δίδει στοιχεία σχετικά με τις 
δυνατότητες προσεγγίσεως του επιχειρηματικού χώρου στην Αίγυπτο και είναι χρήσιμο για όσους 
έχουν ή σκέφτονται να αρχίσουν δραστηριότητα στην Αίγυπτο.  
  
(5)  CO2 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι για το CO2 συνεχίζονται οι συζητήσεις περιορισμού 
παραγωγής του από τα πλοία και επιβολής σχετικού τέλους. Όλα ευρίσκονται σε εξέλιξη όπως: 
 

 Χρησιμοποίηση ΥΦΑ και Ηλεκτρική Ενέργεια, όπου υπάρχει πρωτοβουλία από την 
ΕLEMENT για την Ανατολική Μεσόγειο (λιμάνι Κυλλήνης), πειραματικά παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας στα πλοία.  

 Αποφυγή τέλους με την έννοια της εμπορίας, που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
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ρύθμιση μέσα από τον ΙΜΟ κλπ.  
 Συνέχιση συζητήσεων όπως την Διεθνή Σύσκεψη της ΙΤΤC για την ελάχιστη ιπποδύναμη 

που θα δίδει την ικανότητα ασφαλούς χειρισμού του πλοίου κλπ.  
 
(6)   Brexit  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι μεταξύ άλλων στις συζητήσεις τις ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο, 
σχετικά με την έξοδό του από την Ευρωπαϊκή Ένωσης, υπάρχουν και θέματα ναυτιλίας και η 
προσοχή επικεντρώνεται στο να συνεχίσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο η : 
 

 Ελεύθερη κυκλοφορία πληρωμάτων και προσωπικού γραφείου 
 Ελεύθερη διακίνηση φορτίων 
 Συμμετοχή απρόσκοπτα στις εσωτερικές μεταφορές του UK πλοίων σημαίων ΕΕ. 

 
(7)   BMW 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι αναφορικά με την εφαρμογή της BMW υπάρχει μεγάλη 
ανησυχία στην Πλοιοκτησία, τί θα γίνει αν κάποιο από τα συστήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι 
εταιρείες δεν έχει την απαιτούμενη απόδοση, ή ο κατασκευαστής έπαψε να λειτουργεί και δεν 
υπάρχουν ανταλλακτικά.  
Σε αυτό το θέμα απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα κατά την εγκατάσταση του συστήματος, ώστε να μην 
βρεθεί το πλοίο να αναλάβει επιπλέον έξοδα για το ανωτέρω.  
 
Τέλος το ΔΣ ευχαριστεί τον κ. Πρόεδρο για την επιμέλεια και συμμετοχή του ΝΕΕ σε όλα τα θέματα 
της ναυτιλίας και παρακαλεί να συνεχιστεί η ίδια επιμέλεια.  
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΕ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΣ 
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Οργάνωση των Υπηρεσιών του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΝΕΕ)  
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Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου ΝΕΕ 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΝΕΕ 
14 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη  
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                                                                                                                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΕΑ 
                                                                                                                                       (ΨΗΦΟΦΟΡΟ) 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Προς : (1) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο-Η(όνομα):…………………………..…………..Επώνυμο:…………………………………...……………… 
Όνομα και επώνυμο πατέρα : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Όνομα και επώνυμο μητέρας : 
………………………………………………………………………................................................................. 
Ημερομηνία γέννησης (2): 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Τόπος γέννησης: ...………………………………………………………………………………………..…….. 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας………………………………………..Τηλ.:……............................................. 
Τόπος κατοικίας: ……………….…….……..Οδός:…………….………………….Αριθ.:………..Τ.Κ.:…….. 
Αρ. Τηλεμοιοτύπου (Fax)……………………Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (e-mail)………….…………… 
 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
(α) Δεν έχω καταδικασθεί για αδικήματα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 παρ 2 του υπ΄ αριθ 1324/1981 Π.Δ. 
(ΦΕΚ 330/27-11-81). 
     
