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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Κατά τον απελθόντα χρόνο 2018 γεγονότα που σχετίζονται με τη Ναυτιλία
μεταξύ άλλων είναι:
1. Στον χώρο της πλοιοκτησίας εκλογές στους 3 βασικούς φορείς.

Στο ΝΕΕ όπου επανεξελέγη στη θέση του Προέδρου ο Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ.ΠΑΤΕΡΑΣ

Στην ΕΕΕ, όπου επανεξελέγη στη θέση του Προέδρου ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΕΝΙΑΜΗΣ και

Στο Committee (G.S.C.C.), όπου επανεξελέγη ο κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΑΦΑΛΙΟΣ.
2. Στον Κυβερνητικό χώρο συνεχίζει η συγκυβέρνηση ΣΙΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Στις 28/8/2018 αντικαταστάθηκε ο Υπουργός κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ από τον κ. ΦΩΤΗ-ΦΑΝΟΥΡΗ ΚΟΥΒΕΛΗ και ο έως τότε
Υφυπουργός κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ αναβαθμίστηκε σε
Αναπληρωτή Υπουργό.

Τον Μάϊο αντικαταστάθηκε ο Γενικός Γραμματέας ΥΝΑΝΠ κ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ από τον κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ.
3. Στην Επιτροπή MEPC του ΙΜΟ υιοθετήθηκε από την 1/1/2020 η χρήση
ναυτιλιακών καυσίμων με περιεκτικότητα θείου 0,5%.
Ι.Μ. Τσενεμπής
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ BOARD OF DIRECTORS
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

PRESIDENT

Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ

Dr GEORGE D. PATERAS

ΜΕΛΗ

MEMBERS

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓIΟΣ ΒΕΡΝIΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓIΟΣ – ΝIΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΡIΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ
ΚΩΣΤΗΣ ΛΑIΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΑΝΝΑ ΛΟΥΔΑΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΩ
NΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΔIΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΝΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ
IΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΡΔIΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΑΒΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΡΑΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ
ΝIΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΒΛIΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΦΑΛIΟΣ

ANTONIS AGAPITOS
GEORGE ΑLEXADRATOS
GEORGE VERNICOS
ΝΙΚΟLAOS VERNICOS
GEORGE - NIKOLAOS GABRIEL
GEORGE GOURDOMICHALIS
FOTIS THEODOSAKIS
GEORGE KROUSTALLIS
ΚONSTANTINOS LAIMOS
VASSILIOS LOGOTHETIS
ANNA LOUDAROU
KATHERINE LO
NIKOLAOS ΜΑDIAS
DIAMANTIS MANOS
THEOLOGOS PANAGIOTAKIS
VASSILIOS PAPAGIANOPOULOS
STYLIANOS PAPADOPOULOS
SPYRIDON PASCHALIS
JOHN PLATSIDAKIS
IRAKLIS PROKOPAKIS
MICHAEL SAKELLIS
CHARALAMPOS SIMANTONIS
JOHN SKORDIAS
GEORGE SOURAVLAS
GEORGE SPANOS
VASSILIOS TERZIS
MELINA TRAVLOU
YANNIS TRIPHYLLIS
ΝIKOLAOS TSAVLIRIS
GEORGE TSAKONAS
DIMITRIOS FAFALIOS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

MANAGER

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ARVANITIDIS IOANNIS

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

MANAGING DIRECTOR

ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

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

ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΛΑIΜΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΑΝΝΑ ΛΟΥΔΑΡΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΩ

NΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΔIΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΝΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ

IΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΡΔIΑΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΑΒΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΡΑΥΛΟΥ

ΝIΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΒΛIΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΦΑΛIΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ
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ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

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

6

HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING

The HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING is the Greek state’s counselor on
shipping matters. It is a legal entity incorporated under Public Law created
to safeguard and promote Greek shipping interests, in cooperation with
its members and by coordinating all sectors of the shipping community.
It was incorporated in 1936 by Law 191 when it became apparent that a
coordinating body was required to address all the problems of the various
shipping sectors and offer reliable advice to the government.
Since its inception and to this date, the Hellenic Chamber of Shipping has
had a exemplary track record with significant effect, offering opinions on
draft legislation with the assistance of experts from industry who are represented on its permanent committees.
It is represented on the bodies of the Ministry of Shipping & Island Policy
together with other shipping-related organizations. The HCS follows
closely all developments in National & International shipping issues and
participates in Government delegations at international maritime fora.
Member of the Chamber are vessels flying the Greek flag which are represented by eight categories of shipowners.
Its board consists of 32 members who represent all vessels under the
Greek flag. Each board member is elected for a four-year term, while elections 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.
With the purpose of supporting and promoting the interests of the largest
merchant fleet in the European Community and globally, the Hellenic
Chamber of Shipping endeavours to formulate a consistent and effective
shipping policy, in addition to issues related to ship’s safety and navigation, protection of the marine environment, maritime training and incentives for attracting new seafarers.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2019
Πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση υποδοχής του
νέου χρόνου με την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας
την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου στο Ίδρυμα Πλωτό Μουσείο
«HELLAS LIBERTY» σε μια κατάμεστη αίθουσα.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Εκκλησία που ευλόγησε
την πίτα, εκπρόσωποι της Πολιτικής και Στρατιωτικής
ηγεσία, Πρέσβεις και εκπρόσωποι Πρεσβειών, η Δημοτική
Αρχή, Πρόεδροι Φορέων της Ναυτιλίας και πλήθος
κόσμου από τον ευρύτερο χώρο της Ναυτιλίας.
Το φλουρί έτυχε στον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών κ. Θ. Βενιάμη. Απονεμήθηκε τιμητική
διάκριση στον για πολλά χρόνια Πρόεδρο Γεώργιο Γράτσο
σε αναγνώριση της μεγάλης του προσφοράς στο ΝΕΕ και
ευρύτερα στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία.

Από αριστερά, ο Δρ. Γ. Δ. Πατέρας, Πρόεδρος ΝΕΕ, ο κ. Φ. Κουβέλης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Μ.
Λάμπρου, τ. μέλος ΔΣ ΝΕΕ (βοηθώντας στην ψαλμωδία), και μέλη της ΔΕ και ΝΕΕ
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Χαιρετισμός Δρ. Γεωργίου Δ. Πατέρα, Προέδρου ΝΕΕ

Αγαπητά μέλη και φίλοι του ΝΕΕ, και μέλη του Maritime Hellas, Navigate the Greek Cluster, εκ μέρους μου
και του ΔΣ σας ευχόμαστε καλή Χρονιά, πάντα με υγεία.
Honoured Friends and guests, on behalf of the board of Directors of the HCS I wish you all a very happy new
year full of good health, good friends, and good luck.
Σάς ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας στην σημερινή εκδήλωση που πραγματοποιείται σε
αυτό το πλοίο που ναυπηγήθηκε πριν από 75 χρόνια ως S/S ARTHUR M. HUDDELL και αποτελεί σύμβολο της
μεταπολεμικής εμπορικής μας ναυτιλίας.
Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αγαπητού
φίλου μας και επί σειρά ετών μέλους και επιτίμου του ΔΣ ΝΕΕ του Νίκου Βαρβατέ, που αιφνιδίως έφυγε την
προηγούμενη βδομάδα.
Please may I request one minute silence in memory of our friend and board member Nikos Varvates.
Σας ευχαριστώ.
Συνηθίζεται σε αυτές τις εκδηλώσεις να παρουσιάζεται επιγραμματικά το έργο του ΝΕΕ στην χρονιά που
πέρασε . Είναι γνωστό σε όλους ότι ο θεσμικός ρόλος του ΝΕΕ, να είναι ο επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας
σε θέματα ναυτιλίας, ενισχύθηκε το 2018.
Συνεργαστήκαμε στενά και παραγωγικά, και καλλιεργήσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης, όχι μόνο με το Υπουργείο
Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών, Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης,
Παιδείας, Πολιτισμού και βεβαίως με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης.
Συνεργαστήκαμε επίσης με πληθώρα φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ναυτιλιακές ενώσεις,
εκπαιδευτικούς φορείς και με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Το 2018 μας απασχόλησαν θέματα που είχαν σχέση τόσο με τον θαλάσσιο τουρισμό, την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, όσο και με υποθέσεις που αφορούν στα ακτοπλοϊκα, τα
λιμάνια, τις μαρίνες καθώς και τα πλοία εσωτερικού.
Αυτό που πιστεύω πως καταφέραμε με όλους τους φορείς ήταν να λάβουμε θετικά μέτρα και αποφάσεις για
την επίλυση των θεμάτων που μας απασχόλησαν και θα μας απασχολήσουν και αυτή τη χρονιά.
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To 2018 το ΝΕΕ συνέχισε να υποστηρίζει τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού κάνοντας επισκευές και
μετατροπές στις κτιριακές εγκαταστάσεις. Όπως για παράδειγμα, η αντικατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων
στην Εγνούσσα, τους ηλιακούς θερμοσίφωνες στη Σύρο και την μόνωση της οροφής στην Χίο. Γίνεται μεγάλη
προσπάθεια να λειτουργήσουν σύντομα τα σωστικά στις Οινούσσες.
One of the main goals of the HCS is to support maritime education, this is the backbone of our fleet. As our
Greek and Foreign flag fleet grows we need more and more well-educated officers. It is greatly appreciated
that our Ministry recognizes this requirement and we applaud the inauguration of the new maritime academy
in Kalimnos
Ήταν επίσης μεγάλη μας επιτυχία να συγκεντρώσουμε χορηγίες για το Sea Stock μπογιές για τις επτά
Φρεγάτες τύπου ΕΛΛΗ.
Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στην αναβάθμιση του 1040 πλωτού του Λιμενικού Σώματος μέσω
χρηματοδότησης του ΝΕΕ, και παρακαλώ τον Αρχηγό να το διαθέσει σύντομα στην Εγνούσσα. (Αν δεν
υποστηρίξεις το νησί σου. .)
Προσωπικά θα ήθελα να αναφερθώ στην ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα του Λιμενικού Σώματος
και της Ελληνικής Ακτοφυλακής στη διάσωση συμπολιτών μας κατά τη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς στο
Μάτι , Καθώς και τη συμβολή αλιέων και άλλων φορέων.
I feel obliged to thank the Hellenic Coast Guard for their heroic endeavors saving hundreds of lives during the
Fire at Mati, together with all the other heroic participants fishermen and civilians , without whose help I fear
we would be mourning for many of our fellow citizens.
Η διατήρηση και συνέχιση της ναυτικής μας παράδοσης αποτελεί εθνική αναγκαιότητα. Την χρονιά που
πέρασε το ΝΕΕ συνέβαλε στην διάσωση τριών παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών τα οποία βρίσκονται στο
Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης στο Πέραμα. Ελπίζουμε η συμβολική αυτή πράξη του ΝΕΕ να παροτρύνει και
άλλους προκειμένου να σωθούν και άλλα από αυτά τα μοναδικά σκάφη.
Τελειώνοντας την επισκόπηση της χρονιάς θα ήθελα να αναφερθώ στο Maritime Hellas, Navigate the Greek
Cluster, το οποίο είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας του ΝΕΕ με τη Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, και του οποίου στόχος είναι να αυξήσουμε τα
άμεσα και έμμεσα ωφέλη στη χώρα για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Ελληνικής ναυτιλιακής
οικογένειας, που θα προσφέρει σημαντικά θετικά αποτελέσματα στην οικονομία και την απασχόληση.
Καλώ όσους δεν έχετε εγγραφεί, να το κάνετε άμεσα.
Αναφορικά με τον στόλο Ελληνικής διαχείρισης, και το 2018 συνεχίστηκε σταθερά η ανοδική του πορεία.
Δυστυχώς, η άνοδος αυτή δεν παρατηρείται στο εθνικό μας νηολόγιο. Παρόλο που αυτό είναι δυσάρεστο, θα
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα πλοία ξένης σημαίας, των οποίων η διαχείριση γίνεται στην Ελλάδα δεν
υστερούν σε σχέση με τα Ελληνικής σημαίας στην εισροή ναυτιλιακού συναλλάγματος, σε φορολογικά έσοδα
και σε θέσεις εργασίας. Εφόσον λοιπόν η έλλειψη ναυτικών και οι συνθήκες, δεν ευνοούν το εθνικό
νηολόγιο, πρέπει να διατηρούμε φιλικό περιβάλλον για αυτές τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται πάνω από
4000 ποντοπόρα πλοία.
Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο που όλα αυτά τα πλοία θα φέρουν την Ελληνική σημαία. Για να γίνει το
όραμα αυτό πραγματικότητα θα πρέπει από τους 6.000 Έλληνες αξιωματικούς που απασχολούνται σήμερα
σε ποντοπόρα πλοία, να φτάσουμε να έχουμε 70.000 καλά εκπαιδευμένους αξιωματικούς που θα έφερναν
επιπλέον ετήσιο συνάλλαγμα περί τα € 3,5 δις.
Κυρίες και Κύριοι, η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία έχει τα θεμέλια της στο ανθρώπινο δυναμικό.
Όσο μεγαλώνει, τόσο ισχυρότερα θεμέλια χρειάζεται. Η επένδυση στη ναυτική και ναυτιλιακή εκπαίδευση
θα πρέπει να αποτελεί εθνικό στόχο άμεσης προτεραιότητας και ως ΝΕΕ σταθερά προσπαθήσαμε,
προσπαθούμε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτόν τον στόχο.
Επίσης να σας ενημερώσω, ότι σήμερα θα δώσουμε τιμητική πλακέτα στον, για χρόνια Πρόεδρο του
Επιμελητηρίου, συνάδελφο και φίλο Γιώργο Γράτσο.
Later, we will be honouring our long time chairman, Dr. George Gratsos.

13

________________________________________________________________________________________ _________________ ________________ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. Θ. Βενιάμης, απευθύνει χαιρετισμό

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φ. Κουβέλης, απευθύνει χαιρετισμό

Ο Γ.Γ. της ΠΝΟ, κ. Ι. Χαλάς, απευθύνει χαιρετισμό. Η Διοικούσα Επιτροπή και η Γραμματεία του ΝΕΕ
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Γενική άποψη με Υπουργούς, Πρέσβεις, Πρόεδρο ΕΕΕ κλπ

Το φλουρί έτυχε στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε κ. Θ. Βενιάμη
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Τιμητική διάκριση στον για πολλά χρόνια Πρόεδρο ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΑΤΣΟ

Ο επίτιμος Πρόεδρος Γ. ΓΡΑΤΣΟΣ ευχαριστεί για την τιμητική διάκριση
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Περίπτερο ΝΕΕ με θέμα και προβολή του «Maritime Hellas - Cluster»
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Από τα εγκαίνια της έκθεσης: Από αριστερά ο Δρ. Γ.Δ. Πατέρας, Πρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κ. Α.
Τσίπρας, Πρωθυπουργός, ο κ. Π. Κουρουπλής, ΥΝΑΝΠ και ο κ. Θ. Βώκος, Εκτελεστικός Διευθυντής των Εκθέσεων
Ποσειδώνια

Οι Πρόεδροι NEE, EEE, EBEΠ που δημιούργησαν το «Maritime Hellas - Cluster»
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Δόκιμοι της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας με τον Πρωθυπουργό, κ. Α. Τσίπρα

Ο Πρόεδρος της ΕΕΕ κ. Θ. Βενιάμης στην τελετή εγκαινίων
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Το Maritime Hellas – Cluster συμμετείχε στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
μέσω δύο εκ των συνδημιουργών του: Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
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Τιμητική Εκδήλωση για τους ανθρώπους της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας
στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος
Με πρωτοβουλία του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 οργανώθηκε
εκδήλωση για την Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία προκειμένου να τιμηθούν εκείνοι που συνέβαλαν και
εξακολουθούν να συμβάλλουν στην ανάδειξη της Εμπορικής μας Ναυτιλίας σε μεγάλη δύναμη
παγκοσμίως. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος
Παυλόπουλος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέδωσε στον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. Θεόδωρο
Βενιάμη, τιμητική πλακέτα σε αναγνώριση της μεγάλης συνεισφοράς της ναυτιλίας στην πατρίδα.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο εκπροσώπησε στην εκδήλωση ο Πρόεδρός του, Δρ. Γεώργιος Δ. Πατέρας
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Ο Πρόεδρός του ΝΕΕ, Δρ. Γεώργιος Δ. Πατέρας στην εκδήλωση του Ναυτικού Μουσείου

Τα μέλη του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (ΣΙΤΕΣΑΠ)
συναντήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΝΕΕ τον Οκτώβριο και συζήτησαν θέματα του κλάδου τους
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ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
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ΟΜΙΛΙΕΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ
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Την Τρίτη 11/12/18 διοργανώθηκε για πρώτη φορά στο νησί της Χίου Ημερίδα με πρωτοβουλία του
Γενικού Γραμματέα ΥΝΑΝΠ έπειτα από πρόσκληση του Δήμου Χίου. Σκοπός της Ημερίδας ήταν η
συζήτηση για τις βασικές αρχές και τις επιδιώξεις του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου – ενός μέτρου
που αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη των νησιών μας, η προσέγγιση θεμάτων που αφορούν στο
Ακτοπλοϊκό Δίκτυο και στους παράγοντες ανάπτυξής του, καθώς και στις Λιμενικές Υποδομές, με στόχο
και σκοπό την εξεύρεση λύσεων και εφαρμόσιμων πρακτικών για την επίλυση των όποιων
προβλημάτων.

Ομιλία Προέδρου ΝΕΕ, Δρ. Γεωργίου Δ. Πατέρα:
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετέχω σήμερα σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση που για 1η φορά
γίνεται στη Χίο.
Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος είναι ο επίσημος σύμβουλος της πολιτείας και βασικός θεσμικός
Φορέας της μεγάλης Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας. Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία συνιστά Εθνικό
κεφάλαιο και είναι ο τομέας, που παρά τον δύσκολο διεθνή ανταγωνισμό συνεχίζει να κατέχει τα σκήπτρα,
ως η μεγαλύτερη ναυτιλία διεθνώς και αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σήμερα εκπροσωπούμε περί το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου με καινούργια πλοία, που δεν
ξεπερνάνε τα 11 χρόνια ηλικία, περί το 30% σε δεξαμενόπλοια και το 22% στα bulk carriers, συμμετέχοντας
έτσι και υπηρετώντας τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% του
διεθνούς εμπορίου. Για να συνεχίσουμε όπως για πολλά χρόνια να είμαστε πρώτοι στη ναυτιλία,
προσπαθούμε στα διεθνή Fora να επικρατήσει η βασική αρχή «free and fair competition» και να
αποφεύγονται οι περιορισμοί, οι οποίοι στραγγαλίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
Η ελληνική ναυτιλία έχει διαχρονικά κάνει τη χώρα μας σύγχρονο ναυτιλιακό και εμπορικό σταυροδρόμι των
ηπείρων.
Η Ελληνική Ακτοπλοΐα αποτελεί σημαντικό κλάδο της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας και το ΝΕΕ από χρόνια
συνεργάζεται με τους Φορείς της Ελληνικής ακτοπλοΐας και από κοινού διαμορφώνουν την πολιτική που
βασικά αναφέρεται στην εξυπηρέτηση των νησιών και αυτό τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πραγματικότητα
με την ανανέωση των ακτοπλοϊκών που δεν συγκρίνονται με τίποτα με τα πλοία προ ετών σε ταχύτητα,
χώρους υποδοχής των επιβατών και μέγεθος, θα πρέπει αντίστοιχα και τα λιμάνια να μεγαλώσουν, για να
μπορούν να τα εξυπηρετούν.
Το ΝΕΕ έχει συμμετάσχει και σε άλλες αντίστοιχες ημερίδες, όπως στη Νάξο, στα Χανιά, στη Ρόδο, στη Λέσβο
και έχει αναπτύξει γενικές θέσεις για την εξέλιξη της Ελληνικής ακτοπλοΐας και οι οποίες θέσεις είναι πιο
επίκαιρες σήμερα που η ακτοπλοΐα αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες από την άνοδο των τιμών των καυσίμων,
αλλά και τις δομικές αλλαγές στον κλάδο. Οι θέσεις του ΝΕΕ επιγραμματικά μεταξύ άλλων είναι:



Hub and Spoke system. Το σύστημα αυτό έχει επικρατήσει στις αεροπορικές μεταφορές αλλά και στις
θαλάσσιες τακτικές γραμμές. Με τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργεί, προσφέρει ταχύτερες
τακτικότερες και φθηνότερες μεταφορές. Το ΝΕΕ είναι πάντα στη διάθεση του Υπουργείου να
συμβάλλει στο σχεδιασμό του.