(β) Έχω ορισθεί – δικαίωμα να ψηφίσω  στις Εκλογές 14/2/2018 για τις Πλοιοκτήτριες εταιρείες αναγραφόμενες 
στο συνημμένο Πληρεξούσιο. 
  
                
      Ημερομηνία………….…20……. 

    Ο-Η Δηλ. 
 
 

                               (Υπογραφή)  
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. 50017/2/79 – 29/01/1980 
Περί εφαρμογής των άρθρων 4 και 9 του Ν. 989/79 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ν.Ε.Ε. 
ισχυουσών διατάξεων.» 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 ‘Έχοντες υπόψη : 
(α) Τας διατάξεις των άρθρων 4 και 9 παρ. 7 του Νόμου 989/79 «περί τροποποιήσεως και  

συμπληρώσεως των περί Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ισχυουσών διατάξεων (ΦΕΚ 
260Α/27.11.79)». 

(β) Το υπ’ αριθ. 68/10.11.79 έγγραφο του Ν.Ε.Ε. 
(γ) Το απόσπασμα του από 5.1.80 πρακτικού της υπ’ αριθ. 1 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ν.Ε.Ε. αποφασίζομεν: 
 Ορίζομεν την χωρητικότητα των πλοίων, των κατά το άρθρον 4 του Νόμου 989/79 πλοιοκτητών – 

μελών του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, κατά κατηγορίας ως ακολούθως : 
 

Κατηγορία (α) : 
 Ολική χωρητικότητα άνω των 3.000 κ.ο.χ., προκειμένου περί πλοίων ξηρού και υγρού φορτίου. 

Κατηγορία (β) : 
 Οιαδήποτε χωρητικότης προκειμένου περί φορτηγών πλοίων τακτικών γραμμών. 

Κατηγορία (γ): 
Ολική χωρητικότης από 500 – 3.000 κ.ο.χ. προκειμένου περί πλοίων της μεσογειακής φορτηγού 
ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων και των αλιευτικών ανοικτής θαλάσσης ανεξαρτήτως 
χωρητικότητος. 

Κατηγορία (δ): 
Οιαδήποτε χωρητικότης προκειμένου περί επιβατηγών σκαφών (υπερωκεάνεια – μεσογειακά ή 
περιηγητικών πλόων). 

Κατηγορία (ε) : 
 Οιαδήποτε χωρητικότης προκειμένου περί πλοίων της επιβατηγού ακτοπλοϊκής ναυτιλίας. 

Κατηγορία (στ): 
Ολική χωρητικότης μέχρι 500 κ.ο.χ., προκειμένου περί ακτοπλοούντων φορτηγών πλοίων ξηρού ή 
υγρού φορτίου. 

Κατηγορία (ζ) : 
Οποιαδήποτε χωρητικότης προκειμένου περί ναυαγοσωστικών – ρυμουλκών και λοιπών βοηθητικών 
της ναυτιλίας πλοίων. 

Κατηγορία (η) : 
 Οποιαδήποτε χωρητικότης προκειμένου περί επαγγελματικών σκαφών αναψυχής. 

Οι ψήφοι ανά χωρητικότητα πλοίων προς απόκτησιν της ιδιότητας του εκλογέως συμφώνως προς το άρθρο 9 
παρ. 7 του Νόμου 989/79 καθορίζονται ως ακολούθως : 
(α) Μία (1) ψήφος ανά 500 κόρους με ανώτατο όριο 160 ψήφοι, προκειμένου περί πλοίων της 

ποντοπόρου φορτηγού ναυτιλίας ξηρού και υγρού φορτίου ολικής χωρητικότητος άνω των 3.000 
κ.ο.χ. 

(β) Μία (1) ψήφος ανά 500 κ.ο.χ., προκειμένου περί πλοίων της φορτηγού ναυτιλίας τακτικών γραμμών 
ανεξαρτήτως χωρητικότητος. 