Επέκταση του Προαστιακού στο Λαύριο με στόχο να υπάρξει εναλλακτική λύση για τις γραμμές εκτός
Κρήτης, Δωδεκανήσου και Αργοσαρωνικού. Με την εξοικονόμηση 60 ν. μιλίων στο κυκλικό ταξίδι (2-3
ώρες πλεύσιμες).
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Επιχειρησιακές ενέργειες (όχι επιχειρηματικές) που θα επιτρέπουν στις εταιρείες να
μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες των πλοίων τους, όπως τα παραδείγματα που ανέφερα
(αεροπορικές και liners), ενώ θα διατηρηθεί η ανταγωνιστική θέση ανάμεσα στις εταιρείες.



Καθορισμός ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ περί το 6% για τους επιβάτες και τα φορτία. Η ανάπτυξη στις
νησιωτικές οικονομίες που θα προκαλέσει το μέτρο αυτό θα αυξήσει και τα δημόσια έσοδα.



Εταιρικό ναυτολόγιο στα ακτοπλοϊκά και όχι ανά πλοίο, ώστε χωρίς να παραβιάζονται οι ώρες
εργασίας να μπορούν οι εταιρείες να αξιοποιούν ορθολογικότερα το ναυτικό τους προσωπικό.



Αυτά σε συντομία για την ακτοπλοΐα και να σημειώσω, ότι τα νησιά μας θα πρέπει να τα στηρίξουμε,
όχι μόνο με επιδοτήσεις, αλλά και με αναπτυξιακά κίνητρα.

Τέλος θα ολοκληρώσω την σύντομη αυτή παρέμβαση μου με αναφορά στο Maritime Hellas, που είναι η
ομπρέλα του Ναυτιλιακού Cluster, Πανελλαδικής εμβέλειας που πριν από 2 περίπου χρόνια με
πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου, της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Εμποροβιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιά, ιδρύθηκε με στόχο να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς και μια ομπρέλα κάτω από
την οποία θα υπάγονται όλα τα επαγγέλματα και οι φορείς του ευρύτερου ναυτιλιακού χώρου.
Το Maritime Hellas και γενικότερα το Ναυτιλιακό Cluster, δεν δημιουργείται για πρώτη φορά, αλλά υπάρχει
και λειτουργεί άτυπα από χρόνια. Εγώ παιδί θυμάμαι τον πατέρα μου έχοντας ένα θέμα για κάποιο πλοίο
μας, να πάρει μερικά τηλέφωνα και να οδηγηθεί σε σωστή απόφαση.
Κατά την εκτίμηση του Ναυτικού Επιμελητηρίου αυτό το άτυπο ναυτιλιακό cluster πρέπει να έχει περί τις
90.000 μέλη. Αυτά όλα τα μέλη έχει σκοπό το Maritime Hellas να εγγραφούν σ΄ αυτό και να είμαστε όλοι
κάτω από την ίδια ομπρέλα, για το συμφέρον και την ωφέλεια όλων με κοινή συνεργασία. Το Maritime Hellas δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός, ούτε αποβλέπει σε επιδοτήσεις προς τα μέλη του, ούτε από το
Ελληνικό κράτος, ούτε από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στοχεύει στην ειλικρινή συνεργασία
των μελών του και το αμοιβαίο όφελος που από αυτή θα προκύπτει.
Ακόμη πιστεύω, ότι ένα ναυτιλιακό cluster πρέπει να είναι κάτω από ένα δημόσιο φορέα, δίνοντας του την
κρατική οντότητα και διεθνή αναγνώριση. Αυτός ο κρατικός φορέας είναι ένα και μοναδικό γιο ατην Ελλάδα
Ναυτικό Επιμελητήριο, που είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας
σε θέματα ναυτιλίας και έχει την Κρατική σφραγίδα.
Ύστερα από όλα τα παραπάνω θεωρώ, ότι συνοπτικά έδωσα μια γενική εικόνα για τα 3 βασικά θέματα και
σας καλώ ιδιαίτερα για το Maritime Hellas να το αγκαλιάσετε και στηρίξετε.
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Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2018
Την 4η και 5η Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου η 12η Ετήσια Συνάντηση
Ναυτικής Τεχνολογίας που εστίασε στις προκλήσεις αλλά και τις τάσεις που θα σηματοδοτήσουν το
μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας μετά το 2020
Το ΝΕΕ εκπροσωπήθηκε στο Συνέδριο από τον κ. Γεώργιο Σπ. Αλεξανδράτο, Μέλος ΔΕ, ο οποίος και χαιρέτισε
τους συνέδρους ως εξής:
Από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) και τον Πρόεδρο Δρ. Γ.Δ. Πατέρα που λόγω απουσίας του εκτός Αττικής
δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ, ευχαριστούμε για την πρόσκληση να συμμετέχουμε σ’ αυτή την σημαντική εκδήλωση
«Marine Technology in 2020: Smarter and Greener» που πλέον έχει γίνει θεσμός και συζητούνται ενδιαφέροντα θέματα
για τη σύγχρονη τεχνολογία.
Η Εμπορική Ναυτιλία είναι ευρύτερα γνωστό ό,τι είναι ο βασικός τομέας που πρώτη εφαρμόζει τα επιτεύγματα της
υψηλής τεχνολογίας.
Από την σχεδίαση του πλοίου έως την με ασφάλεια ναυσιπλοΐα του εφαρμόζεται πλέον η υψηλή τεχνολογία. Η Γάστρα, οι
Μηχανές και ο εξοπλισμός λειτουργίας και ναυσιπλοΐας είναι ό,τι το πιο εξελιγμένο υπάρχει σήμερα, ενώ συνεχώς νέες
τεχνολογικές καινοτόμες ιδέες αρχίζουν να προτείνονται, όπως για αυτόνομα πλοία , για αιολική ενέργεια κλπ. Πρόσφατα
Ελληνική εταιρεία εγκατέστησε «σύστημα επιβοηθητικό της κινήσεως του πλοίου με Αιολική ενέργεια» κλπ.
Από την άλλη μεριά προερχόμενος από τον χώρο της Πλοιοκτησίας, δεν μπορώ να μην σημειώσω αυτό που ευρύτερα
απασχολεί τον χώρο της Πλοιοκτησίας, ότι δηλαδή στον ΙΜΟ υπερισχύουν οι προτάσεις και θέσεις των βιομηχανικά
ανεπτυγμένων χωρών και όχι των χωρών της Πλοιοκτησίας, όπως η χώρα μας και αυτό έχει σαν συνέπεια να πιέζουν και
τελικά επιβάλλουν κανονισμούς, που προβλέπουν εξοπλισμό, ο οποίος πολλές φορές δεν είναι αναγκαίος αλλά
αποδεικνύεται και αναποτελεσματικός, διότι δεν έχει σε βάθος δοκιμαστεί για την ωφέλεια του.
Εδώ επιτρέψατέ μου τελειώνοντας, αφού συγχαρώ τους οργανωτές και ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του
Συνεδρίου, να σημειώσω ό,τι ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γ.Δ.Πατέρας όντας Μηχανολόγος ο ίδιος, είχε ετοιμάσει
ένα θέμα, αυτό του scrubber, που είναι απόλυτα συναφές με το αντικείμενο του συνεδρίου και περιέχει σημαντικά
στοιχεία για προβληματισμό και διάλογο.
Το βράδυ της 5ης Δεκεμβρίου 2018, στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος απονεμήθηκε στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας
Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA) το βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ 2018 για την συμβολή της στην καλλιέργεια και την προαγωγή
της περιβαλλοντικής συνείδησης της Ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.
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WISTA Hellas Annual Forum 2018
Shipping sustains the sustainable goals
Tuesday, 20 November, 2018 - Hilton, Athens
Address by Dr. George D. Pateras , President of the Hellenic Chamber of Shipping
Mrs President and Board of Directors of WISTA,
Ladies and gentlemen,
How is sustainability chronically defined ? over a period of few years or of decades ? Whatever is the answer , commercial
shipping continues steadily achieving goals in a faster pace than any other sector over a very long period of time. Let me
mention but a few of these goals:



The environment: while less than 3% of the Green House Gas Emissions are attributed to shipping, 90% of the
world trade is seaborne. The effort to further reduce air pollution is continuing in order to achieve the goals set by
the IMO. The myth that shipping is to blame for the deterioration of the marine environment, has now collapsed
since land generated waste is the reason behind this global crime



Marine casualties: regulations, better training , better ships and awareness , are behind the drastic decrease of
accidents at sea thus reducing loss of life, oil spills and loss of properties.



Elimination of poverty: globalisation has changed the lives of billions of people of the underdeveloped regions of
the world. The efficient and low cost transportation provided by commercial shipping, has caused better standards
of living, thus shipping is instrumental to globalisation



Equality of gender: may have not yet reached an acceptable level, but things are improving not only on land based
shipping professions but also at sea where more and more ladies reach the higher ranks of hierarchy on board the
ships



Civilisation: the culture of shipping is multinational. The shipping community worldwide is an example of avoiding
racism, nationalism, religious or ethical limitations
Conclusion : Shipping DOES sustain sustainable goals and will continue doing so and we in shipping are proud of
that.



Thank you for your attention
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VAPORIA AWARDS 2018
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018
και διοργανώθηκε από την εκδοτική εταιρεία «Vaporia Marine», η οποία παρουσίασε τον Γ΄ τόμο
του λευκώματος «Πρόσωπα της Ναυτιλίας». Βραβεύτηκαν 27 προσωπικοτήτων της Ελληνικής
Ναυτιλίας
Χαιρετισμός Προέδρου ΝΕΕ, Δόκτωρος Γεωγίου Δ. Πατέρα:
Είναι χαρά μου να χαιρετίζω αυτή την εκδήλωση που σκοπό έχει να τιμά προσωπικότητες της
Ελληνικής Ναυτιλίας. Ανατρέχοντας στους βραβευθέντες σε προηγούμενες εκδηλώσεις,
διαπιστώνω ότι στα ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ βραβεύονται προσωπικότητες και εταιρείες απο τον
ευρύτερο ναυτιλιακό χώρο, αυτόν της Ελληνικής συστάδας ή maritime cluster όπως έχει
επικρατήσει να ονομάζεται.
Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, μαζί με το ΕΒΕΠ και την ΕΕΕ , έχοντας εκτιμήσει τα οφέλη
από την συνεργασία μεταξύ όλων των κλάδων και φορέων της ναυτιλιακής οικονομίας αλλά και
της θαλασσινής μας παράδοσης, δημιουργήσαμε το maritimehellas.org που σκοπό έχει να
προσδώσει μεγαλύτερη εξωστρέφεια σε αυτόν τον σημαντικό για την χώρα πλουτοπαραγωγικό
τομέα. Αρχίσαμε με την δημιουργία ιστοσελίδας και προχωρούμε σε άλλες εφαρμογές και δράσεις,
έτσι ώστε να γίνουν ευρύτερα γνωστή η συστάδα των επιχειρήσεων και οργανισμών της
ναυτιλίας , του εμπορίου, της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και των εξειδικευμένων επαγγελματιών
που στηρίζουν τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο.
Να μάθουν οι έξω ότι αυτό το λεγόμενο ναυτιλιακό θαύμα, είναι αποτέλεσμα προσπαθειών
αιώνων από αφοσιωμένους ανθρώπους και ότι θα έχουν και αυτοί οι εκτός Ελλάδος οφέλη εάν
συνεργασθούν με την Ελληνική Ναυτιλιακή συστάδα.
Καλώ όσους δεν έχουν γίνει μέλη του maritimehellas.org να εγγραφούν διότι «Η ισχύς εν τη
ενώσει».
Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και τα συγχαρητήρια μου σε όσους θα βραβευθούν.
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Χαιρετισμός Προέδρου ΝΕΕ Δόκτωρος Γεωγίου Δ. Πατέρα:
Από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών ευχαριστούμε για την πρόσκληση να
είμαστε σήμερα μαζί σας σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση του 1ου Επιχειρηματικού Forum του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων και να συγχαρώ τους διοργανωτές.
Το Ναυτικό Επιμελητήριο και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών είναι οι θεσμικοί Φορείς που ηγούνται της μεγάλης
Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας. Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία συνιστά Εθνικό κεφάλαιο και είναι ο τομέας, που παρά
τον δύσκολο διεθνή ανταγωνισμό συνεχίζει να κατέχει τα σκήπτρα, ως η μεγαλύτερη ναυτιλία διεθνώς και
αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σήμερα εκπροσωπούμε περί το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου με καινούργια πλοία, που δεν ξεπερνάνε τα 11
χρόνια ηλικία, περί το 30% σε δεξαμενόπλοια και το 22% στα bulk carriers, συμμετέχοντας έτσι και υπηρετώντας τις
διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% του διεθνούς εμπορίου. Για να
συνεχίσουμε όπως για πολλά χρόνια να είμαστε πρώτοι στη ναυτιλία, προσπαθούμε στα διεθνή Fora να επικρατήσει η
βασική αρχή «free and fair competition» και να αποφεύγονται οι περιορισμοί, οι οποίοι στραγγαλίζουν τον ελεύθερο
ανταγωνισμό.
Η ελληνική ναυτιλία έχει διαχρονικά κάνει τη χώρα μας σύγχρονο ναυτιλιακό και εμπορικό σταυροδρόμι των ηπείρων. Η
Βαλκανική ενδοχώρα και ο ευρύτερος χώρος της εγγύς Ανατολής, αλλά και η προώθηση του κινεζικού εμπορίου στην
Ευρώπη μέσω της Ελλάδας συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης ενός μεγάλου σύγχρονου στόλου και ανταγωνιστικών
υπηρεσιών στη χώρα μας.
Η Ελληνική εμπορική ναυτιλία και ειδικότερα ο εφοπλισμός, αποτελούν την ραχοκοκαλιά στο «Ναυτιλιακό Cluster», το
οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια και λειτουργεί με περίπου 93.000 μέλη. Πριν από 2 χρόνια περίπου το Ναυτικό
Επιμελητήριο της Ελλάδος, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, ιδρύσαμε το
«MARITIME HELLAS NAVIGATE THE GREEK CLUSTER» με στόχο την συνεργασία προς όφελος όλων. Καλώ και τα μέλη σας
που ασχολούνται με ναυτιλιακά θέματα, να ενταχθούν στο «Maritime Hellas».
Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του στόλου μας, όμως, είναι ένα στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε. Σε αυτό
το πλαίσιο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό που σε εθνικό επίπεδο, η ναυτιλία είναι αποδεκτή σαν εθνικό κεφάλαιο μεγάλης
εμβέλειας και υπερκομματικού χαρακτήρα.
Θα ήταν παράλειψή μου όμως, να μην αναφερθώ στον παράγοντα του ανθρώπινου δυναμικού, ο οποίος αποτελεί
πάντοτε την κινητήριο δύναμη μιας βιομηχανίας, έχοντας την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση. Στο πλαίσιο αυτό, ένας
από τους πρωταρχικούς στόχους της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητας είναι η αναθέρμανση της ναυτοσύνης των
Ελλήνων, η αναβάθμιση και καταξίωση του ανθρώπινου δυναμικού της αλλά και η προσέλκυση ικανών και κατάλληλα
εκπαιδευμένων νέων στελεχών στα πλοία και στις εταιρείες μας που θα εγγυώνται τη συνέχιση της ναυτιλιακής
παράδοσης στην Ελλάδα και τη διατήρηση της ελληνικής ναυτιλιακής πρωτιάς διεθνώς, μέσα από την ποιοτική
λειτουργία των επιχειρήσεών μας.
Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Χανίων για την ιδέα που είχαν και την πραγματοποίηση του 1ου Επιχειρηματικού Forum με τον σημαδιακό τίτλο
«Ελληνική Επιχειρηματικότητα, η επόμενη μέρα», που έχει πολλά να πει και να ευχηθώ να εξελιχθεί σε θεσμό. Και γιατί
όχι; Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις.
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Dubai Maritime Week Forum 2018
28th October 2018

Address by Dr. George D. Pateras , President of the Hellenic Chamber of Shipping
Your Highnesses,
Excellences,
Mr. Chairman,
Honorable guests,
Ladies and Gentlemen,
Good morning and welcome to the Dubai Maritime week forum,
I would like to thank the organizers for the kind invitation to attend this prestigious event and thank you for the opportunity to address such an esteemed audience.
Allow me to pass on greetings from the Hellenic Shipping community.
As you are all aware, Greece has held a leading position with respect to fleet size for several years. The latest figures show
that Greeks control 20% of the world fleet capacity and almost 24% of the world tanker fleet, capacity something that is of
interest to the present audience.
Since 90% of world trade is transported by sea, our shipping community, ladies and gentlemen, is a force to be reckoned
with.
Ton mile for ton mile, we are the safest and most ecologically friendly form of transport currently available worldwide. We
have the best safety record of any form of transport for which we deserve acknowledgement since this was achieved by
self-regulation and the continuous upgrade of our standards with a pragmatic awareness for the environmental protection
of our planet.
The members of the Hellenic Chamber of Shipping consist of anything that floats and flies a Greek flag. I am proud to be
the Chairman of a Chamber of Shipping with over 25.000 active members. My board consists of senior representatives
from all categories of shipping from the VLCC and the largest Gas Carriers to the smallest fishing boat or private yacht.
There are representatives on my board from the ocean going fleet, the ferry boat fleet, the short-sea shipping fleet, tug
boats, commercial yachts, private yachts and motorships.
The Hellenic Chamber of Shipping is the official advisor to our government, the ministry of Merchant Marine and Insular
Policy, the Ministry of Defense, the Ministry of Economy, the Ministry of Tourism and the Ministry of Foreign Affairs.
As a Greek shipowner, I can proudly say that I have strong ties with the Arabian Gulf and more specifically with the UAE, as
my family’s ships continuously trade within this area and enjoy the benefits of the high standard of services provided in so
many ports in the Emirates. We recognize and appreciate how security, safety and anti-corruption efforts are a priority for
you as they are for us.
Now that I have made this brief introduction of the Hellenic Chamber and the Hellenic Shipping community in general, I
would like to inform you about the Hellenic Maritime Cluster.
But before I go into details, I have to mention that I was particularly pleased to see the words “Dubai Cluster” at a stand at
Posidonia 2018, which was right next to the stands of the Hellenic Chamber of Shipping, the Union of Greek Shipowners
and the Ministry of Merchant Marine and insular Policy, Sir, the proximity of your stand at the Exhibition is a sign that our
Maritime Clusters are destined to work together, share information and will reap benefits from the plethora of synergies
created through the networking ever present in any Cluster.
The Hellenic Maritime Cluster has approximately 93,000 members made up of the following categories:
25,000
4,000
900
475
620

Greek flag vessels and crafts of all types and sizes,
Foreign flag ocean going vessels controlled by Greeks
Ship management companies
Legal entities involved in maritime technology, research & education Including shipyards and shiprepairers
Manufacturers and dealers of marine equipment
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5,300
230
1,020
26,000
30,000

Yachts, private or charter and other sea tourism activities
Entities involved in maritime tradition and watersports.
Services to shipping i.e. legal, insurance, brokerage etc.
Certificated deck and engine officers
Highly qualified personnel ashore in our management companies

Over and above the approximately 93,000 members of our Cluster we have at least a further 150,000 men and women
working in Maritime related industries according to a study by the Bank of Piraeus.
Our cluster grows in size approximately by 5% annually, of which 6,7% is the annual growth in our ocean-going fleet size
alone, over the past 5 years.
The benefits of our cluster have been available to us and have been used for generations!
I recall my grandfather, after the launching of a family ship in Belgium, wondering whether the right paint combination
had been applied to this newbuilding, the shipyard not having given him an option.
So, at the formal dinner reception after the launching, he brought it up in conversation amongst the guests who consisted
mainly of other Greek shipowners.
The information resulting from the ensuing discussion was phenomenal. The shared knowledge was exactly what he
needed to hear. Details of quality, quantity and Brand name specifications flowed among the guests; of course not forgetting we are Greeks, price and credit terms were high on the agenda
This, ladies and gentlemen, is the purpose of a cluster!
Exchange of information, synergies and networking!
We know that this Cluster has, informally, always been around, we know that this cluster works and we know that this
cluster is necessary not only for the growth of our industry but for the maintenance of its high standards and its innovation.
I know when I have a problem with a ship I can call on a huge number of people and get advice on how to solve my problem as undoubtedly someone else has encountered the same or a similar problem at some time during their career in this
the most interesting of industries.
But today the cluster has shown to have another substantial benefit to our industry, it is for all intense and purposes our
lobby. Shipping in Greece directly contributes 7% to the GDP, so it has a voice not only in Greece but in Europe. I suggest
that our combined clusters have a say in the world economy, we are a powerful lobby
So, at the beginning of 2017, the Union of Greek Shipowners, the Hellenic Chamber of Shipping, and the Chamber of Commerce and industry of Piraeus decided to formalize our Maritime Cluster and therefore we created the Maritime Hellas,
Navigate the Greek Cluster. All shipping related industries within Greece from the tug boat owner in Thessalonica to the
fisherman on the island of Oinouses in the North East Aegean, my home island, to the largest shipowner in Greece, are all
automatically members of our maritime cluster.
The request from our community was to create an internet platform to move the cluster networking from the books to the
web, a task much harder than I had originally anticipated. You will find that your 14-year-old child can surf the internet,
write a text message and talk to you all at the same time whereas our generation is still not yet so tech smart. But we are
getting there!!
`In closing I would like to say that we can all benefit from the synergies and cooperation with the Hellenic Maritime Cluster
as we offer generations of know-how in all fields from Finance and marketing to Technical and seamanship. Let’s look
forward to all working together!
Thank you for your time and thank you for listening to me.
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Ημερίδα «Ναυμαχία της Σαλαμίνας»
Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης, 18 Οκτωβρίου 2018
Μ. Σαρλής, Ναυτιλιακός Σύμβουλος ΝΕΕ
Εκ μέρους του Προέδρου του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Δρ. Γεωργίου Πατέρα θα σας πω
λίγα λόγια, όχι για την Ναυμαχία της Σαλαμίνας στην οποία θα αναφερθούν επιστήμονες
αρμοδιότεροι ασφαλώς από εμένα, αλλά στη σημασία αυτού του γεγονότος ως ορόσημο των
ικανοτήτων των Ελλήνων στην ναυτική τέχνη.
Με 4.000 χρόνια ναυτικής παράδοσης και παρά την μάυρη περίοδο των 4 αιώνων όπου η Ελληνική
ναυτοσύνη λαθροβίωνε και με την αναγέννηση της τον 18ο αιώνα, επιτεύχθηκε το σύγχρονο
«Ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα» με τον έλεγχο του μεγαλύτερου και καλύτερου εμπορικού στόλου
στον κόσμο. Αυτό το θαύμα, χωρίς την παράδοση δεν θα υπήρχε. Είναι αποτέλεσμα επίπονης
δουλειάς ,σε συνθήκες σκληρού διεθνούς ανταγωνισμού, των καλύτερων στελεχών στην θάλασσα
και στην ξηρά με καταβολές απο τον Θεμιστοκλή, τον Κανάρη και τον ταπεινό ψαρά του Αιγαίου.
Είπε ο Ελύτης «Αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα
αμπέλι και ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις».
Η ναυτιλιακή μας κοινότητα δείχνει ενδιαφέρον για την διατήρηση της ναυτικής μας παράδοσης,
όπως με την στήριξη του Άλσους Ναυτικής Παράδοσης, του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος αλλά και με
ιδιωτικές πρωτοβουλίες, Ιδρυμάτων όπως το Ίδρυμα Λασκαρίδη.
Εμείς στο ΝΕΕ, χωρίς δημοσιότητα στηρίζουμε το ΜΝΠ στην προσπάθεια του να διασώσει λίγα από
τα αξιολογώτερα αλιευτικά, που κάποια επιπόλαιη απόφαση των Βρυξελλών τα οδηγεί στον
αφανισμό. Η προσπάθεια στην οποία μας συνδράμει, το όπως το προανέφερα Υπουργείο μας, δεν
έχει ακόμα ευοδωθεί. Ευελπιστούμε τα μοναδικά αυτά σκαριά αυτά να έρθουν κάτω από την
προστασία και φροντίδα του ΜΝΠ. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η διάδοση κυρίως στους νέους της
ιδέας που συμβολίζουν αυτά τα σκάφη και η προβολή της παράδοσης μας που αποτελεί πολύτιμο
εθνικό κεφάλαιο.
Σας ευχαριστώ
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World Marinas Conference 2018
25 -27 October 2018 at the Stavros Niarchos Cultural Center
Address by Dr. George D. Pateras , President of the Hellenic Chamber of Shipping
President of the Greek Marinas Association,
Dear conference participants, Captains, Ladies & Gentlemen
As President of the Hellenic Chamber of Shipping and of Maritime Hellas, the Greek Maritime Cluster
organisation, it is indeed a great pleasure to address this international audience.
I was truly impressed by the wide membership of the International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA) which accounts for about 80% of the marina industry worldwide with a presence
in 35 countries. I was also very impressed by the work done for so wide a range of matters affecting
your industry from the environment to boat maintenance including safety as well as the very useful
statistical work on the recreational marine industry.
It is to the interest of all of us to promote this industry and abolish trade barriers and untenable
legislation, in our own countries and globally, and to support the concept of recreational boating in
harmony with a clean and attractive marine environment.
The golden age of the sail boats, which lasted bounteously until 2008 should, I expect, recover, while
as it seems the sector of yachting in the 30 to 40 meters range appears to be currently stagnant. It is
however, encouraging to see the Mega and Giga boat sector rapidly expanding with 413 such
yachts under construction to be added to the existing 5,185 yacht fleet. This sector is expected to
account for 5.900 units by 2022.
We in Greece, are encouraged by a state program to expand our marina network and to upgrade
existing marinas with the expectation of improving our market share of visiting yachts within the
Mediterranean which now stands at 9,3% and to attract more permanent mooring clients.
The HCS, which is the official advisor of the Greek government on maritime issues, is committed to
the revival in our country of the modern and traditional recreational boats as well as for the development of the refitting sector. A medium sized yacht has an annual expenditure of about € 320.000
spend predominantly on salaries, mooring fees, electronics, internet and machinery.
There are many similarities between recreational and commercial shipping which is my business as
there are several common pressing issues. Let us all work together in tackling these issues.
I wish every success to your conference and I am sure you will enjoy your stay in Greece.
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Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Χαιρετισμός του κ. Γεωργίου Σπ. Αλεξανδράτου, Μέλους ΔΕ ΝΕΕ
Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους του Προέδρου του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Δρ. Γ.Δ. Πατέρα, ο οποίος λόγω ήδη ανειλημμένων
υποχρεώσεων αδυνατούσε να είναι σήμερα μαζί μας, ως Αντιπρόεδρος τον εκπροσωπώ και εκφράζουμε τις ευχαριστίες
μας για την πρόσκληση.
Συγχαίρουμε τους οργανωτές, τόσο για τη διοργάνωση, όσο και για τη θεματολογία του προγράμματος, που άπτεται
ιδιαίτερα σημαντικών θεμάτων που απασχολούν σήμερα με επέκταση στο μέλλον, την Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία.
Έχουν οργανωθεί και επιμέρους συζητήσεις με panels, στα οποία συμμετέχουν αξιόλογοι γνώστες και χειριστές
διαφόρων θεμάτων που απασχολούν την Ελληνική Ναυτιλία.
Στα panels Θεωρώ ό,τι θα διατυπωθούν χρήσιμες θέσεις και απόψεις και θα αναπτυχθούν πρακτικές ιδέες για την
αντιμετώπιση επίκαιρων θεμάτων.
Ευρίσκονται διεθνώς σε διάφορα fora συζητήσεις για τα αυτόνομα πλοία του αύριο, αλλά και για την επιβολή ειδικών
καυσίμων στα προσεχή δύο χρόνια καθώς και τα ήδη προβλήματα που εμφανίζονται στη λειτουργία των μηχανών των
πλοίων από την πρόσμιξη καυσίμων όπως πρόσφατα ενημερώνει και το USA Coast Guard κλπ.
Παράλληλα οι τεχνολογικές εξελίξεις σχετικά με τα Green House Gases, το παραγόμενο CO2 κλπ που στόχο έχουν την
προστασία του περιβάλλοντος, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν τα θέματα μονόπλευρα, χωρίς να υπεισέρχονται στις
επιπτώσεις που δημιουργούνται σε άλλους τομείς του περιβάλλοντος και τις δυσκολίες που δημιουργούνται στα πλοία
όπως είναι με τη μείωση του CO2, είτε με την χρησιμοποίηση άλλης μορφής καυσίμων, είτε με μηχανικό τρόπο κλπ.
Ατυχώς η ευαισθησία ξεκινάει και σταματάει στον έλεγχο της ναυτιλίας η οποία να σημειωθεί ότι ευθύνεται μόνο για το
2% του CO2 στην ατμόσφαιρα και από την άλλη μεριά συνεισφέρει τα μέγιστα στις οικονομίες των κρατών διακινώντας
το 90% του εμπορίου και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των κοινωνιών.
Η ναυτιλία είναι ο μόνος φορέας για τον οποίο πριν 70 χρόνια ιδρύθηκε ειδικός διεθνής οργανισμός (ΙΜΟ) να την
παρακολουθεί και ορθά, διότι έχουν επιτευχθεί πρόοδοι, τόσο στην ασφάλεια, όσο και στην προστασία του
περιβάλλοντος, ενώ δεν υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί για τις χερσαίες μεταφορές, τις δια αέρος κλπ. Από χρόνια
συζητείται να περιοριστεί η διακίνηση των εμπορευμάτων μέσω των οδικών αρτηριών που ευθύνονται για υψηλό βαθμό
ρυπάνσεως της ατμόσφαιρας και να αναπτυχθεί η ναυτιλία μικρών αποστάσεων, χωρίς αυτό να γίνεται πράξη.
Κλείνοντας θα αναφερθώ στο MARITIME HELLS και τη ΣΥΝΕΝΩΣΗ. Το ΝΕΕ ως επίσημος δημόσιος φορέας σε συνεργασία
με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, δηλαδή τους Φορείς που
συγκεντρώνουν όλη τη ναυτιλία, δημιούργησαν το cluster MARITIME HELLAS ως ομπρέλα και κοινή στέγη όλων των
δραστηριοτήτων περί τη Ναυτιλία. Είναι πιστεύουμε ένα θετικό επίτευγμα.
Παράλληλα από την άλλη μεριά η ΣΥΝΕΝΩΣΗ είναι θεσμικός φορέας από τον οποίο η Πλοιοκτησία αναπτύσσει το
κοινωνικό της έργο και τη σημαντική προσφορά της στη χώρα ευρύτερα.
Τέλος πέραν των συγχαρητηρίων στη Ναυτεμπορική για την οργάνωση του 4ου Ναυτιλιακού Συνεδρίου, τη συγχαίρουμε
και για την πρωτοβουλία διατηρήσεως της διαχρονικά, - που όπως πληροφορήθηκα - στο θεμέλιο λίθο επέκτασης του
αεροδρομίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, μαζί με άλλα αντικείμενα τοποθετήθηκε και φύλλο της Ναυτεμπορικής.
Ευχαριστώ και καλή επιτυχία στο συνέδριο.
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Εκδήλωση για τα 70 έτη προσφοράς του ΙΜΟ
Ίδρυμα Ευγενίδου, 27 Σεπτεμβρίου 2018
Χαιρετισμός του κ. Β. Λογοθέτη, Μέλους ΔΕ ΝΕΕ
Είναι τιμή για το Ναυτικό Επιμελητήριο
της Ελλάδος να συμμετέχει στη
σημερινή εκδήλωση ΙΜΟ 70 Our Heritage - Better Shipping for a Better Future στα πλαίσια του εορτασμού της
Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας.
Ο Πρόεδρος Δρ. Γ.Δ. Πατέρας λόγω
αδιαθεσίας την τελευταία στιγμή δεν
μπορεί να είναι μαζί μας έτσι θα
εκπροσωπήσω εγώ το Επιμελητήριο.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η
σημερινή πρωτοβουλία του προέδρου
του Ιδρύματος Ευγενίδου, κυρίου
Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, να
οργανώσει αυτή την εκδήλωση.
Ο
ΙΜΟ
έχει
συμβάλλει
αποτελεσματικά στην ασφάλεια της
ζωής στη θάλασσα, στην βελτίωση των
προδιαγραφών ναυπήγησης των
πλοίων και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα η SOLAS είναι η βασική
διεθνής σύμβασης που σχεδόν όλες οι
χώρες την έχουν κυρώσει και έχει
προσφέρει τα μέγιστα στην ασφάλεια στη θάλασσα, με αποτέλεσμα την δραματική μείωση των ναυτικών ατυχημάτων
και την ασφαλέστερη λειτουργία των πλοίων, παρότι τα πλοία έχουν αυξηθεί και σε αριθμό αλλά και μέγεθος
Η MARPOL είναι η 2η σημαντική σύμβαση που έχει συμβάλλει αποτελεσματικά στην προστασία του θαλασσίου
περιβάλλοντος και σχεδόν έχει εκλείψει η προ ετών συνήθης ρύπανση της θάλασσας, τόσο από τα κατάλοιπα των
πλοίων, όσο και από τα κάθε μορφής απόβλητα. Και οι δύο μαζί SOLAS & MARPOL έχουν συντελέσει σχεδόν να
εξαφανιστεί η ατυχηματική ρύπανση.
Στα άλλα θετικά του ΙΜΟ ανήκει και η σύμβαση για τη ν. εκπαίδευση, που ενοποιεί τις αναγκαίες γνώσεις που πρέπει να
έχουν οι Αξιωματικοί του πλοίου, ανεξαρτήτως εθνικότητας και προελεύσεως, σημαντικό στοιχείο για την ασφαλέστερη
λειτουργία του.
Ο ΙΜΟ με τις Επιτροπές του όπως η MSC, MEPC κλπ καθώς και με τις Υποεπιτροπές ενοποιεί, μελετά, επεξεργάζεται τις
διάφορες προτάσεις των κρατών μελών του και με προσπάθεια της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης, διαμορφώνει το
κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο ακολούθως επικυρώνουν και εντάσσουν στη νομοθεσία τους διάφορες χώρες.
Η χώρας μας έχοντας γνώσεις και εμπειρία από τη λειτουργία της ναυτιλίας, συμμετέχει σε όλες τις επιτροπές και
υποεπιτροπές και συμβάλλει, ώστε το όποιο κανονιστικό πλαίσιο να είναι αποτελεσματικό και εφαρμοστέο στη πράξη.
Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Δημητριάδης Ευγενίδης ορίστηκε πρόσφατα Πρεσβευτής της Ελλάδος στον ΙΜΟ, θέση που
τιμάει τη χώρα μας και από την οποία όλοι γνωρίζοντας την προσωπικότητα την πείρα και τις γνώσεις του στα θέματα της
Ναυτιλίας, είμαστε σίγουροι ότι θα συμβάλλει με πολύ θετικό τρόπο στην προώθηση των σκοπών του ΙΜΟ κυρίως στα
θέματα της εκπαίδευσης.
Είναι γνωστό σε όλους ότι το Ίδρυμα Ευγενίδου αναλαμβάνει την σύνταξη και έκδοση των βιβλίων τα οποία
χρησιμοποιούνται από τους σπουδαστές των ΑΕΝ και συμμετέχει ενεργά στην προσαρμογή των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις και απαιτήσεις στην ναυτιλία τον 21ο αιώνα
Επίσης θέλω να υπογραμμίσω ότι με προσωπική πρωτοβουλία του κ. Δημητριάδη Ευγενίδη μελετάται οι μαθητές από τα
Λύκεια ναυτικής κατεύθυνσης να μπορούν εφεξής να εξελίσσονται σε Αξιωματικούς Α΄ τάξεως Πλοίαρχων & Μηχανικών.
Κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος, Πρεσβευτή της Ελλάδος στον ΙΜΟ, και πάλι σας συγχαίρω για την άξια επιλογή σας του
Πρεσβευτή της Ελλάδος στον ΙΜΟ..
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Εορτασμός 10ης επετείου Διεθνούς Μνημείου για τη Γυναίκα του Ναυτικού
Γαλαξίδι, Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου 2018
Χαιρετισμός στη εκδήλωση του κ. Β. Λογοθέτη, Μέλους ΔΕ ΝΕΕ
Χαιρετίζω την πρωτοβουλία να γιορταστεί η 10τή επέτειος από την Ανέγερση του μνημείου που είναι αφιερωμένο στην
«Γυναίκα του Ναυτικού» και μεταφέρω τον χαιρετισμό του Προέδρου μας Δρ. Γεωργίου Πατέρα ο οποίος δεν μπόρεσε
να παρευρεθεί σ’ αυτήν την σημαντική εκδήλωση.
Πριν 10 χρόνια με πρωτοβουλία του κ. Ευθύμιου Μητρόπουλου Ναυάρχου ε.α. του Λ..Σ., Γενικού Γραμματέα του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και γόνου του Γαλαξιδίου, κατασκευάστηκε αυτό το μνημείο για να τιμηθεί η
γυναίκα του ναυτικού.
Το ΝΕΕ στήριξε από την αρχή την ιδέα για το μνημείο πιστεύοντας, ότι η πρωτοβουλία κάλυπτε ένα κενό στη ναυτική
ιστορία του τόπου μας και συμμετείχε στα εγκαίνια.
Να υπενθυμίσω ότι το ΝΕΕ, είναι ο επίσημος φορέας στην χωρά μας για την Ναυτιλία και ο σύμβουλος της Πολιτείας για
ναυτιλιακά θέματα. Μέλη του δε, είναι όλα τα πλοία με Ελληνική σημαία από τα ιδιωτικά θαλαμηγά, έως τα
υπερδεξαμενόπλοια.
Το μνημείο είναι ένα χάλκινο σύμπλεγμα μιας νέας γυναίκας που κρατάει τα δυο ανήλικα παιδιά της και κουνώντας ένα
μαντήλι αποχαιρετά τον άνδρα της, που φεύγει με το πλοίο του και θα κάνει μήνες η και χρόνια για να ξαναδεί.
Μέχρι σχετικά πρόσφατα η ναυτολόγηση, τόσο για τους αξιωματικούς, όσο και για το υπόλοιπο πλήρωμα διαρκούσε
τουλάχιστον ένα χρόνο και δεν ήταν ασυνήθιστο να διαρκεί 2-3 χρόνια. Έτσι ο ναυτικός φεύγοντας για ταξίδι πρακτικά
αποκοβόταν από την οικογένεια του και η μονή επαφή ήταν τα γράμματα, τα τηλεγραφήματα, το ραδιοτηλέφωνο και οι
συνάδελφοι που ξεμπαρκάροντας περνούσαν από το σπίτι για να φέρουν νέα του στην οικογένεια.
Κατά την διάρκεια της απουσίας η γυναικά του ανελάμβανε την διαχείριση της φαμίλιας και της κτηματικής περιουσίας,
αν υπήρχε .Έπρεπε να είναι μάνα και πατέρας ταυτόχρονα, να φροντίζει ηλικιωμένους γονείς , να διαχειρίζεται τα
χρήματα που έστελνε ο άνδρας της και να αποφασίζει μόνη της για όλα τα σοβαρά, που στη στεριά τα ζευγάρια συνήθως
συζητάνε και συναποφασίζουν.
Πολύ καλυτέρα κατατοπισμένη από τον άνδρα της για τις στεριανές συνθήκες ήταν εκείνη που αποφάσιζε για αγορές η
πωλήσεις ακίνητων και φυσικά με ποιον η ποια θα πάντρευαν τα παιδιά τους.
Στους ναυτότοπους η θέση της γυναίκας ήταν ισότιμη με του άνδρα, αφού η κοινωνία της αναγνώριζε το μεγάλο βάρος
που είχε επωμισθεί και έπρεπε να διαχειριστεί.
Όταν μιλούσαν για κάποιο παιδί στο νησί η το ναυτοχώρι σημείο αναφοράς ήταν το όνομα της μάνας, λέγανε ο Νικόλας
της Μαριγώς, όχι του Κωνσταντή που ήταν ο πατέρας και ταξίδευε χαμένος στους ωκεανούς. Ένας καπετάνιος μου
διηγήθηκε ό,τι όταν πεντάχρονος αντίκρυσε τον πατερά του μετά τρία χρόνια μπάρκου , μισοκρυμμένος πίσω από το
φουστάνι της μάνας του την ρώτησε χαμηλόφωνα και ντροπαλά ποιος ήταν αυτός ο κύριος στο σπίτι τους.
Έπρεπε λοιπόν η μάνα να διατηρεί την αγάπη των παιδιών για ένα πατερά που ήταν απών και που γνώριζαν μόνο από τις
φωτογραφίες. Να δημιουργεί ατμόσφαιρα θαλπωρής και ξεκούρασης στον άνδρα, που έφτανε στο νησί η το χωριό
κουβαλώντας, εκτός από τα δώρα, την παρουσία ενός ανθρώπου με διαφορετικά βιώματα αποκομμένου και αμήχανου ,
μέχρι με τέχνη και τρυφερότητα εκείνη να τον μυήσει πάλι στη ζωή της στεριάς.
Η ίδια αυτή γυναίκα έπρεπε να καθυποτάζει, όσο ταξίδευε ο άνδρας της, επιθυμίες και ορμές μέχρι την επιστροφή του.
Σήμερα ευτυχώς το μπάρκο διαρκεί 4-7 μήνες και η επαφή με την οικογένεια μπορεί να γίνεται άνετα καθημερινά μέσω
του ιντερνέτ. Το ζευγάρι δεν είναι πια αποκομμένο και έχουν την δυνατότητα γράφοντας η μιλώντας να λειτουργεί η
οικογένεια.
Όμως η δυσκολία για εκείνη που μένει πίσω παραμένει και εάν σκεφτεί κανένας ό,τι σήμερα οι γυναίκες συνήθως
εργάζονται, η γυναίκα του ναυτικού έχει επωμισθεί επι πλέον ευθύνες. Σε αυτήν λοιπόν που διαχρονικά κρατάει την
οικογένεια συμπαγή, που είναι το σημείο αναφοράς και συνέχειας και εξασφαλίζει στο άνδρα της την προϋπόθεση να
μπαρκάρει, με αδιάσπαστο μυαλό για τα προβλήματα που αφήνει πίσω του , τιμά αυτό το μνημείο.
Ασφαλώς δεν είναι τυχαίο ότι επελέγη το Γαλαξίδι αυτός ο ιστορικός ναυτότοπος της χωράς μας για την ανέγερση του
μνημείου.
Οι συνθήκες τον 19 αιώνα όταν ήκμασε η ιστιοφόρος ναυτιλία στο Γαλαξίδι ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για τις ναυτικές
οικογένειες και περιγράφονται με ακρίβεια και γλαφυρότητα στο βιβλίο “Σκελετόβραχος’’ της Γαλαξιδιώτισσας Εύας
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Βλάμη’
Η Ελληνόκτητη ναυτιλία των 280 εκατομμυρίων τόνων DW η μεγαλύτερη ναυτιλία στον κόσμο οφείλει πολλά στην
αφανή αυτή ηρωίδα, που ως σύζυγος και μάνα στήριξε και ανέθρεψε γενεές ναυτικών και καραβοκύρηδων.
Εύχομαι να συνεχισθεί για πολλά χρόνια ο εορτασμός του θεσμού και συγχαίρω την τοπική αυτοδιοίκηση και τους
οργανωτές αυτής της συγκινητικής εκδήλωσης που αγκαλιάζει όχι μόνο τις Ελληνίδες αλλά τις απανταχού στον κόσμο
γυναίκες των ναυτικών.
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2nd MARE FORUM
Mykonos, 31 August 2018