(γ) Μία (1) ψήφος ανά 500 κ.ο.χ. κόρους προκειμένου περί πλοίων της Μεσογειακής φορτηγού ναυτιλίας 
ξηρού και υγρού φορτίου ανά 500 έως 3.000 κ.ο.χ., εις τα οποία περιλαμβάνονται και τα αλιευτικά 
ανοικτής θαλάσσης. 

(δ) Μία (1) ψήφος ανά 500 κ.ο.χ. με ανώτατο όριο 160 ψήφοι προκειμένου περί της επιβατηγού ναυτιλίας 
(Υπερωκεάνεια – Μεσογειακά και περιηγητικών πλόων). 

(ε) Μία ψήφος ανά 500 κόρους προκειμένου περί πλοίων της επιβατηγού ακτοπλοούσης ναυτιλίας 
ανεξαρτήτως χωρητικότητος. 

(στ) Μία (1) ψήφος ανά πλοίον προκειμένου περί πλοίων της ακτοπλοούσης φορτηγού ναυτιλίας ξηρού 
και υγρού φορτίου μέχρι 500 κ.ο.χ. 

(ζ) Μία ψήφος ανά σκάφος προκειμένου περί ναυαγοσωστικών – ρυμουλκών και λοιπών βοηθητικών της 
ναυτιλίας πλοίων. 

(η) Μία ψήφος ανά σκάφος προκειμένου περί επαγγελματικών σκαφών αναψυχής. 
 
Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και κοινοποιηθήτω προς εκτέλεσιν. 

Πειραιάς 29 Ιανουαρίου 1980 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 24/06/2017 
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Από την ετήσια τελετή απονομής βραβείων AMVER, 2 Νοεμβρίου 2017  

Από την 11η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2017 που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ) στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στις 12 & 13 Δεκεμβρίου 2017  
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Ο Γιώργος Πατέρας στο Mononews:  Οι συντεχνίες εμποδίζουν την 
πρόσληψη περισσότερων Ελλήνων ναυτικών στα πλοία    

Από Ευριπίδη Κουτσοχρήστο - 6 Σεπτεμβρίου 2017                                     http://www.mononews.gr 

Σε μια από τις λίγες φορές που επιλέγει να τοποθετηθεί δημόσια, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδος (ΝΕΕ) και διευθύνων σύμβουλος της ναυτιλιακής εταιρείας Ae-
geus Shipping κ. Γιώργος Πατέρας μιλάει στο Mononews.gr και παραθέτει 
την άποψή του για μερικά από τα πιο καίρια ζητήματα που απασχολούν την 
ελληνική ναυτιλία στις μέρες μας, όπως για παράδειγμα το θέμα της 
ελληνικής σημαίας και το πώς μπορεί αυτή να γίνει περισσότερο 
ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. 
 
Ο πρόεδρος του ΝΕΕ ακόμα τονίζει ποια βήματα πρέπει να γίνουν για να 
αυξηθεί ο αριθμός των Ελλήνων ναυτικών στα ποντοπόρα πλοία ενώ κάνει 
ιδιαίτερη αναφορά και στο πώς θα αναπτυχθεί η ελληνική κρουαζιέρα ώστε 
η χώρα μας να δρέψει όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη από αυτή. 
 
Επιπλέον, ο κ. Πατέρας -στο βαθμό που δύναται- δεν παραλείπει να πει τη 
γνώμη του και για την εξαγορά της μεγαλύτερης ελληνικής ακτοπλοϊκής 
εταιρείας Hellenic Seaways (HSW) από την Attica Group, μια συμφωνία που 
έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον όλων το τελευταίο διάστημα. 