To scrub or not to scrub, that is a commercial decision. Not an environmental solution
By Dr. George D. Pateras , President of the Hellenic Chamber of Shipping
We briefly touched on this subject at last year’s Mare Forum and I felt that we left without exploring
the subject correctly.
We need to look at this pressing question of low sulfur fuel holistically otherwise we will be drawn into
the commercial interests of the players rather than addressing the real problem - that is the preservation of the environmental for the future.
The IMO regulation 14 is clear: MEPC 176(58) adopted 10/10/08
Quote:
The Sulphur content of any fuel used on board ships shall not exceed the following limits:
Paragraph 1. 4.50% m/m prior to 1 January 2012
Paragraph 2. 3.50% m/m on and after 1 January 2012 and
Paragraph 3. 0.50% m/m on and after January 2020
And of course if operating within ECA’s 0.10% m/m on and after 1/1/15 in other words gasoil
Also Annex VI, Chapter 1 MARPOL 73/78 Regulation 4
Equivalents: is equally clear!!
I won’t read it all out but the salient point says:
1.The Administration of a Party may allow any fitting, appliance or apparatus to be fitted in a ship or other procedures,
alternative fuel oils, or compliance methods used as an alternative to that required by this Annex if such fittings, material,
appliances or apparatus or other procedures, alternative fuel oils, or compliance methods are at least as effective in terms
of emissions reductions as that required by this Annex, including any of the standards set forth in regulations 13 and 14.
And paragraph
4. The Administration of a Party which allows the use of an equivalent as set forth in Paragraph 1 of this regulation shall
endeavor not to impair or damage its environment, human health, property, or resources or those of other states
What does this actually mean? Not the letter of the law but the spirit of the regulation, it means limiting sulfur pollution
into the environment. Reduce Sulphur from 3,5% to 0,5%.
It’s that simple.
In my mind it doesn’t say take the Sulphur out or the gaseous emissions and put it into the liquid emissions!!
Let’s talk a little about combustion. I won’t get too technical.
If you burn a carbon based fuel (Hydrocarbon products/Benzene ring) you get 3 main by-products of combustion:
CO, CO2 and black C.
CO is poisonous; so that’s bad!!
You will be fined if Black C is seen belching from your funnel!
So that’s also bad!!
And we need to limit CO2 which is a green-house gas, also bad!!
You all understand that we have the same problems from burning LNG, which is 85%-95% methane (CH4) but with the
added problem of methane slippage.
Methane is 24 times more potent as a green-house gas than CO2. But of course methane burns much more efficiently
than the long chain Hydrocarbons in fossil fuel.
So going back to combustion, we don’t want CO as it’s poisonous, so we add more oxygen and create CO2 as opposed to
CO. The only way to do this is by adding more oxygen to the combustion process, practically we add more air, above the
stoichiometric required quantity. But, a big but, this also increases dramatically the NOx because air is 78% N and only 21%
O2 creating the well-known Tier III problem.
So we knowingly create more CO2 and NOx in combustion to prevent the production of poisonous CO and esthetically displeasing black carbon. Personally and from the literature I have read black carbon may be more of a culprit for melting ice
caps than the alleged global warming. Black carbon reacts rather like salt on ice and lowers its melting point, so the ice
melts where the black C settles creating weak spots and stress concentration does the rest.
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But this is not news to any of you.
This is all familiar ground and not controversial.
We all know that the concept of alternative energy sources has been seriously around for more than 70 years. In fact, my
uncle built a crude but fairly efficient solar panel in Vrondados (Chios paradise on earth) in the 60s, it worked without problems for almost 50 years. So, why have we taken so long to take this serious look at pollutants from combustion of carbon
based fuels.
We have known about this for decades. In the UK, the combination of FOG and SOOT from domestic coal burning for heating created SMOG which lead to the enactment of the smokeless coal law in the late 60s. I recall whilst at university in the
70s and 80s that any study on alternative fuel sources, except nuclear, was immediately stifled by oil money. The oil producers were making so much money that there was no way that they were prepared to lose any part of this very lucrative
market nor were the countries that benefited from them.
I think it’s time to talk about Sulfur now, a naturally occurring element, found in volcano lava and in fossil fuels given to us
by the almighty. It cannot be destroyed by combustion.
It appears in many forms:
S the solid with a molecular weight of 32 or SO2 the Sulphur Dioxide created after combustion or H2SO4 the acid, better
known as sulfuric acid or acid rain, once the combustion sulfate dissolves in water
The O2 atom has a molecular weight of 16 x 2 = 32
thus the sulfate of S are heavier than S.
S=32, SO2=64 and SO2=96.
That is why the weight of sulfur after combustion and reaction with the atmosphere is 3 times heavier than the sulfur actually in the fuel.
Sulfur is actually useful for engines as it acts as a lubricant, lubricating primary and secondary reciprocating parts within
the engines fuel system. The removal of S from fuel will require an engine redesign and/or the use of lubricity additives. A
minor problem in the global picture.
So, let’s remove the sulfur. It’s bad, it causes acid rain and other unpleasant side effects. But of course nothing grows without sulfur in the soil. This has created quite a nice niche market buying S from the refineries and selling it to the farmers….
I’m all for new trade.
So what are the logical solutions. Either remove the S at source, in other words from the fuel prior to combustion, something that should be done at the refinery, or clean the exhaust gases by use of scrubbers.
We can actually use the hydrated lime used in scrubbers to scrub CO2 and create calcium & water, both inert.
But sulfur scrubbers don’t create an inert lime since they create sulfur, sulfates and sulfuric acid slurries. None of which are
inert nor environmentally friendly.
In the open loop Scrubbers we dump that slurry at sea; in the closed loop this is retained on board. The big question is how
much of WHAT are we dumping or storing on board.
I won’t go into the inefficiencies or complications of the workings of a scrubber, but the open loop uses SW to remove the
sulfur dioxide, SO2, from combustion by dissolving in abundant SW (cheap & freely available) and creating the sulfate
H2SO4 commonly known as sulfuric acid, which is then dumped into the sea, corroding all the pipework on its way into the
sea.
So this is the same amount of S dumped into the sea as world have been exhausted into the atmosphere. Approximately
1,750kg per day or about 6 kg/mile (assuming 3,5%S, 50ton consumption at 12 knots)
So what have we done?
We just bypassed the Acid rain stage without the benefit of the cooling effect of aerosoled S in the air, the effects of which
admittedly only last for 6 months. And just redirected our emissions from the air directly into the sea!!
According to Dr. Gratsos recent research, global warming is directly affected by the removal of aerosoled Sulphur from the
air.
On the other hand, closed loop scrubbers use lime, Calcium hydroxide and some small quantity of fresh water creating a
calcium sulfate slurry (plaster of Paris) which has to be stored on board. 50MT fuel consumption equates to about 5MT of
slurry per day or 150MT on a 30 day trip. A part of the pH cured slurry is also actually dumped overboard in most closed
loop and hybrid scrubber designs. (This is the bleed off of circulating scrubber solution which is topped up using fresh water
to maintain the correct concentration of scrubber solution)

64

_______________________________________________________________________________________________________ ΟΜΙΛΙΕΣ

But no one wants to take this retained Sulphur rich slurry ashore!!
Problems, problems, problems.
Ports should be forced to provide reception facilities.
An odd question has arisen by advocates of the scrubber: what’s the problem of dumping the H2SO4 into the sea? It’s only
about 1,750kg per ship/day x 2,000 scrubbers or 3,500 tons a day.
Or if we had actually fitter 60,000 scrubbers we would be dumping about 105,000 tons of sulfur a day into the sea. Or
about 30 million tons a year!!
It really does not sound like much of an environmental solution when you look at it that way!!
So how much S is actually in the sea before we start dumping it from our scrubber. The reply from scrubber manufacturers
is about 7%. So that’s 70kg per cubic meter now. So what we intend to dump is fraction of what already exists.
OR IS IT???
Actually it IS 7% sulfate of SO4 in the chemical solid make up at SW which is only 0.25% of SW. the rest is H2O fresh water.
So 7% of 0.25% is a mere 0.175% a lot less that we are about to dump in the sea.
But, after a little research as opposed to what the scrubber manufacturers claim, by molecular weight there are 884ppm
Sulfur in SW or 0,016% a negligible amount. Far less than the 1,750kg per ship day or 6 Kg an hour.
But let’s go back to the IMO regulations. No S above 0,50%.
So why are we even contemplating scrubbers as opposed to forcing the oil companies to remove it at source?
I think the answer is in the question.
The oil majors, in all their wisdom, have decided to pass the expense on to the shipowner and are obliging them to install
scrubbers with the promise of lucrative charters.
But the market is a powerful force; more powerful than the oil majors lobby, which will result in the narrowing of the price
differential between low & high Sulfur fuel. There are no more than about 2,000 scrubbers fitted, so sooner rather than
later the supply and demand of the two fuels will balance out and the low sulfur, straight run fuel will be cheaper than the
3.5% sulfur fuel making the scrubbers redundant.
But in the mean time we have another major operational problem. There is no ISO standard yet available for low sulfur
blended fuel. This has greater problems. The size of this problem should require a push for an immediate and urgent solution.
Thankfully, at the intersessional IMO meetings the dangers of blended fuel was discussed. Instability and incompatibility
will create dangerous operational problems.
Instability will cause asphaltines to drop out of solution and incompatibility of blends will cause the diluting agent, the
lighter distillate not to mix. Suction from tanks will be impaired and combustion will be abruptly stopped.
So the intransigence of the oil companies not to address the problem in a timely manner will cause untold problems.
They are forcing new building VLCC owners to fit Scrubbers that just redirect the pollution directly into the sea, or they are
producing an unsatisfactory or unsafe low sulfur fuel blend.
Both totally unsatisfactory solutions.
It is obvious that the use of scrubbers is only a temporary, stop gap solution. Eventually the fuels containing Sulphur will
have to be stripped of Sulphur before use.
But the problems continue; Australia has suggested that they intend to ban “Open loop Scrubbers” in territorial waters.
The EU will obviously follow suit for its non-ECA coast line.
Eventually everyone will realize the pollution effect of the open loop scrubber and ban them everywhere...except the open
sea. So either you fit a Closed Loop or Hybrid scrubber or you have a duel fuel capacity.
So all we will do is kill marine life along the designated ocean route by dumping concentrated doses of sulfuric acid. I don’t
think this was the spirit of regulation 14 when it was conceived, written or enacted.
In conclusion, I believe the only viable solution is for the oil companies to produce Low sulfur 0.5% straight run heavy fuel
oil and let’s go about our business and resolve the environmental issues affecting our planet, because so far we are just
exasperating the global warming issue with our ill-conceived concepts of clean air.
Quite frankly to quote a respected friend ”we are trying to re-engineer the planet and failing miserably”.
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Ομιλία Προέδρου ΝΕΕ, Δρ. Γεωργίου Δ. Πατέρα, στην Άνδρο τον Αύγουστο

Σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ να
μιλήσω εκ μέρους του Ναυτικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος.
Την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, εάν
θυμάμαι καλά, τιμήσατε τον Πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Κο Παυλόπουλο,
και τον κάνατε επίτιμο δημότη Άνδρου. Μας
προλάβατε γιατί εμείς κάναμε επίτιμο
δημότη Οινουσσών τον υπουργό μας τον
κύριο Κουρουμπλή.
Γίνανε δύο γεγονότα όταν ήρθα για τους
περιφερειακούς αγώνες ιστιοπλοΐας.
Το πρώτο ήτανε η επίσκεψή μας στην
φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς που συνόδευε
τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Ανεβήκαμε με τον πρόεδρο του Ναυτικού
Ομίλου Άνδρου, τον κύριο Πολέμη, την υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας την κυρία Κατερίνα Μονογιού και τον
πρόεδρό σας τον κύριο Μάκη Κουρτέση!
Γνώριζα τον κυβερνήτη από το NATO και μας κάλεσε για ένα καφέ.
Στην φρεγάτα παρατηρήσαμε, μετά μεγάλης λύπης, πως είχε καιρό να βαφτεί και είχε πολύ σκουριά.
Αποφασίσαμε επιτόπου πως πρέπει να κάνουμε προσφορά να βάψουμε και τις εφτά φρεγάτες τύπου Έλλη!!
Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω πως οι πρώτες τρεις φρεγάτες έχουνε βαφτεί με ευγενική προσφορά του Ναυτικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος, του κύριου Μάκη Κουρτέση και της Neptune line.
Tο δεύτερο γεγονός ήτανε η συζήτηση με τον δήμαρχο σας για την ναυτική εκπαίδευση και το πώς μπορεί η Άνδρος να
προσφέρει κάτι παραπάνω σε αυτόν τον τομέα.
Η πρώτη σκέψη ήτανε να χτιστεί ΑΕΝ Aκαδημία Eμπορικής Nαυτιλίας κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο και χρονοβόρο.
H δεύτερη όμως σκέψη ήτανε η επέκταση του Ν.ΕΠΑΛ του Ναυτικού Λυκείου Άνδρου ώστε να υπάρξει και τμήμα
μηχανικών.
Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει πιο εύκολα. Είναι μία σκέψη που ήδη έχω προτείνει στο υπουργείο και είμαι στην
ευχάριστη θέση να σας εξηγήσω περίπου πως μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Γίνεται μία μελέτη για να ανεβάσει το
επίπεδο των Ν.ΕΠΑΛ, να μπορούνε και αυτά τα παιδιά να μπούνε στα ΑΕΝ για να μην υπηρετούν παραπάνω χρόνια στην
θάλασσα και να μη θεωρούνται ναυτικοί δεύτερης ταχύτητας.
Η μελέτη έχει δοθεί στο ίδρυμα Ευγενίδης και ελπίζουμε να έχουμε αποτελέσματα μέχρι το τέλος του 2018.
Έχω συζητήσει με τον δήμαρχό σας να φτιάξετε ένα ανεξάρτητο Ν.ΕΠΑΛ για πλοίαρχους και μηχανικούς σε υπάρχοντα
κτήρια. Βέβαια θα πρέπει εσείς να τα εξοπλίσετε. Πιστεύω πως θα είναι μία καλή προσφορά προς την εμπορική ναυτιλία.
Και πάλι ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας στην όμορφη Άνδρο το δεύτερο
ομορφότερο νησί του Αιγαίου,
Σας ευχαριστώ πολύ!
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Γενική Συνέλευση του Andros Maritime Association
11 Αυγούστου 2018, εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου
Address by Dr. George D. Pateras , President of the Hellenic Chamber of Shipping
Commodore of the Andros Yacht Club
Mr. J. PAYAT, Ambassador of USA
Ladies and gentlemen, honored guests
It is a great pleasure for me to attend this prestigious regatta and be invited back here to Andros, as I have said before, to
the second most beautiful island in the Aegean!
If you care to look North East you will see the majestic glow of the most beautiful island in the Aegean discreetly hidden by
Chios as you can possibly imagine I am referring of course to Oinoussai, or as we call it heaven on earth!
I first became involved with the Andros yacht club when I was persuaded by Mrs. Monogiou of the New Democracy Party to
assist in funding the Regional Youth Yacht Regatta which was attended by almost 200 children between the ages of 5 and
15. They came here after Easter this year for an absolutely phenomenal regatta!! This is a huge community service provided
by the Andros yacht Club, I applaud them for what they do for their community, all year round!
Whilst I was here during the regatta I had the chance to speak with members of the Andros Maritime Association, AMA,
together with the Mayor and other influential members of the Andros shipping community
It was at the time that the president of the Hellenic Republic Mr. PAVLOPOULOS was made an honorary citizen of Andros.
During that event we had a chance to visited one of our naval Frigates that was accompanying the president, as you are all
well aware Greece has gone through some serious economic woes which has lead to budget cuts in our defence spending.
The frigates all needed some sproosing-up so the Andros shipping community led by AMA under the auspices of the HCS
decided to make a donation for the painting of all seven “ELLY” type frigates in our Navy. It was very easy for me to find
donors to get the job completed.
This was my first introduction to the Andros shipping community after a very long time. The mayor, the President of AMA
and the Commodore of the Andros Yacht Club were all very persuasive and asked for the assistance of the HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING in finding a way for Andros to assist in the education of the urgently needed Greek Merchant Navy Officers.
As you will know Mr. Ambassador the HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING is heavily involved in anything to do with maritime
education in Greece.
If you don’t mind, I would like to concentrate a little bit on this very important subject.
Firstly: The agreement between the Greek Naval Academies, AEN, and SUNY, the Southern University of New York, is now
signed sealed and delivered. Every effort is being made to expand this agreement to all 13 Hellenic Naval Academies. In fact
on Wednesday 22nd I was with the Minister of Merchant Marine and Island Policy who confirmed that the legislation necessary to facilitate the exchange of educational credits is ready to be submitted to the next session of parliament when it
opens after the summer recess.
This legislation is a great step forward and I thank the US Ambassador Geoff Pyatt for his initiative together with Senator
Lou Raptakis of Rhode Island
Secondly: We all acknowledge that Andros is one of the Main Shipping Islands in Greece with a long and rich history, the
Andros Shipowners’ have had a profound impact on shaping the Greek shipping miracle. Today they wish to enhance this
contribution by offering more to Maritime Education, in this regard AMA has enlisted the assistance of the HCS in finding the
way trough the bureaucracy in order to expand the existing Maritime Trade College, Ν-ΕΠΑΛ, from just a college for Deck
Officers to also include Engineering Officers. I am pleased to announce that the Ministry is all for this plan and will assist the
Mayor in optaining all the reqired plans and approvals from the Ministry of Education.
Incidentally last time I was here there was a question of the graduates of the Andros Trade college entrance into the Naval
Academies but I believe we were able to resolve this issue. A circular should have alredy been sent out to all the colleges.
I hope I haven’t bored you all with these matters, but on with the ocean racing, the king of all sports!!
Congratulations to all participants and my only wish is that we are all well enough so that we can attend the same event
next year.
Again I’d like to thank you all very much for inviting me back to this event after 41 years.
Thank you
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Επιστημονικό Συνέδριο
Λιμενικά Έργα και Έργα Προστασίας Ακτών
Μύκονος, 29 & 30 Ιουνίου 2018

Χαιρετισμός Προέδρου ΝΕΕ, Δόκτωρος Γεωγίου Δ. Πατέρα
Ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετέχω στο σημερινό Συνέδριο, το οποίο για 2 μέρες θα ασχοληθεί με
επίκαιρα και ιδιαίτερα σημαντικά θέματα, όπως ο εκσυγχρονισμός και η ασφάλεια των Λιμανιών μας, καθώς
και η προστασία των Ακτών.
Στα λιμάνια, κυρίως τα νησιωτικά, υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα σε θέματα υποδομής, όπως έχει τονίσει
η Ένωση Πλοιάρχων. Τα ακτοπλοϊκά πλοία καθημερινά προσεγγίζουν αυτά τα δύσκολα λιμάνια.
Σε πρόσφατη έκθεση, η Ένωση Πλοιάρχων αναφέρει ότι στα νησιωτικά λιμάνια υπάρχουν ελλείψεις, τόσο
στην υποδομή για να δεχθούν τα σύγχρονα μεγάλα Ακτοπλοϊκά πλοία, όσο και στην προστασία των λιμανιών.
Oι προβλήτες είναι ανεπαρκείς, κατασκευασμένες πριν από πολλά χρόνια και οι τσαμαδούρες, όπου
υπάρχουν, πρέπει να αλλαχθούν ή να επισκευαστούν.
Οι κυματοθραύστες για την προστασία των λιμανιών ή δεν υπάρχουν ή όπου υπάρχουν είναι ανεπαρκείς.
Από την άλλη μεριά, για τους επιβάτες δεν υπάρχουν ή είναι ανεπαρκείς οι κλιματιζόμενοι χώροι, καθώς και
άλλες απαραίτητες υποδομές που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο λιμάνι σήμερα.
Για να υπάρξει εκσυγχρονισμός των λιμανιών είναι απαραίτητες οι επενδύσεις, ιδιωτικές ή δημόσιες. Ο ΟΛΠ/
COSCO σε πρόσφατη ενημέρωση αναφέρθηκε σε προγραμματισμένες σημαντικές επενδύσεις στο λιμάνι του
Πειραιά, φτιάχνοντας ένα καινοτόμο «Master Plan».
Είναι ένα καλό παράδειγμα για όλα τα μεγάλα λιμάνια να προσελκύσουν επενδυτές. Πρέπει οι προτάσεις να
είναι οργανωμένες.
Εμείς στο Επιμελητήριο έχουμε μέλη μας όλα τα πλοία που χρησιμοποιούν τα διάφορα λιμάνια, από τα
μεγάλα σύγχρονα επιβατηγά πλοία έως τα μικρότερα σκάφη που πραγματοποιούν τοπικές πλόες ή εκδρομές
σε κοντινές ακτές.
Παράλληλα, ο βασικός νόμος του ΝΕΕ προβλέπει το επιμελητήριο να ενδιαφέρεται τόσο για τα πλοία-μέλη
του, όσο και για την ενίσχυση της Εθνικής Οικονομίας και τα λιμάνια είναι πηγές εσόδων για την Εθνική
Οικονομία.
Σαν επιμελητήριο θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας να βοηθήσουμε να βρείτε επενδυτές για το καλό των
λιμανιών μας.
Θέλω να σας υπενθυμίσω το Maritime Cluster της Ελλάδας. Πιστεύω πως μας συμφέρει όλους όσοι
περισσότεροι εγγραφούν στο www.maritimehellas.org.
Κλείνοντας, να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Συνέδριο, να συγχαρώ τους οργανωτές και τον κ.Κ.ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ για
τις πρωτοβουλίες του στην οργάνωση του συνεδρίου και να έχει το Συνέδριο χρήσιμα συμπεράσματα για το
κοινωνικό σύνολο.
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East Med Yacht Show 2018
Μαρίνα Ζέας, 5 Μαΐου 2018
Χαιρετίζω και την φετινή 2018 ετήσια έκθεση / εκδήλωση παρουσίασης και προβολής της Δυναμικής, που το Γιώτινγκ
(Θαλάσσιος Τουρισμός) έχει για την Ελλάδα αλλά και Διεθνώς.
Είναι το δελεαστικό εκείνο είδος τουρισμού που ο τουρίστας έχει την μοναδική ευχέρεια με προσιτό κόστος να
επισκεφθεί και απολαύσει μοναδικές ομορφιές παράλιων και νησιών που, ούτε η πολυπληθής οργανωμένη κρουαζιέρα,
ούτε ο χερσαίος τουρισμός του προσφέρει.
Το φετινό «East Med Yacht Show» συμπίπτει με την ψήφιση του νέου ν. 4504/2017 που επικαιροποίησε και αναβάθμισε
σε πολλά σημεία το θεσμικό πλαίσιο παρέχοντας στο γιώτινγκ στοιχεία ανάπτυξης του και περιορίζοντας τον αθέμιτο
ανταγωνισμό.
Το ΝΕΕ με θεμέλιο της Πολιτικής του το «free & fair competition» στηρίζει την πρακτική στην Ελλάδα να λειτουργούν και
ασκούν δραστηριότητα όχι μόνο τα Ελληνικής σημαίας σκάφη αναψυχής αλλά και ξένης σημαίας, πάντα όμως σε ένα
καλά δομημένο και υγιές περιβάλλον ανταγωνισμού με ίσους όρους.
Το Επιμελητήριο με τους επαγγελματίες του χώρου, που είναι όλοι Μέλη μας και εκπροσωπούνται στο Διοικητικό
Συμβούλιο συνδιαμορφώνουμε και προωθούμε στα αρμόδια Υπουργεία την κατάλληλη Πολιτική για το Γιώτινγκ.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ό,τι βρίσκουμε ανταπόκριση σ’ όλα και για παράδειγμα θα αναφέρω το «Σύστημα Ηλεκτρονικού
Μητρώου», που ενώ από 4ετίας έχει νομοθετηθεί με ν.4256/14 και επανελήφθη με το πρόσφατο νόμο 4504/2017 Δεν
υλοποιείται.
Αλήθεια γιατί κωλυσιεργούν τα Υπουργεία;
Τέλος να επαναλάβω και σημειώσω, ότι από έτους λειτουργεί τo «Μaritime Hellas navigate the Greek cluster» που είναι
Βασική Πλατφόρμα, Ιστότοπος, την οποία συνίδρυσαν το Επιμελητήριο, η ‘Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το ΕΒΕΠ και
στόχο έχει την προβολή όλων περί τη Ναυτιλία δραστηριοτήτων. Είναι μη κερδοσκοπικό όργανο με ελάχιστο τέλoς €30 το
χρόνο για να καλύπτει τα έξοδά του.
Εγγραφείτε στο www.maritimehellas.org
Θα σας δώσει προστιθέμενη αξία και θα ωφεληθείτε .
Καλές δουλειές
Δρ. Γεώργιος Δ. Πατέρας, Πρόεδρος ΝΕΕ
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΝΕΕ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟ 2018
Συνεδρίαση της 23ης Φεβρουαρίου 2018

Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 23/2/2018 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:
(1)

Πρώτη Συνεδρίαση και Συγκρότηση σε Σώμα του ΔΣ

Ο κ. Πρόεδρος καλωσορίζει τα μέλη του ΔΣ στο 1ο Συμβούλιο μετά τις εκλογές 14/2/2018 και ενημερώνει το
ΔΣ, ότι οι εκλογές στις14/2/2018 έγιναν σύμφωνα με τον ν. 989/79, που προβλέπει ανά διετία ανανέωση του
ημίσεος των μελών του ΔΣ, ήτοι 16 μέλη, ενώ η θητεία είναι 4ετής.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλωσορίζει τούς για 1ή φορά εκλεγέντες κ.κ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΣΤΥΛΛΙΑΝΟ, ΣΠΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ.
Επίσης καλωσορίζει τους επανεκλεγέντας κ.κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ,
ΒΕΡΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΜΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΠΑΣΧΑΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ,
ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, ΣΟΥΡΑΒΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΤΣΑΒΛΙΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΤΣΑΚΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΦΑΦΑΛΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ και ευχαριστεί τους απερχόμενους κ.κ ΓΡΑΤΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΠΕΡΑΝΤΙΝΟ
ΙΑΚΩΒΟ και ΣΑΡΛΗ ΜΙΧΑΗΛ για την σημαντική προσφορά τους σε όλα τα θέματα του Ναυτικού
Επιμελητηρίου.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος δίδει τον λόγο στον απερχόμενο κ. Ι. ΠΕΡΑΝΤΙΝΟ, ο οποίος εκφράζει τις
ευχαριστίες του προς το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος για την επί πολλά χρόνια συμμετοχή του στο ΔΣ
και την απρόσκοπτη, παραγωγική και ωφέλιμη για τη ναυτιλία συνεργασία που είχε. Προσθέτει δε, ότι ο κ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ που τον διαδέχεται, είναι επίσης υψηλόβαθμο στέλεχος στην «Atlantic Bulk
Carriers Management Ltd» προερχόμενος από το ναυτιλιακό χώρο (Πλοίαρχος Ε.Ν), με εμπειρία σε όλα τα
θέματα, τόσο του πλοίου, όσο και των ναυτιλιακών εταιρειών.
Τέλος εύχεται καλή θητεία στη νέα περίοδο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι αντίστοιχη ευχαριστήριος επιστολή είναι στον φάκελο από
τον κ. Ν. ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει, ότι σύμφωνα με την για χρόνια πρακτική στο ΝΕΕ στην 1η
Συνεδρίαση μετά τις εκλογές, για την εκλογή νέου Προέδρου, προεδρεύει ένα μέλος από το Διοικητικό
Συμβούλιο και προτείνει τον κ. Ν. Βερνίκο. Μη υπάρχουσας άλλης πρότασης, παραχωρεί τη θέση του και
καλεί τον κ. Ν. Βερνίκο.
Εκλογή Προέδρου
Λαβών τη θέση του Προέδρου ο κ. Ν. Βερνίκος, ευχαριστεί το ΔΣ για την αποδοχή να προεδρεύσει στην 1η
Συνεδρίαση του ΔΣ, εύχεται καλή νέα περίοδο, καλωσορίζει τους νεοεκλεγέντας και επανεκλεγέντας και
ευχαριστεί τους απερχόμενους.
Ακολούθως προτείνει για την Εφορευτική Επιτροπή τους κ.κ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΔΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ και Γραμματέα τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ (Διευθυντή ΝΕΕ).
Μη υπάρχουσας άλλης προτάσεως αρχίζει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και λαβών τον λόγο ο κ. Γ.
ΓΑΒΡΙΗΛ προτείνει για Πρόεδρο τον κ. Γ.Δ. ΠΑΤΕΡΑ.
Μη υπάρχουσας άλλης προτάσεως ξεκινάει η διαδικασία ψηφοφορίας, ύστερα από την οποία παμψηφεί
εκλέγεται ο κ. Γ.Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Πρόεδρος του ΔΣ/ΝΕΕ για τη διετία 2018-2020.
Τον καλεί ο κ. Βερνίκος να πάρει τη θέση του Προέδρου και συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Ο επανεκλεγείς Πρόεδρος κ. Γ.Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ, λαβών την θέση του Προέδρου ευχαριστεί τα μέλη του ΔΣ για την
τιμή να είναι Πρόεδρος και αυτή την 2ετία και συγκροτείται το ΔΣ σε Σώμα ως ακολούθως:
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Συγκρότηση ΔΣ ΝΕΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΤΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΑΤΣIΔΑΚΗΣ IΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΚΟΡΔIΑΣ IΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΥΡΑΒΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΡΑΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΒΛIΡΗΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΑΦΑΛIΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΡΝIΚΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ
ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΒΡIΗΛ ΓΕΩΡΓIΟΣ – ΝIΚΟΛΑΟΣ
ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑIΜΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΑΝΝΑ
ΛΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΔIΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(2)

Συγκρότηση ΔΣ ΝΑΥΣ

Αναφορικά με την ΝΑΥΣ ενημερώνει ο κ. Πρόεδρος, ότι σύμφωνα με το Κατασταστικό της έχει 7μελές ΔΣ με
2ετία θητεία, όπως το ΔΣ/ΝΕΕ. Πρόεδρος της ΝΑΥΣ είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος ΝΕΕ και τα 6 μέλη ορίζονται
από το ΔΣ/ΝΕΕ στην 1η Συνεδρίαση του. Προτείνω αλφαβητικά τους κ.κ ΑΓΑΠΗΤΟ ΑΝΤΩΝΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ, ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΤΣΕΝΕΜΠΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΦΑΦΑΛΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
Το ΔΣ ΝΕΕ συμφωνεί με την πρόταση του κ. Προέδρου.
(3)

Διάφορα θέματα

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ό,τι στο φάκελο υπάρχουν έγγραφα για ορισμένα επίκαιρα
θέματα και παρακαλώ για απόψεις.


Ο κ. Γ. Βερνίκος θέτει το θέμα της εκπροσωπήσεως στο ΔΣ/ΝΕΕ του κλάδου του θαλάσσιου τουρισμού
και σημειώνει, προκειμένου να ενημερωθούν οι νέοι αλλά και να υπενθυμίσει στους παλαιότερους,
ότι ο κλάδος υποεκπροσωπείται στο ΝΕΕ, στο πνεύμα όμως της ενότητας στο ΝΕΕ δεν εγείρει θέμα
απλώς το σημειώνει. Επιθυμώ να σημειώσω επίσης ότι βρισκόμαστε σε μεγάλες εξελίξεις διεθνώς,
όπου επηρεάζουν και τον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας. Έτσι θα πρέπει οι απόψεις του ΝΕΕ πέρα του
τεχνοκρατικού χαρακτήρα, για θέματα ναυτιλίας να έχουν και θέματα ευρύτερης πολιτικής και έτσι να
αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα για τη γενικότερη κατάσταση στο Πολιτισμό,
την Παιδεία κλπ.



Στη συνέχεια ο κ. Ν. Τσαβλίρης εκπροσωπών τα Ρυμουλκά – Ναυαγοσωστικά, θέτει το θέμα του Tonnage Taxes και σημειώνει, ότι μάλλον η αναμενόμενη ρύθμιση από τις Βρυξέλλες αφήνει εκτός τα
ρυμουλκά, αλλά ίσως και πλοία της Β΄ Κατηγορίας. Παρακαλώ το ΝΕΕ να επικοινωνήσει με το
Υπουργείο Οικονομικών για να μάθουμε τί ακριβώς συμβαίνει. Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει, ότι το
θέμα του Tonnage Taxes βρίσκεται σε διαβούλευση με τις Βρυξέλλες και θα ήτο σκόπιμο να
περιμένουμε την εξέλιξη, διότι η ενδεχόμενη παρέμβαση του ΝΕΕ τώρα ίσως δημιουργήσει
προβλήματα στις Διαπραγματεύσεις.