 
 Κύριε Πατέρα πώς μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική η ελληνική σημαία, έτσι ώστε να γίνει πιο 

ελκυστική για τους Έλληνες εφοπλιστές; 
 
Tα ποντοπόρα πλοία λειτουργούν σε περιβάλλον έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Η επιβίωση στο 
περιβάλλον αυτό απαιτεί την προσφορά αξιόπιστων υπηρεσιών και ανταγωνιστικού κόστους. Ως προς την 
ποιότητα των πλοίων και των υπηρεσιών, η Ελληνική Ναυτιλία πρωτεύει, εντούτοις, το κόστος λειτουργίας 
των πλοίων είναι σημαντικά υψηλότερο από ότι σε άλλα νηολόγια – συμπεριλαμβανομένων και των 
κυριότερων ευρωπαϊκών. 
 
Η υψηλή φορολογία την οποία εθελοντικά οι Έλληνες εφοπλιστές συμφώνησαν να εφαρμοσθεί, η δυστοκία 
στην καθιέρωση της Διεθνούς Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας και η αδυναμία εκσυγχρονισμού διοικητικών 
λειτουργιών -όπως το νηολόγιο- αποτελούν τους κύριους λόγους επιλογής άλλων νηολογίων. 
 
Το φαινόμενο όμως αυτό παρατηρείται και σε άλλες μεγάλες ναυτιλίες όπως της Ιαπωνίας όπου μόνο το 
12,9% του στόλου των Ιαπώνων εφοπλιστών είναι νηολογημένος στο εθνικό νηολόγιο. Αντίστοιχα ποσοστά 
είναι το 9% των γερμανικών πλοίων, το 15,7% των κορεατικών, το 8,5% των αμερικανικών, ενώ το 20,5% των 
πλοίων ελληνικής διαχείρισης, φέρουν την ελληνική σημαία.  
 
Αν και ο συμβολισμός της ελληνικής σημαίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, το ζητούμενο είναι το όφελος που 
προκύπτει για την εθνική οικονομία και την απασχόληση. Αυτά τα οφέλη δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 
των πλοίων ελληνικού και άλλων νηολογίων, των οποίων οι διαχειρίστριες εταιρείες είναι εγκατεστημένες 
στην Ελλάδα. 
 
 Ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εφοπλιστές και δεν τους επιτρέπουν να 

προσλάβουν περισσότερους Έλληνες ναυτικούς στα πλοία τους; Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αυξηθεί 
ο αριθμός των νέων Ελλήνων ναυτικών στα ελληνόκτητα πλοία; 

 
Δεν έχει διαπιστωθεί αδυναμία απορρόφησης αποφοίτων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Η 
ζήτηση είναι δεδομένη, όχι μόνο από εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα αλλά και από αλλοδαπές 
ναυτιλιακές εταιρείες. Ωστόσο, το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS/ISF) και η BIMCO (Baltic and Interna-
tional Maritime Council) εκτιμούν ότι η έλλειψη αξιωματικών διεθνώς, θα επιδεινωθεί. 
 
Στην ποντοπόρο ναυτιλία μας απασχολούνται περίπου 9.500 Έλληνες αξιωματικοί, ενώ οι θέσεις εργασίας 
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είναι 65.000. Εάν υποθέσουμε ότι απασχολούντο μόνο Έλληνες, θα εισέρρεε στην χώρα επιπλέον 
συνάλλαγμα €3,5 δισ. ετησίως. Συνεπώς η ζήτηση είναι δεδομένη λόγω των ιδιαίτερων ικανοτήτων των 
αξιωματικών μας, όπως είναι δεδομένο τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των νέων μας να 
σταδιοδρομήσουν στην Ναυτιλία. 
Τώρα, για να αυξηθεί ο αριθμός των νέων ναυτικών, θα χρειασθεί η αύξηση του αριθμού των εισακτέων στις 
ΑΕΝ, η αναβάθμιση της εκπαίδευσής τους και η παράλληλη λειτουργία ιδιωτικών Ναυτικών Ακαδημιών. 
Σχετικά με άλλες -εκτός αξιωματικών ειδικότητες- η υιοθέτηση και εφαρμογή της πρότασης της Ενώσεως 
Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), θα έδινε επαγγελματική διέξοδο στους νέους. Δυστυχώς, όμως, φαίνεται ότι 
συντεχνιακές αγκυλώσεις εμποδίζουν την προώθηση της πρότασης αυτής. 
 