Το ΔΣ συμφώνησε και παρακάλεσε τον κ. Πρόεδρο το ΝΕΕ να παρακολουθεί το θέμα φορολογίας των πλοίων
και έγκαιρα να ενεργήσει και για τα ρυμουλκά.
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Συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου 2018
Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 27/3/2018 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:
(1)

Συζήτηση για 'Εγκριση Απoλoγισμoύ - Iσoλoγισμoύ & Iσoλoγισμoύ
Οικovoμικής Διαχειρίσεως Οικovoμικoύ έτoυς 2017

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι η οικονομική χρήση το 2017 έγινε με πνεύμα περιστολής των δαπανών
και οικονομικότερη διαχείριση όλων των δεδομένων. Θεωρώ συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος, ότι οι Υπηρεσίες του
ΝΕΕ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση των εσόδων αλλά και με πνεύμα οικονομίας
διαχειρίζονται τις όποιες δαπάνες και στη συνέχεια παρακαλεί τον κ. Ι. Πλατσιδάκη Πρόεδρο Οικονομικής
Επιτροπής, να αναπτύξει το θέμα. Λαβών τον λόγο ο κ. Ι. Πλατσιδάκης αναφερόμενος στον διακινηθέντα
έγκαιρα προς όλα τα μέλη του ΔΣ Απολογισμό 2017, σημειώνει τα ακόλουθα:
Κατά τo χρovικό διάστημα 1.1.2017 - 31.12.2017 τα πάσης φύσεως έσoδα τoυ Ν.Ε.Ε., όπως εμφαvίζovται
αvαλυτικά στoυς συγκεκριμένους κωδικoύς αριθμoύς τωv εσόδωv τoυ Απoλoγισμoύ υπερέβησαν τα έξοδα
με πραγματικό πλεόνασμα περί τις 60.000€.
Τα αποθεματικά του ΝΕΕ όπως ο νόμος προβλέπει είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα.
Στη συζήτηση που ακολούθησε ο κ. Ι. Αρβανιτίδης (Διευθυντής Διοικητικού – Οικονομικού) απαντά σε
ερωτήσεις και δίνει διευκρινίσεις.
Ακολούθως με την ολοκλήρωση της συζητήσεως και ανταλλαγής απόψεων, τo Διοικητικό Συμβoύλιo
ομόφωνα εγκρίνει τov Απoλoγισμό, Iσoλoγισμό, Iσoλoγισμό Ταμειακής Διαχειρίσεως και όλα τα οικονομικά
πεπραγμένα του ΝΕΕ έτoυς 2017.
Ειδικότερα, με την έγκριση του Απολογισμού, εγκρίνονται:
(α) Οι Δαπάνες που περιέχονται στον Απολογισμό, σύμφωνα με τα εκδοθέντα χρηματικά εντάλματα με τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά τους, από τα οποία έχουν θεωρηθεί κατά τον προληπτικό έλεγχο από το γραφείο
Παρέδρου στον Πειραιά, εκείνα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις θεώρησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο
σύμφωνα με το π.δ. 136/2011.
(β) Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, όπως προκύπτουν και περιέχονται στον Απολογισμό, με τα γραμμάτια
εισπράξεως και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τους, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία του
ΝΕΕ και στους αντίστοιχους κωδικούς του συζητούμενου Απολογισμού.
Τα μέλη του ΔΣ ευχαριστώντας τον Πρόεδρο και τους Υπηρεσιακούς παράγοντες του ΝΕΕ για την
επιμελημένη και με πνεύμα οικονομίας διαχείριση των πόρων του ΝΕΕ, θεωρούν και επικροτούν όλες τις
ανωτέρω οικονομικές πράξεις Δαπανών & Εσόδων, νόμιμες και γενόμενες σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
γι΄ αυτές διαδικασίες και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του ΝΕΕ.
Εξoυσιoδoτούν δε τov κ. Πρόεδρo για τηv διαβίβαση του Απολογισμού στo Υπoυργείo Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής για έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 39 παργ. 4 του Ν. 4024/2011.
Μετά την έγκριση από το ΥΝΑΝΠ απαιτείται η υποβολή του Απολογισμού και όλων των δικαιολογητικών
Εσόδων-Εξόδων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου ολοκληρώνονται οι σχετικές διαδικασίες και περατούται
οριστικά ο διαχειριστικός έλεγχος οικονομικής χρήσεως έτους 2017.
(2)

Maritime Hellas – Cluster

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι στην 1/3/2018 συναντήθηκε με τους Προέδρους κ.κ Θ. Βενιάμη (ΕΕΕ)
και Β. Κορκίδη (ΕΒΕΠ) με πρωτοβουλία του κ. Θ. Βενιάμη για να εξετάσουν δυνατότητες να εγγραφούν μέλη
ΕΒΕΠ στο Maritime Hellas σύμφωνα με υπόσχεση προγενέστερα του κ. Β. Κορκίδη.
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Από τη συζήτηση των Προέδρων προέκυψε ό,τι πρέπει εκπρόσωποι του ΕΒΕΠ να συναντηθούν με την ομάδα
του ΝΕΕ για το Μ.Η.C.
Με πρωτοβουλία του κ. Ι. Τσενεμπή έγιναν επαφές με την Δ/νση ΕΒΕΠ και καθορίστηκε να έλθουν στο ΝΕΕ
εκπρόσωποι του, αλλά με έγγραφες προτάσεις. Έτσι στις 9/3/2018 έγινε στο ΝΕΕ συνάντηση, όπου
συμμετείχε και το ειδικό τεχνικό γραφείο «IΓΚΡΟΥΠ» που βοηθάει στο πρόγραμμα Μ.Η.C.
Κατά τη συζήτηση αναφέρθηκαν από τις 2 πλευρές βελτιώσεις του συστήματος, όπου το «ΙΓΚΡΟΥΠ»
απεφάνθει ότι μπορούν να γίνουν και αποφασίστηκε αφού πραγματοποιηθούν οι βελτιώσεις, το ΝΕΕ &
ΕΒΕΠ να συνεργαστούν για προσέλκυση εγγράφων.
(3)

Εφαρμογή ν. 4504/17 και επίδραση του στη Ναυτιλία

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ό,τι με τον πρόσφατο νόμο του ΥΝΑΝΠ 4504/17 που μεταξύ άλλων
καταργεί την έκδοση Πιστοποιητικών από το ΚΕΠ, μέλη μας επηρεάζονται δυσμενώς και είναι κυρίως πλοία
που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο και ειδικότερα:


Πλοία που θα απαιτηθεί να αντικαταστήσουν πιστοποιητικά (εκτός των ISM, ISPS, MLC) και τούτο
διότι, τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ο νόμος τον αποκλείει. Οι διεθνούς επιπέδου Νηογνώμονες
φαίνεται θα πρέπει να οργανωθούν όπως ο νόμος απαιτεί για να τους Αναγνωρίσει το ΥΝΑΝΠ.



Από την άλλη μεριά τα τοπικά κλιμάκια Ελέγχων (ΤΚΕΠ) έχουν επίσης καταργηθεί, οπότε τα όποια
περιστατικά παρουσιαστούν στα εντός της Ελλάδος κυκλοφορούντα πλοία δεν έχουν πλέον την
ευχέρεια να ζητήσουν από την τοπική Λιμενική Αρχή συνδρομή!!



Φαίνεται όμως ότι οι 3 Ελληνικοί Νηογνώμονες θα οργανωθούν αντίστοιχα, ώστε να έχουν
Επιθεωρητές, τουλάχιστον σε κεντρικά λιμάνια.



Ιδιαίτερα όμως ο νέος νόμος άμεσα δημιουργεί προβλήματα στον Θαλάσσιο Τουρισμό εν όψει της
προ των πυλών έναρξης της σεζόν. Στο θέμα έχουμε 2 κατηγορίες σκαφών αναψυχής. Αυτή με σκάφη
Ελληνικής Σημαίας που αντιμετωπίζει προβλήματα, λόγω του ότι δεν εκδίδονται σχετικές ΚΥΑ, αλλά
και σκάφη Ευρωπαικής σημαίας ή τρίτης χώρας, που απαιτείται να ανοίξουν γραφείο στην Ελλάδα, να
πάρουν ΑΦΜ κλπ.

Το θέμα έχει απασχολήσει από τον Νοέμβριο 2017 που ψηφίστηκε ο νόμος το ΥΝΑΝΠ έχει γίνει σειρά
διαβουλεύσεων, όπου το ΝΕΕ έχει παίξει τον θεσμικό του ρόλο με συλλογή στοιχείων και υλοποιήσιμες
προτάσεις, όπως ποιο είναι το όφελος της Ελλάδας αν τα σκάφη αυτά απολαμβάνουν τις Ελληνικές
ομορφιές;; τί γίνεται με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες κλπ. Ο κ. Υπουργός ύστερα και από συνεχείς συζητήσεις
και με το ΝΕΕ να είναι διαθετιμένος να προωθήσει σχετική τροπολογία. Αναμένουμε.
Ένα επίσης σε αοριστία ευρισκόμενο θέμα είναι η αντικατάσταση των «μπογκεράδικων» με νεότευκτα, όταν
δεν φαίνεται εύκολη χρηματοδότηση και το κόστος είναι υψηλό;;
Το ΔΣ ύστερα από διαλογική συζήτηση συμφωνεί με όσα ο κ. Πρόεδρος ανέφερε και παρακαλεί να συνεχίσει
το ΝΕΕ το θεσμικό του ρόλο, ώστε να αρθούν οι δυσκολίες που δημιουργεί ο νέος νόμος.
(4)

Master Plan, ΟΛΠ – COSCO

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι πρόσφατα οι ΟΛΠ/COSCSO κυκλοφόρησαν το Master Plan επενδύσεων
προς τους Φορείς για σχόλια και παρατηρήσεις.
Για αυτό το «Master Plan» ο ΟΛΠ/COSCO συζητάει με τους Φορείς μεταξύ των οποίων είναι και το ΝΕΕ, το
οποίο έχει υποβάλλει σχετικές προτάσεις, τις οποίες έχετε λάβει με την πρόσκληση για το ΔΣ και είναι οι
ακόλουθες:
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΠ Α.Ε.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση διαβούλευσης που απευθύνατε
αναφορικά με το master plan που παρουσιάσθηκε την 22α τρέχοντος, θέτει υπόψη σας τις ακόλουθες θέσεις
και παρατηρήσεις.
Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα είναι μεγαλόπνοο με έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα. Τα πρόσθετα έργα
συνολικού ύψους € 250 εκατ. , επιπλέον των € 350 εκατ. για δράσεις που προβλέπονται απο την σύμβαση
παραχώρησης, δύνανται να αναβαθμίσουν ριζικά τις λειτουργίες του λιμένα και παράλληλα να ενισχύσουν
την τουριστική και πολιτιστική του συμβολή στην πόλη του Πειραιά.
Η έως τώρα συνεπής πορεία υλοποίησης έργων, υπό την νέα διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε., μας καθιστά
αισιόδοξους ότι οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο «master plan 2016-2021» , θα υλοποιηθούν
εγκαίρως υπο την προυπόθεση της τήρησης των χρονικών περιθωρίων απο τις αδειοδοτούσες αρχές. Το ΝΕΕ
θα επιθυμούσε να ενημερωθεί για το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εξέλιξης εκάστου έργου.
Εκφράζουμε επιφυλάξεις ως προς την ευχερή είσοδο και έξοδου των πλοίων στον κεντρικό λιμένα με την
κατασκευή της Νότιας ζώνης του νέου Επιβατικού Λιμένα. Το ΝΕΕ έχει εκφράσει στην Πολιτεία την άποψη
ότι το έργο αυτό αφενός είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο και τεχνικά δύσκολο και αφετέρου περιττό, εφόσον με
την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου, θα ήταν εφικτή η ανάδειξη του λιμένος Λαυρίου ως
συμπληρωματικού λιμένα Ακτοπλοίας. Η μεταφορά στο Λαύριο ακτοπλοικής διακίνησης για τα νησιά με τα
οποία υπάρχει πλεονέκτημα μικρότερης θαλάσσιας διαδρομής σε σχέση με τον Πειραιά, απελευθερώνει
προβλήτες που με κατάλληλες επεμβάσεις θα δύνανται να εξυπηρετήσουν κρουαζιερόπλοια μήκους έως 350
μ.. Αναφορικά με την κρουαζιέρα, το ΝΕΕ έχει προτείνει την χάραξη Εθνικής πολιτικής κρουαζιέρας με στόχο
την μεγιστοποίηση των ωφελειών απο τον κλάδο αυτό. Συγκεκριμένα εκτός απο στοχευμένες ενέργειες ανα
προορισμό, ο τομέας ανακατασκευής των ξενοδοχειακών χώρων των πλοίων αυτών καθώς και η γενικότερη
συντήρηση, δεξαμενισμοί, εφοδιασμοί, επιθεωρήσεις κ.α., εκτιμούμε ότι θα αποτελέσει σημαντικό τομέα
δραστηριότητας στην αναβαθμισμένη ΝΑΖΩΠΕΙ..
Προυπόθεση για την επιτυχή ανάπτυξη του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής, αποτελεί η διατήρηση του
θεσμού της αυτοεπιστασίας, δηλαδή της δυνατότητας των διαχειριστών πλοίων να επιλέγουν τους
εργολάβους και να τους αναθέτουν απευθείας τις εργασίες επισκευών και συντήρησης. Την θέση αυτή την
έχουμε διατυπώσει στους αρμόδιους φορείς απο ετών. Το ΝΕΕ ως φορέας συμμετέχων στην διαδικασία της
αυτοεπιστασίας, εκτιμά ότι ο Ελληνικού ελέγχου στόλος, θα επιλέξει τον Πειραία, έναντι γειτονικών λιμένων,
για τις εργασίες αυτές εφόσον διατηρήσει το δικαίωμα επιλογής μεταξύ απευθείας ανάθεσης όλων των
έργων στον οργανισμό λιμένα ή της αυτοεπιστασίας.
Προτείνουμε να εξετασθεί υπαγωγή στο αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΛΠ Α.Ε. η εγκατάσταση ναυδέτων σε
προβλήτες και κρηπιδώματα πρυμνοδέτησης όπως ο Νέος Μώλος Δραπετσώνας, το car terminal και η
προβλήτα οχηματαγωγών πλοίων εσωτερικού. Η εγκατάσταση ναυδέτων βελτιώνει ττην ασφάλεια
ελλιμενισμού και αποτρέπει την εμπλοκή αγκυρών που δημιουργεί κόστος και καθυστέρηση.
Το ΝΕΕ εκφράζει την ικανοποίηση του για τον σχεδιασμό κατασκευής δικτύου υποδοχής λυμάτων απο τα
επιβατηγά πλοία καθώς και για την προοπτική παροχής υπηρεσίας cold ironing.
Η προγραμματισμένη δημιουργία 4 ξενοδοχειακών μονάδων, πιθανόν να εγκυμονεί την μείωση των θέσεων
παραβολής επιβατηγών πλοιών. Ευελπιστούμε ότι η χρήση των θέσεων αυτών στην Ηετωνεία Ακτή, θα
παραμείνει ως έχει σήμερα.
Η έως τώρα συμβολή της ΟΛΠ Α.Ε., υπο την νέα Διοίκηση, στα δημόσια οικονομικά, στην Εθνική καθώς και
στην τοπική οικονομία, είναι σημαντική. Εντούτοις όμως το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της ΟΛΠ Α.Ε., δεν θα
επιφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα εάν δεν συνοδεύεται από απαραίτητα συμπληρωματικά έργα
υποδομών προσβασιμότητας που αποτελούν ευθύνη και αρμοδιότητα της Πολιτείας. Αναφορικά με τον
Κεντρικό λιμένα, η ολοκλήρωση της επέκτασης του δικτύου ΜΕΤΡΟ καθώς και η επέκταση του ΤΡΑΜ, θα
αποφορτίσει σημαντικά τον συγκοινωνιακό φόρτο . Ο άξονας όμως της Λεωφ. Περάματος καθώς και η Λεωφ.
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Σχιστού είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρημένοι γεγονός που θα ενταθεί με την συνεχιζόμενη ανάπτυξη του
Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, του car terminal και την αναζωογώνηση της επισκευαστικής ζώνης και θα
επηρεάσει αρνητικά την ομαλή τους λειτουργία και την μεγιστοποίηση των ωφελειών που αυτές οι
επενδύσεις μπορούν να προσφέρουν. Η διαπλάτυνση της Λεωφ. Σχιστού και η σύνδεση του κόμβου
Σκαραμαγκά με την Αττική Οδό ( Ε 94) μέσω αναβαθμισμένης οδού 65, θα δημιουργήσει επαρκείς συνθήκες
προσβασιμότητας απο/πρός το λιμάνι αλλά και ευρύτερα. Ενδεχομένως να απαιτείται και η διαπλάτυνση της
Λεωφ. Περάματος, ενώ η διπλή υποθαλάσσια σύζευξη της Σαλαμίνας με το Πέραμα και τα Μέγαρα, θα
αποτελούσε ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό έργο Εθνικής σημασίας.
Προκειμένου η Εθνική μας Οικονομία να αποκομίσει το μέγιστο δυνατό όφελος απο την Σύμβαση
παραχώρησης καθώς και απο τις ευρύτερες επενδύσεις της ΟΛΠ Α.Ε. και την δυναμική που αυτές
δημιουργούν, το ΝΕΕ εκτιμά ότι θα πρέπει να υποβληθούν αρμοδίως αιτιολογημένες προτάσεις προκειμένου
να προγραμματισθούν έργα προσβασιμότητας και να ενταχθούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Το ΝΕΕ ως επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα Ναυτιλίας και γενικότερα Ναυτιλιακών
δραστηριοτήτων, θα συνδράμει σε κάθε αναπτυξιακή δράση που αναλαμβάνεται και που θα ωφελήσει την
Εθνική οικονομία.»
Από την άλλη μεριά το ΥΝΑΝΠ θεωρεί ό,τι οι όποιες ενέργειες του ΟΛΠ-COSCO πρέπει να τελούν υπό την
ΔΑΛ (Δημόσια Αρχή Λιμένων). Εδώ να σημειώσουμε ό,τι στο θέμα λειτουργίας των λιμανιών υπάρχουν
διάφορες Αρχές, Επιτροπές κλπ για αυτό όταν προ 3ετίας το ΝΕΕ ως σύμβουλος της Πολιτείας συμμετείχε σε
συζήτηση για τη δημιουργία της ΔΑΛ (Υπουργός κ. Θ. Δρίτσας) είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του με
τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, αναφέροντας τον κίνδυνο να υπάρξει επικάλυψη και εμπλοκή
αρμοδιοτήτων. Συμβαίνει ήδη.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ευχαριστεί τον κ. Πρόεδρος για την με επιχειρήματα συμμετοχή στις
συζητήσεις στον ΟΛΠ/COSCO.
(5)

Φορολόγηση Ναυτιλιακής Δραστηριότητας

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στο ΔΣ, ότι από 40ετίας και πλέον ο ν. 27/75 ξεχώρισε την Πλοιοκτησία και την
ενέταξε σε ειδικό καθεστώς φορολόγησης «tonnage taxes» και ανεξάρτητα αν η εταιρεία έχει περισσότερα
έσοδα από δαπάνες ή λιγότερα (ζημιογόνος) standard φορολογείται με τους κοχ.
Αντίστοιχα σε Ευρωπαϊκές χώρες ισχύει κάτι ανάλογο, αλλά κάπως διαφοροποιημένο, έχοντας και την
ευχέρεια ο Πλοιοκτήτης να επιλέξει να φορολογηθεί και επί τη βάσει εσόδων, οπότε η κερδοφορία
φορολογείται, ενώ η ζημία όχι.
Από 5ετίας περίπου η Ε.Ε έχει εγείρει θέμα διερευνήσεως του νόμου 27/75, που από την εξέλιξη φαίνεται ,
ότι θα υπάρξει ρύθμιση για τα Ποντοπόρα και λοιπής κατηγορίας πλοία αλλά ενδεχομένως όχι για τα
ρυμουλκά λιμένος, που θεωρούνται ότι δεν εντάσσονται στο σύστημα μεταφοράς προϊόντων ή επιβατών.
Το ΝΕΕ παρακολουθεί το θέμα και συνδράμει στην παραμονή και των ρυμουλκών στο tonnage taxes.
Αναφορικά με την επιβολή ΦΠΑ στη Ναυπηγοεπισκευή καύσιμα κλπ, ο ν. 4514/2018 στο 111 προβλέπει για
τα λειτουργούντα εντός της Επικράτειας πλοία, να επιβάλλεται ΦΠΑ. Το ΝΕΕ στο σχέδιο νόμου είχε έλθει σε
διαβούλευση με τα Υπουργεία Ναυτιλίας καθώς και Οικονομικών αλλά και Βουλευτές, είχε προτείνει να
υπάρξει διαφοροποίηση (μειωμένη) κλίμακα ΦΠΑ για όλες τις ναυτιλιακές δραστηριότητες (επισκευές,
κατασκευές, υλικά, ανταλλακτικά, ρυμουλκήσεις κλπ). Δεν έγινε στο νόμο, όμως εκτιμά το ΝΕΕ από
συζητήσεις ότι υπάρχει βούληση με π.δ ή ΚΥΑ, να υπάρξει ρύθμιση χαμηλής κλίμακας ΦΠΑ. Αναμένουμε.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ παρακαλεί μόλις ρυθμιστεί το θέμα με την ΕΕ του tonnage tax, το ΝΕΕ
να ενεργήσει για την απλούστερη ρύθμιση στα ρυμουλκά.
(6)

Απόσυρση αλιευτικών – θέμα πολιτισμού
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Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει, ότι το ΝΕΕ πέραν των αμιγώς ναυτιλιακών θεμάτων επιλαμβάνεται και άλλων
θεμάτων, όπως πρόσφατα για την διατήρηση αποσυρόμενων αλιευτικών ως Μουσειακό στοιχείο και θέμα
πολιτισμού.
Έτσι από καιρό το ΝΕΕ που πληροφορήθηκε την εντολή της ΕΕ να αποσυρθούν εθελοντικά αλιευτικά
παράκτιας αλιείας έναντι αποζημίωσης, ασχολήθηκε με το θέμα. Συνέλεξε στοιχεία, επισκέφθηκε το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ήλθε σε επαφή με το Μουσείο Παραδοσιακού εξοπλισμού πλοίων στο
Πέραμα ήλθε σε διαβούλευση με το ΥΝΑΝΠ με στόχο τη διάσωση της Ελληνικής Ναυπηγικής τέχνης ξύλινων
αλιευτικών μέσα από τη διατήρηση σε Μουσειακό επίπεδο των πιο αντιπροσωπευτικών αυτών. Το θέμα
φαίνεται να έχει θετική κατάληξη.
(7)

Ο.Ε στο ΥΝΑΝΠ για την Ακτοπλοΐα

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει, ότι από 2ετίας περίπου λειτουργεί στο ΥΝΑΝΠ Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε) για την
αναμόρφωση του νομικού πλαισίου (νόμος 2932/01) της Ακτοπλοΐας.
Το ΝΕΕ σε συνεργασία με τον ΣΕΕΝ και Ένωση Πορθμείων επιτελεί τον θεσμικό του ρόλο με συνέπεια,
αντικειμενικότητα και σωφροσύνη, έχοντας πάντα υπόψη και την εξυπηρέτηση του επιβατηγού κοινού και
την ενίσχυση της Εθνικής Οικονομίας. Συμμετέχει σε Ημερίδες που γίνονται σε διάφορα νησιά και
αναπτύσσει τις παραπάνω θέσεις που θα δημιουργήσει ευνοϊκό καθεστώς να λειτουργεί η Ακτοπλοΐα, αλλά
παράλληλα να εξυπηρετούνται με χαμηλό κόστος τα νησιά.
(8) Ρύπανση Ατμόσφαιρας των Λιμένων και Πόλεων από τη Ναυτιλία
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι από την συνδιάσκεψη των Παρισίων προ 3ετίας των Ηνωμένων Εθνών,
όπου στα θέματα ήταν και η ρύπανση του περιβάλλοντος από τη Ναυτιλία (στη γενική ρύπανση από όλες τις
δραστηριότητες η ναυτιλία ευθύνεται για το 2%), ο ΙΜΟ, η ΕΕ αλλά και διάφορες χώρες, όπως και η Ελλάδα
αναπτύσσουν πολιτικές περιορισμού της ρύπανσης.
Έτσι κάποιοι φορείς ή μεμονωμένα άτομα με Πολιτική ιδιότητα αναφέρονται στο θέμα και κάνουν προτάσεις,
που τα στοιχεία που παραθέτουν δεν είναι πάντα τεκμηριωμένα. Έχει γίνει προ 2ετίας για το λιμάνι του
Πειραιά, όπου το ΝΕΕ πήρε θέση και με τεκμηριωμένα στοιχεία αντέκρουσε σχετική πρόταση (υπάρχουν στα
Πεπραγμένα ΝΕΕ 2016). Σήμερα έχει εγερθεί θέμα για το λιμάνι της Πάτρας που με ιπτάμενα όργανα
μετρούν την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Επίσης την τελευταία 3ετία γίνεται λόγος για τη χρήση LNG και την Ηλεκτρική ενέργεια και το ΝΕΕ τα
παρακολουθεί και μελετά συνεργαζόμενο με τα μέλη του στο θέμα. Στο «Master Plan» του ΟΛΠ-COSCO
υπάρχει και πρόβλεψη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα ελλιμενιζόμενα πλοία.
Πέραν όμως της Ηλεκτρικής ενέργειας αναπτύσσεται σε Μεσογειακό επίπεδο η χρήση των LNG και το ΝΕΕ
συμμετέχει στα δρώμενα. Έτσι έχει συμμετοχή στην Ο.Ε του ΥΝΑΝΠ και της ΔΕΠΑ.
Ύστερα από ανταλλαγή απόψεων το ΔΣ εκτιμά ότι θα πρέπει για την χρήση ΥΦΑ να κατασκευαστούν νέα
πλοία, διότι τα υπάρχοντα θα είναι δύσκολο ως αδύνατο να ανταποκριθούν, λόγω σχεδιασμού και υψηλού
κόστους.
(9)

Ναυτεργασία – Εκπαίδευση

Ο κ. Πρόεδρος λέγει ό,τι τα θέματα της Ναυτεργασίας, αλλά και της Ναυτικής Εκπαίδευσης είναι πάντα
επίκαιρα και συνεχώς αναπροσαρμοζόμενα, όπως απαιτεί η διεθνής τεχνολογία και οι εξελίξεις στις
θαλάσσιες μεταφορές.
Και ακολούθως δίδει τον λόγο στον κ. Ι. Τσενεμπή, ο οποίος αναφέρει ό,τι αυτή την περίοδο έχουμε την
αναδιάρθρωση των προγραμμάτων και την ύλης ΑΕΝ, την δραστηριοποίηση του Γραφείου επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, την αναθεώρηση του πλαισίου γνώσεων και επαγγελματικά δικαιώματα, το e-learning, την
αναθεώρηση του συστήματος sandwich courses, την αναδιάρθρωση των Ναυτικών ΕΠΑΛ κλπ.
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Το Υπουργείο Παιδείας αναπτύσσει Πολιτικές στα ΕΠΑΛ, αλλά και γενικότερα στη μέση εκπαίδευση με στόχο
τη γνωστοποίηση στους μαθητές των δυνατοτήτων που παρουσιάζει η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία για
απασχόληση τόσο στα πλοία, όσο και σε στεριανά επαγγέλματα.
Από την άλλη μεριά το σύστημα ναυτολόγησης και υποχρεωτικής στελέχωσης του πλοίου Ελληνικής σημαίας
τουλάχιστον με 5 άτομα (το μέτρο ίσχυσε το 2005 χωρίς να περιλάβει πλοία της ΕΕΝΜΑ που συνεχίζουν να
έχουν 12 άτομα και έκτοτε από κοινού με το ΝΕΕ γίνονται άκαρπες προσπάθειες) για χρόνια λειτουργούσε
χωρίς την κατάλληλη και επισταμένη ενημέρωση της πλοιοκτησίας για την υποχρέωση αυτή και τους
κινδύνους (καμπανάκι) που υπάρχουν αν δεν υπάρξει ναυτολόγηση 5 ναυτικών, όπου μπορούσε να είναι οι 2
δόκιμοι.
Έτσι σήμερα έρχεται η Πολιτεία με ενέργειες ΝΑΤ και επιβάλει υψηλά πρόστιμα σε ν. εταιρείες για μη
τήρηση της ναυτολόγησης Δοκίμων. Αυτό δεν θα είχε συμβεί αν από χρόνια η Πολιτεία είχε κρούσει τον
κώδωνα του κινδύνου, οπότε θα είχαν οι ν. εταιρείες συμμορφωθεί ναυτολογώντας Δοκίμους ή θα είχαν
έγκαιρα πάρει την «βεβαίωση – μη προσφερόμενο».
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ παρακαλεί να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για αποτροπή επιβολής
προστίμου.
(10)

Στον διεθνή χώρο. IMO, EE, HΠΑ

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει, ότι τα θέματα που συζητούνται είναι η αποτελεσματικότητα των ποικίλων
συστημάτων καθαρισμού – έρματος ως προς την απλότητα χειρισμού του, την εμπιστοσύνη ό,τι είναι το
κατάλληλο για το συγκεκριμένο πλοίο, πως θα αντιμετωπιστεί η περίπτωση δυσλειτουργίας του ή
ακαταλληλότητας και αντικατάσταση με άλλο κλπ.
Στα προβλήματα αυτά σύμβουλοι του ΥΝΑΝΠ οδήγησαν σε αίτημα προς το ICS από το ΥΝΑΝΠ να δοθεί στο
ΥΝΑΝΠ η αρμοδιότητα συγκροτήσεως «Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων», που θα μελετά αίτημα
πλοιοκτήτη και θα εξειδικεύει το θέμα με την υπόδειξη ορισμένου συστήματος. Το ΝΕΕ ως σύμβουλος της
Πολιτείας όταν του ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη επιφυλάκτηκε και αντέδρασε με το ακόλουθο έγγραφο:
«Δημιουργία επιστημονικής Επιτροπής αποτίμησης συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιου έρματος»
Κε Υπουργέ,
Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ), ως σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα Ναυτιλίας, απαιτείται
να έχει αντικειμενικότητα στην εκπλήρωση του θεσμικού του ρόλου.
Πιστεύω πως είναι θεμιτό να μένει ουδέτερο σε θέματα, που υπάρχει ανταγωνισμός, όπως είναι στους
κατασκευαστές «Συστημάτων καθαρισμού θαλασσέρματος» και να μην εμπλέκεται στην αξιολόγηση αυτών,
έργο που ανήκει στον ΙΜΟ, αποφεύγοντας έτσι να έλθει αντιμέτωπο με κάποιο κατασκευαστή, του οποίου το
Σύστημα δεν συστήθηκε από την Επιτροπή.
Η επιλογή τού όποιου Συστήματος έχει πολλές παραμέτρους τις οποίες ο Πλοιοκτήτης με τους τεχνικούς του
Συμβούλους και την υποδομή που διαθέτει, θα αξιολογήσει και θα επιλέξει έχοντας και την ευθύνη για το
όποιο αποτέλεσμα.
Αυτό τουλάχιστον στην πράξη εφαρμόζεται για την επιλογή του όποιου Μηχανήματος ή Συστήματος
πρόκειται να εγκατασταθεί στο πλοίο.
Από την άλλη μεριά το ΝΕΕ είναι αδόκιμο να εμπλακεί σε έργο για το οποίο δεν έχει γίνει διαβούλευση και
δεν έχει εκφραστεί η θέση του ευρύτερου χώρου της Πλοιοκτησίας.
Ευχαριστώ για την κατανόηση του θεσμικού μου ρόλου, ως Προέδρου του ΝΕΕ.
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Συνεδρίαση της 24ης Μαΐου 2018
Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 24/5/2018 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:
(1)

Maritime Hellas – Cluster (Μ.Η.-C.)

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι σε διαβούλευση με τους άλλους 2 φορείς που συνιδρύσαμε τον
Ιστότοπο Μ.Η.-C, ήτοι την Ε.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π. και ύστερα από συζητήσεις στο ΝΕΕ/ΝΑΥΣ & Δ.Ε./ΝΕΕ προωθείται
αναβάθμιση του Μ.Η.-C.
Ο στόχος και η επιδίωξη είναι να γίνει χρήσιμο εργαλείο για εμπορικές πράξεις και δελεαστικό, ώστε να
προσελκυσθούν για εγγραφή, τόσο Μέλη από ΕΒΕΠ, όσο και από την Πλοιοκτησία. Πιστεύουμε ό,τι όσοι
εγγράφονται όφελος θα έχουν και κυρίως θα συμβάλουν στην εδραίωση του θεσμού. Το Maritime Hellas –
Cluster τείνει να γίνει θεσμός ας συνδράμουμε αυτή τη πρωτοβουλία πρωτίστως του Εφοπλισμού.
(2)

Προβλήματα μελών ΝΕΕ

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στο ΔΣ ότι ορισμένες κατηγορίες μελών μας αντιμετωπίζουν προβλήματα και
συγκεκριμένα:
•
Ανησυχία Ενώσεως Ρυμουλκών για το μελλοντικό φορολογικό πλαίσιο.
Η ‘Ενωση Ρυμουλκών / Ναυαγωσωστικών «’Αγιος Νικόλαος» επανέρχεται και εκφράζει την ανησυχία της,
σχετικά με το μέλλον του κλάδου αν διαφοροποιηθεί το ισχύον φορολογικό πλαίσιο.
•
Η ΕΕΝΜΑ με έγγραφο προς τον κ.Υπουργό.
Ενημερώνει για την συνεχιζόμενη έλλειψη πλοηγών και παράλληλα προτείνει την απαλλαγή υποχρέωσης
πλοηγού σε πλοία, που ο Πλοίαρχος έχει εμπειρία του λιμένα. Αυτό από χρόνια εγγράφως έχει ζητήσει και το
ΝΕΕ από τους εκάστοτε εναλλασσόμενους Υπουργούς και έχει κάνει και ειδική μελέτη.
•
ΦΠΑ στην Ναυπηγοεπισκευή
Το ΝΕΕ από 2ετίας που είχε πληροφορηθεί την πρόθεση του Υπ.Οικονομικών για άρση της ευεργετικής
διάταξης που απαλλάσσει την ναυπηγοεπισκευή, υλικά, ανταλλακτικά, καύσιμο κλπ. από ΦΠΑ και με
εμπεριστατωμένη αναφορά προς τα Υπουργεία εισηγείτο να διατηρηθεί το υπάρχον καθεστώς.
Το 2018 όμως η ΑΑΔΕ πίεσε το Υπουργείο Οικονομικών να εναρμονισθεί με την οδηγία της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης και θέσει ό,τι αφορά τα πλοία που λειτουργούν εντός της Ελλάδος (κάτω των 12 ν. μιλίων) στο
καθεστώς ΦΠΑ.
Το ΝΕΕ έγκαιρα επελήφθη του θέματος και παρενέβη για να λάβει την πειστική απάντηση από τα αρμόδια
Υπουργεία ό,τι στον προωθούμενο νόμο θα υπάρξει άρθρο που θα αναφέρει ό,τι με Υπουργικές Αποφάσεις
θα ρυθμίζεται το θέμα του ΦΠΑ, το οποίο θα είναι κάτι ανάλογο με αυτό που η Κύπρος έχει πετύχει
μηδενικό ΦΠΑ.
(3)

Ναυτεργασία - Ν. Εκπαίδευση

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι συνεχίζουν να είναι σε εκκρεμότητα, ενώ έχουν γίνει συζητήσεις του
Υπουργείου με τους Φορείς, η λειτουργία του «Γραφείου Σταδιοδρομίας, ο επαναπροσδιορισμός των
S.Courses, η επανάληψη σίτισης κλπ.».
Πρόσφατα τον Μάρτιο με επίσκεψη του κ. Υπουργού στις ΗΠΑ συνομολογήθηκε μεταξύ της ΑΕΝ ‘Υδρας και
του Suny-Maritime College συνυποσχετικό ανταλλαγής προγραμμάτων, πτυχίων σπουδαστών κλπ.
(4)

Εφαρμογή του ν. 4504/17

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι τον Νοέμβριο 2017 ψηφίστηκε στη Βουλή ο ν.4504/17 του ΥΝΑΝΠ
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όπου σε αρκετές διατάξεις το ΝΕΕ και άλλοι Φορείς της Ναυτιλίας είχαν εκφράσει αντιρρήσεις και
επιφυλάξεις, οι οποίες όμως ΔΕΝ εισακούστηκαν.
Στο διάστημα των 6 μηνών έως τώρα έχουν εμφανιστεί κάποια προβλήματα, όπως (α) η απαγόρευση να
ναυλώνονται στην Ελλάδα θαλαμηγά ξένης σημαίας, εάν δεν ιδρύσουν ν. εταιρείες στην Ελλάδα, (β) να
συνεχίσει η ισχύς πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από διαφόρους Νηογνώμονες κλπ.
Επίσης ο ανωτέρω νόμος καταργεί την αρμοδιότητα του ΚΕΠ για έκδοση Πιστοποιητικών και την μεταφέρει
στους 3 Ελληνικούς Νηογνώμονες, «τον Ελληνικό, τον INSB Class και τον Φοίνιξ».
Το ΝΕΕ έχει έρθει σε επικοινωνία με τους Νηογνώμονες αυτούς και πληροφορήθηκε ότι ο INSB Class και ο
Φοίνιξ έχουν το κατάλληλο προσωπικό και ορίσει τις αναγκαίες διαδικασίες, ώστε να ανταποκριθούν στα
νέα δεδομένα.
(5)

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στο ΔΣ ό,τι σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ από αύριο 25/5/2018 τίθεται σε
εφαρμογή ο Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - GDPR, κατά το οποίο οι
διάφοροι φορείς και εταιρείες πρέπει να έχουν την έγγραφη συγκατάθεση ή άρνηση να διαχειρίζονται
στοιχεία που τηρούν για τα μέλη τους και τους συναλλασσόμενους.
Εμείς στο Επιμελητήριο έχουμε τα μέλη του ΔΣ, το προσωπικό και κάποιους τρίτους (ελάχιστοι) που
συνεργαζόμαστε.
Συνεπώς παρακαλώ να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο «Δήλωση» και παράλληλα οι Υπηρεσίες του ΝΕΕ να
μεριμνήσουν αντίστοιχες Δηλώσεις να έχουν από το προσωπικό και άλλα πρόσωπα που το ΝΕΕ
συναλλάσσεται και τηρεί στοιχεία τους.
(6)

Σύσκεψη στο Υπουργείο με θέμα τα Ναυάγια

Αναφέρθηκε στο ΔΣ ότι πρόσφατα στη Δημόσια Αρχή Λιμένων (ΔΑΛ) έγινε συζήτηση σχετικά με την
φορολογία στην ανέλκυση και πώληση ναυαγισμένων πλοίων. Τούτο διότι διαφοροποιείται η τεχνολογία
εάν πουληθεί το σκάφος ή διαλυθεί και πουληθεί ως scrubber.
(7)

Στο Διεθνή Χώρο

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι από τα διάφορα θέματα που συζητούνται στον ΙΜΟ και παρακολουθεί
η Πλοιοκτησία, τα πλέον επίκαιρα είναι η σταδιακή μείωση παραγωγής CO2 κατά 50% έως το 2050 σε
σύγκριση με το 2008 και η παραγωγή από τα διυλιστήρια καυσίμου με 0,5% περιεκτικότητα θείου, που από
το 2020 θα επιβάλλεται στα πλοία.
Στη συνέχεια στη συζήτηση που ακολούθησε, αναφέρθηκαν ότι υπάρχει πρόβλημα με τα απόβλητα του
scrubber για τα οποία δεν είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός που θα πετάγονται. Επίσης η χρήση LNG
δημιουργεί εκπομπές μεθανίου, εξίσου επιβαρυντικό για το περιβάλλον κλπ.
Τέλος,
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, επί όλων των ανωτέρω θεμάτων τα μέλη του ΔΣ
ευχαρίστησαν τον κ. Πρόεδρο για την ποικιλία των θεμάτων που το Επιμελητήριο διεκπεραιώνει και
παρακαλούν να συνεχίσουν οι Υπηρεσίες του ΝΕΕ με το ίδιο ενδιαφέρον να παρακολουθούν και
παρεμβαίνουν στα θέματα που απασχολούν όλους τους κλάδους της Εμπορικής Ναυτιλίας.
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Συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου 2018
Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 12/7/2018 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:
(1)