 Σε τι βαθμό έχει προχωρήσει η θεσμοθέτηση του ελληνικού ναυτιλιακού cluster μέχρι σήμερα; 
 
Η ελληνική ναυτιλιακή συστάδα πάντα υπήρχε ως δίκτυο ατόμων από όλους τους κλάδους της ευρύτερης 
ναυτιλιακής οικονομίας και παράδοσης. Το δίκτυο αυτό συνέβαλε και συμβάλλει στην ανάπτυξη της μεγάλης 
Ελληνικής Ναυτιλίας, κυρίως με την μετάδοση των γνώσεων και εμπειριών. 
 
Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ), η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) και το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) αποφάσισαν την δημιουργία του ναυτιλιακού ιστότοπου mari-
timehellas.org με σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ευρύτερου ελληνικού ναυτιλιακού χώρου. Ο 
ιστότοπος δεν αποτελεί θεσμοθετημένο όργανο, ούτε και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως αυτόνομος 
οργανισμός. 
 
 Πόσο ρεαλιστικός είναι ο στόχος του του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του 

υπουργού κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή να προσελκύσει τα P&I clubs στον Πειραιά από το Ηνωμένο 
Βασίλειο μετά το Brexit; Είναι εφικτό ο Πειραιάς να αποτελέσει την μεγαλύτερη και σημαντικότερη 
ναυτιλιακή πρωτεύουσα του κόσμου; Τι κινήσεις πρέπει να γίνουν για να γίνει κάτι τέτοιο 
πραγματικότητα; 

 
Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια του κ. Υπουργού και ως Έλληνας και πρόεδρος του ΝΕΕ, ασφαλώς την 
επικροτώ και την υποστηρίζω. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί και στο παρελθόν με πενιχρά 
όμως αποτελέσματα, εκτός από την μαζική μετεγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών το 1974, οπότε οι 
συνθήκες -κυρίως ως προς τους θεσμούς- δημιούργησαν ελκυστικό περιβάλλον. 
 
Η επιτυχία του εγχειρήματος του κ. Υπουργού θα εξαρτηθεί αφενός μεν από την προετοιμασία -δηλαδή την 
δημιουργία αυτού του ελκυστικού περιβάλλοντος- και αφετέρου από τις εξελίξεις του Brexit, όπου η εικόνα 
παρουσιάζεται σήμερα ρευστή. 
 
Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της ελληνικής ακτοπλοΐας μετά την εξαγορά της Hellenic Seaways (HSW) από 
την Attica Group; Πώς πιστεύετε εσείς ότι θα αντιμετωπίσει την εξέλιξη αυτή η πλευρά Grimaldi; 
Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος πρωτίστως ενδιαφέρεται για την λειτουργία επαρκούς και ποιοτικού 
ακτοπλοϊκού δικτύου, χωρίς την ύπαρξη του οποίου διακυβεύονται ζωτικά εθνικά συμφέροντα. 
 
Παρά τις φουρτούνες των τελευταίων ετών, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες επιτελούν την αποστολή τους με 
συνέπεια προς όφελος των νησιωτικών κοινωνιών και οικονομιών. Θεωρούμε ότι οι εντός του πλαισίου των 
κανόνων εξαγορές, συνεργασίες ή συμπράξεις που στόχο έχουν την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων, θα συμβάλουν στην διατήρηση του ακτοπλοϊκού μας δικτύου. 
 
Όμως, το ΝΕΕ -του οποίου μέλη αποτελούν όλα τα ελληνικού νηολογίου πλοία- δεν είναι αρμόδιο να 
σχολιάσει επιχειρηματικές κινήσεις. 
 
 Πόσο ρεαλιστικός είναι ο στόχος του του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του 

υπουργού κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή να προσελκύσει τα P&I clubs στον Πειραιά από το Ηνωμένο 
Βασίλειο μετά το Brexit; Είναι εφικτό ο Πειραιάς να αποτελέσει την μεγαλύτερη και σημαντικότερη 
ναυτιλιακή πρωτεύουσα του κόσμου; Τι κινήσεις πρέπει να γίνουν για να γίνει κάτι τέτοιο 
πραγματικότητα; 
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Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια του κ. Υπουργού και ως Έλληνας και πρόεδρος του ΝΕΕ, ασφαλώς την 
επικροτώ και την υποστηρίζω. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί και στο παρελθόν με πενιχρά 
όμως αποτελέσματα, εκτός από την μαζική μετεγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών το 1974, οπότε οι 
συνθήκες -κυρίως ως προς τους θεσμούς- δημιούργησαν ελκυστικό περιβάλλον. 
 
Η επιτυχία του εγχειρήματος του κ. Υπουργού θα εξαρτηθεί αφενός μεν από την προετοιμασία -δηλαδή την 
δημιουργία αυτού του ελκυστικού περιβάλλοντος- και αφετέρου από τις εξελίξεις του Brexit, όπου η εικόνα 
παρουσιάζεται σήμερα ρευστή. 
 
Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της ελληνικής ακτοπλοΐας μετά την εξαγορά της Hellenic Seaways (HSW) από 
την Attica Group; Πώς πιστεύετε εσείς ότι θα αντιμετωπίσει την εξέλιξη αυτή η πλευρά Grimaldi; 
Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος πρωτίστως ενδιαφέρεται για την λειτουργία επαρκούς και ποιοτικού 
ακτοπλοϊκού δικτύου, χωρίς την ύπαρξη του οποίου διακυβεύονται ζωτικά εθνικά συμφέροντα. 
 
Παρά τις φουρτούνες των τελευταίων ετών, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες επιτελούν την αποστολή τους με 
συνέπεια προς όφελος των νησιωτικών κοινωνιών και οικονομιών. Θεωρούμε ότι οι εντός του πλαισίου των 
κανόνων εξαγορές, συνεργασίες ή συμπράξεις που στόχο έχουν την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων, θα συμβάλουν στην διατήρηση του ακτοπλοϊκού μας δικτύου. 
 
Όμως, το ΝΕΕ -του οποίου μέλη αποτελούν όλα τα ελληνικού νηολογίου πλοία- δεν είναι αρμόδιο να 
σχολιάσει επιχειρηματικές κινήσεις. 
 
 Είναι γεγονός ότι το ξηρό φορτίο διανύει καλύτερες μέρες σε σχέση με το 2016. Ωστόσο αντίθετα, οι 

μεταφορές υγρού φορτίου δέχονται πιέσεις, ενώ δύσκολη εξακολουθεί να παραμένει και η αγορά των 
containerships. Ποιες είναι οι προοπτικές των θαλάσσιων μεταφορών για το υπόλοιπο του 2017 και 
του 2018; 

 
Ουδείς μετά Χριστόν προφήτης. Εάν κάποιος είχε την ικανότητα να κάνει επιτυχείς προβλέψεις, αμφιβάλλω 
εάν θα είχε την διάθεση να τις μοιραστεί με άλλους. Οι απροσδόκητες εναλλαγές των ναυλαγορών 
αποτελούν ίσως το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας. 
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Το έντυπο αυτό είναι μια εσωτερική παραγωγή του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 
Ακτή Μιαούλη 65, Τηλ. 210 4293827, Fax 210 4293831, Email: hcs@nee.gr  Web: www.nee.gr 
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