Πρόταση ΥΝΑΝΠ για αύξηση ΚΝΕ

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ό,τι εγγράφως προτείνεται από τον Υπουργό κ. Π. Κουρουμπλή η αύξηση
του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης – ΚΝΕ, σε ποσοστό 50%. Το ΝΕΕ με τη λήψη του σχετικού εγγράφου
είχε διαβούλευση με τα μέλη του και προέκυψε η αρνητική διάθεσή τους. Ύστερα από αυτό το ΝΕΕ
απεύθυνε το ακόλουθο έγγραφο.
«Αυξητική μεταβολή του ΚΝΕ κατά 50%”
Κε Υπουργέ,
Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) αναφορικά με την προτεινόμενη διάταξη για παρέμβαση στο
νόμο περί ΚΝΕ από το ΥΝΑΝΠ 28/6/2018 και στην οποία προβλέπεται αύξηση της συνδρομής των Ελληνικής
σημαίας πλοίων προς το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) σε ποσοστό 50% και παράλληλα ένταξη στο
ΚΝΕ και των Ελληνόκτητων πλοίων, επιθυμεί να εκφράσει την έντονη ανησυχία και αντίθεσή του. Τούτο
διότι:
Ανησυχεί ό,τι με το μέτρο αυτό θα δημιουργηθεί υπερβολικό οικονομικό βάρος στα Ελληνικής σημαίας
πλοία, το οποίο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την προσπάθεια προσέλκυσης πλοίων στην Ελληνική σημαία,
όπου και το ΝΕΕ συνηγορεί.
Από την άλλη μεριά μειώνει την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικής σημαίας πλοίων και οδηγεί αυτά σε φυγή
από το Ελληνικό Νηολόγιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Εθνική Οικονομία και το Εργατικό Δυναμικό.
Το ΝΕΕ πιστεύει, ότι η προτεινόμενη αύξηση του ΚΝΕ κατά 50% και ένταξη των Ελληνόκτητων πλοίων σ΄
αυτό, θα είναι ευρύτερα επιζήμια για τη χώρα και ύστερα από συζητήσεις με μέλη του εισηγείται την
απόσυρση της σχετικής πρότασης, για τροπολογία – προσθήκη σε σχέδιο νόμου.
Τέλος το ΝΕΕ συμφωνεί και στηρίζει το υπ΄ αριθμ. 85/2-7-2018 έγγραφο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, όπου το ΔΣ συμπαρατάσσεται με τη γενικότερη
θέση του Εφοπλισμού και παρακαλεί τον κ. Πρόεδρο το ΝΕΕ να παρακολουθεί το θέμα.
(2)

Σχέδιο ΚΥΑ για ΦΠΑ σε πλοία εντός χωρικών υδάτων

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι κυκλοφόρησε σχέδιο κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργείου
Οικονομικών και Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με το οποίο ρυθμίζεται η επιβολή ΦΠΑ σε
όσα πλοία ταξιδεύουν εντός των χωρικών υδάτων, ακολουθώντας την οδηγία 148 της ΕΕ, η οποία διαχωρίζει
τα πλοία στα ταξιδεύοντα εντός των χωρικών υδάτων από αυτά στην ανοιχτή θάλασσα (open sea).
Με το σχέδιο της ΚΥΑ διαμορφώνεται ένα πολύπλοκο σύστημα για τα ακτοπλοϊκά, όπου ο ΦΠΑ θα τίθεται
ανάλογα με τη διάρκεια του ταξιδιού, ανεξάρτητα εάν διέρχεται πλησίον ακτογραμμής, επίσης η ΚΥΑ
προτίθεται να επιβάλλει ΦΠΑ σε όλα τα Πορθμεία, Ημερόπλοια, θαλάσσια ταξί κλπ.
Ακόμη η ΚΥΑ, αφήνει να εννοηθεί ότι εξαιρούνται του ΦΠΑ τα ρυμουλκά, αλλά δεν διευκρινίζεται εάν
πρόκειται για ρυμουλκά ναυαγοσωστικά ή και ρυμουλκά λιμένων; κλπ.
Το ΝΕΕ ύστερα από επικοινωνία με μέλη του και Ενώσεις που συγκροτούν τα μέλη του διαμόρφωσε τη θέση
να μην αποδεχθεί την ανωτέρω ΚΥΑ και ζήτησε να επισκεφθεί την κα Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ, Υφυπουργό
Οικονομικών και τον κ. Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ, ΥΝΑΝΠ, για να συζητήσει και εκφράσει τις θέσεις των μελών του.
Το ΝΕΕ συνάντησε αρχικά τον κ. Π. Κουρουμπλή, του ανέφερε τις θέσεις του Εφοπλισμού και κατά τη
συζήτηση φάνηκε ό,τι ρυθμιστής του θέματος είναι η κα Παπανάτσιου, οπότε το ΝΕΕ στη συνέχεια
συναντήθηκε με την κα Παπανάτσιου παρισταμένου και του ειδικού συμβούλου της κ. Ν. Γιανναρά και
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υπήρξε καλοπροαίτερη, εποικοδομητική συζήτηση, όπου έγιναν κατανοητές οι θέσεις του ΝΕΕ και των
μελών μας και για στήριξη της προφορικής συζητήσεως παρεδόθη πλήρης φάκελος .
Σχέδια ΚΥΑ για ΦΠΑ στη Ναυτιλία
Κυρία Υφυπουργέ,
Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) είναι ένα για όλη την Ελλάδα, είναι ΝΠΔΔ και λειτουργεί με
ξεχωριστό μόνο γι΄ αυτό νόμο τον 989/79 (Α260).
Έχει μέλη του περί τις 25.000 πλοία – σκάφη Ελληνικής σημαίας από τα μικρά σκάφη αναψυχής έως τα
υπερδεξαμενόπλοια και σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο σκοπό έχει την προστασία και ανάπτυξη όλων των
μελών του, παράλληλα όμως με ενδιαφέρον για την ενίσχυση της Εθνικής Οικονομίας και του Κοινωνικού
συνόλου.
Με αυτά τα δεδομένα και ύστερα από μελέτη του σχεδίου ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής, που ήλθε στο ΝΕΕ από το ΥΝΑΝΠ με το υπ΄ αριθμ. 2000.0/39552/2018 -25/5/2018
έγγραφο και αναφέρεται στην επιβολή ΦΠΑ στις διάφορες κατηγορίες πλοίων – σκαφών και ύστερα από
διαβούλευση με τα μέλη μας, των οποίων οι θέσεις εκφράζονται και σε επιστολές των επαγγελματικών τους
Ενώσεων.
Εισηγούμαστε τον καθορισμό ΦΠΑ σε ποσοστό 0%, υποβάλλουμε σχετικό Υπόμνημα με περισσότερα
στοιχεία και παρακαλούμε, κα Υφυπουργέ, όπως δείτε με θετική διάθεση το περιεχόμενο του.
Τέλος, θα παρακαλούσαμε για μετάθεση μετά από 2μηνο της όποιας απόφασης, επειδή ερευνούμε τα
ισχύοντα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία και θα θέσουμε υπόψη σας.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ
Τα πλοία που δραστηριοποιούνται σε εγχώριες θαλάσσιες μεταφορές είναι :
•
Ακτοπλοϊκά ( Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ, Ε/Γ-Τ/Χ, Ε/Γ-Ο/Γ-Τ.Χ )
•
Περιηγητικά, Τουριστικά, Ημερόπλοια
•
Φορτηγά ( ξηρού φορτίου , δεξαμενόπλοια , οχηματαγωγά )
•
Πορθμεία
•
Ρυμουλκά/Ναυαγοσωστικά
•
Ρυμουλκά λιμένων
•
Επαγγελματικά σκάφη αναψυχής
•
Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής
•
Αλιευτικά
•
Βοηθητικά, θαλάσσια ταξί, ιχθυοκαλλιεργειών, βυθοκόροι, φορτηγίδες κ.λ.π.
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
•
Ναυπήγηση/Εισαγωγή πλοίων
•
Επισκευές/Συντήρηση
•
Εφόδια/Ανταλλακτικά
•
Καύσιμα/Λιπαντικά
•
Ασφάλιστρα
•
Λιμενικές Υπηρεσίες
•
Νομικές Υπηρεσίες
Οι υφιστάμενες απαλλαγές δεν αφορούν όλες τις κατηγορίες πλοίων
Γ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
•
Ο νησιωτικός πληθυσμός αποτελεί το 15% του συνολικού πληθυσμού της χώρας ενώ ο νησιωτικός
τουρισμός αποτελεί το 75% του συνολικού.
•
Η ακτοπλοϊκή επιβατική κίνηση αποτελεί το 18,6% του ευρωπαϊκού συνόλου δηλαδή ανά κάτοικο
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είναι 10,7 φορές υψηλότερη του μ.ο. της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης
•Το σύνολο των υλικών και εφοδίων πρoς και από τα νησιά, μεταφέρεται με πλοία
•Σημαντικός μεταφορικός όγκος μεταξύ ηπειρωτικών λιμένων , μεταφέρεται με πλοία
•Ο εφοδιασμός στρατιωτικών εγκαταστάσεων στα νησιά , πραγματοποιείται θαλασσίως
•Η συμβολή της ακτοπλοΐας στην εθνική οικονομία έχει αποτυπωθεί σε μελέτη του ΙΟΒΕ (2004)
Δ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
•Η επιβάρυνση του κόστους εσωτερικών θαλάσσιων μεταφορών θα επιφέρει αύξηση των κομίστρων και
ναύλων φορτίων με συνέπεια την μείωση της διακίνησης και των δρομολογίων και της υποβάθμισης των
συγκοινωνιών με τα νησιά και μεταξύ των νησιών
•Θα επιφέρει επίσης μετακίνηση μεταφορικού έργου προς τις οδικές μεταφορέα με ανάλογη επιβάρυνση
των υποδομών και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω υψηλοτέρων εκλύσεων αερίων του
θερμοκηπίου. π.χ. στην Εύβοια προβλέπεται μετακύλιση της διακίνησης από τις πορθμειακές γραμμές , στο
ανεπαρκές οδικό δίκτυο
•Η διατήρηση και αύξηση της νησιωτικότητας θα επηρεασθεί αρνητικά επηρεάζοντας καίρια εθνικά
συμφέροντα
•Η περί τις εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές συστάδα, αποτελείται από ναυπηγεία, συνεργεία, εφοδιαστές,
αντιπροσώπους, πρακτορεία, κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού, διυλιστήρια και εμπόρους καυσίμων
και λιπαντικών, ασφαλιστές, νομικούς , λιμενικούς οργανισμούς κ.α. που θα πληγούν με άμεση συνέπεια την
μείωση των θέσεων εργασίας , του κύκλου εργασιών αλλά και των δημοσίων εσόδων και των ασφαλιστικών
εισφορών
•Οι συνέπειες θα είναι ανεπανόρθωτες όπως περιγράφονται στις επιστολές Ενώσεων μελών του ΝΕΕ όπως
της Ενώσεως Πορθμείων , της ΕΕΝΜΑ ( Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων ) , του ΣΙΤΕΣΑΠ
( Συνδέσμου Τουριστικών Σκαφών ) αλλά και στο δελτίο τύπου του ΕΒΕΠ ( ΣΥΝ. 1,2,3,4 )
•Θα δημιουργηθεί διακριτική μεταχείριση μεταξύ των κατοίκων και επισκεπτών της Κρήτης όπου η μεν
γραμμή Πειραιά-Χανίων στο μεγαλύτερο τμήμα διέρχεται διεθνή ύδατα ενώ αυτό δεν ισχύει για την γραμμή
Πειραιά-Ηράκλειο
Ε. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 148 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ 28.11.2016 , ψηφίσθηκε το άρθρο 111 στον νόμο
4514/2018 , « Αγορές χρηματοοικονομικών αγορών και άλλες διατάξεις » που προβλέπει τον καθορισμό με
ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας, του πεδίου απαλλαγής από ΦΠΑ θαλάσσιων
δραστηριοτήτων. Κατά την κοινοτική ορολογία , πλόες στην ανοικτή θάλασσα είναι εκείνες όπου το
μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού, διενεργείται στην ανοικτή θάλασσα δηλαδή στην πέραν των 6 ν.μ. που
αποτελούν τα χωρικά μας ύδατα ( συν. 5 ).
Το 2016 το ΝΕΕ μετά από ευρείες συσκέψεις με όλους τους φορείς εσωτερικών θαλασσίων μεταφορών,
υπέβαλε υπόμνημα προτείνοντας :
Πρώτον : να θεωρηθεί ως εντελώς ανεφάρμοστος για την Ελλάδα πράγμα που δεν αντίκειται στην
Ευρωπαϊκή νομοθεσία ( βλ. Συναφώς απόφαση ΔΕΚ της 2/2/1988 υπόθεση 213/85 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κατά Κάτω Χωρών Συλλογή 1988, σελ. 281, σκέψη 22 )
Είτε
Δεύτερον : να ερμηνευθεί ότι έχει την έννοια πως η απαλλαγή από ΦΠΑ χορηγείται όταν η θαλάσσια
μεταφορά είναι ο αποκλειστικός ή ο πλέον ενδεδειγμένος κοινωνικά και οικονομικά τρόπος μεταφοράς
αγαθών και επιβατών, ενώ ως πλοίο που χρησιμοποιείται για την ναυσιπλοΐα στην ανοικτή θάλασσα πρέπει
να νοείται κάθε πλοίο που χρησιμοποιείται για την θαλάσσια ναυσιπλοΐα ( β΄. ΠΟΛ 1155/1999 για την
απαλλαγή πλοίων-αεροσκαφών από ΦΠΑ ) Τον Δεκέμβριο 2017 , όταν ετέθη εκ νέου το θέμα με τον
ισχυρισμό ότι η επιβολή ΦΠΑ αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση , το ΝΕΕ πρότεινε την επιβολή μηδενικού
συντελεστή. Κατά την συζήτηση στην Βουλή, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δήλωσε ότι ο
συντελεστής ΦΠΑ θα είναι συμβολικός
Στο σχέδιο ΚΥΑ που ετέθη υπόψη μας , διαπιστώθηκε ότι το προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης των
πλοίων προκειμένου να διαπιστώνεται οι χρόνοι πλεύσης εντός ή εκτός χωρικών υδάτων κατά , παρουσιάζει
εγγενείς αδυναμίες που το καθιστούν ανεφάρμοστο καθότι τα δρομολόγια των πλοίων εναλλάσσονται.
ΣΤ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σε σύγκριση με άλλα Κ-Μ , διαπιστώνετε ότι οι εσωτερικές θαλάσσιες συγκοινωνίες στην Ελλάδα,
επιβαρύνονται υπέρμετρα.
•Οι συνθέσεις πληρωμάτων είναι υψηλότερες από αντίστοιχα πλοία που πλέουν στις άλλες χώρες της Ε.Ε.
•Οι συντελεστές ΦΠΑ , 13% στα κόμιστρα επιβατών και 23% στα ναύλα των φορτίων αποτελούν τους
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υψηλότερους στην Ε.Ε. ( συν. 6 )
•Η περιοδικότητα της διακίνησης επιβατών και φορτίων στην Ελλάδα είναι εντονότερη από τα άλλα Κ-Μ και
τα 120 κατοικημένα νησιά πρέπει να διαθέτουν επαρκείς θαλάσσιες συγκοινωνίες καθ’ όλο τον χρόνο
γεγονός που καθιστά την εμπορική εκμετάλλευση ζημιογόνο για το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου ( 9
μήνες )
•Οι εταιρείες εσωτερικών θαλάσσιων συγκοινωνιών αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης,
υψηλό δανεισμό, αδυναμία ανανέωσης των πλοίων, υποχρέωση προσαρμογής σε αποθειωμένα καύσιμα
ενώ οι εταιρείες των κλάδων θαλασσίου τουρισμού έχουν επηρεασθεί από τις αλλοδαπές εταιρείες που
διαθέτουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
Ζ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΕ
Της ΚΥΑ καθορισμού των απαλλαγών από ΦΠΑ στα πλοία και σκάφη που δραστηριοποιούνται στο
εσωτερικό, να προηγηθεί η σύνταξη μελετών οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Από του συνημμένους πίνακες εμφαίνεται ότι ορισμένα Κ-Μ έχουν επιλέξει να εφαρμόζουν εξαιρέσεις από
την εφαρμογή ΦΠΑ είτε σε προϊόντα και υπηρεσίες είτε σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές.
Άλλα Κ-Μ έχουν επιλέξει την εφαρμογή «super reduced rate » . Το ΝΕΕ συλλέγει στοιχεία αναφορικά με
καθεστώς ΦΠΑ στα προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Β. για τα πλοία και σκάφη που
αναφέρονται στο Α. θεωρεί όμως και εισηγείται τον καθορισμό μηδενικού συντελεστή που εξάλλου
αποτελεί εθνικό δικαίωμα δεδομένης της σημασίας των εσωτερικών θαλάσσιων συγκοινωνιών και των
άλλων δραστηριοτήτων
»
(3)
Maritime Hellas – Cluster
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι υπήρξαν συναντήσεις με το ΕΒΕΠ και διαμορφώθηκε με τη σύμφωνη
γνώμη του το πλαίσιο λειτουργίας του Cluster και αναμένουμε την έμπρακτη συνδρομή στην εγγραφή των
μελών του, αφού πλέον οι όποιες από την πλευρά τους δυσκολίες ξεπεράστηκαν.
Ακόμη ενημερώνω το ΔΣ, ότι με την παρότρυνση και του ΕΒΕΠ το θέμα στο περίπτερο του ΝΕΕ στα
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ, ήταν αποκλειστικά και μόνο το Cluster. Προς τούτο τυπώθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια στα
ελληνικά και αγγλικά και δίνονται στους επισκέπτες.
Η «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΑΕ» στο φάκελο με ενημερωτικό υλικό σε κάθε περίπτερο, έβαλε και τα φυλλάδια του Cluster. Παράλληλα δε, οι σπουδαστές ΑΕΝ Ύδρας που είχαν το έργο της υποδοχής στο περίπτερο του ΝΕΕ,
επισκέφθηκαν ένα ένα όλα τα περίπτερα, έδιναν φυλλάδια και ανέφεραν για το Cluster.
Ύστερα από όλα αυτά καταλήγει ο κ. Πρόεδρος, πιστεύω ότι το ΝΕΕ έχει ξεπεράσει τις όποιες προσδοκίες
προβολής του Cluster και πλέον το θέμα επαφίεται στην καλή διάθεση τόσο των εταιρειών μελών ΕΒΕΠ, όσο
και ναυτιλιακών μελών ΕΕΕ και ΝΕΕ.
Υστέρα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ευχαριστεί τον κ. Πρόεδρος για την πράγματη ουσιαστική συνδρομή
του Cluster και παρακαλεί κάθε μέλος να αναλάβει πρωτοβουλία προσελκύσεως εγγραφής εταιρειών.
(4)

Συμβούλιο Χρηστών

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι ο ν. 4504/17 άρθρο 104 προβλέπει τη δημιουργία σε κάθε λιμάνι της
χώρας «Συμβούλιο Χρηστών Λιμένων». Σε αυτό μεταξύ άλλων θα συμμετέχει με εκπροσώπους του και το
ΝΕΕ, το οποίο ανταποκρίθηκε και ήδη έχει υποβάλλει στο Υπουργείο σχετικό έγγραφο.
Θέλουμε να πιστεύουμε, σύμφωνα με όσα και η διάταξη αναφέρει, ότι αυτό το Συμβούλιο θα συμβάλλει στη
βελτίωση της λειτουργίας των λιμένων και την αποφυγή αυθαιρεσιών και παρατυπίας που σήμερα
συναντάμε, όπως είναι στη διαμόρφωση τελών, στη περισυλλογή αποβλήτων κλπ.
(5)
ΓΕΜΗ
Ενημερώνει ο κ. Πρόεδρος το ΔΣ, ότι προ 10ετίας περίπου (ν. 3419/05-Α297) νομοθετήθηκε το Γενικό
Μητρώο Εταιρειών (ΓΕΜΗ), για να λειτουργεί στα Εμπορικο-Επαγγελματικά Επιμελητήρια με εγγραφή όλων
των επαγγελματικοβιοτεχνών και δίδοντας έτσι σχετικούς πόρους στα Επιμελητήρια μέλη της ΚΕΕΕ, όπου
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είχε γίνει προαιρετική από υποχρεωτική η εγγραφή μελών. Το ΝΕΕ και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο δεν
υποχρεούντο σε δημιουργία ΓΕΜΗ, διότι παρέμενε η υποχρεωτικότητα εγγραφής των μελών τους.
Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή, υπέβαλλε ερώτημα στο «Νομικό Συμβούλιο του Κράτους», για ΓΕΜΗ στο ΝΕΕ και
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Η υπ΄ αριθμ. 50/218 γνωμοδότηση του «Νομικού Συμβουλίου του Κράτους»
αποδέχεται εμμέσως για το ΝΕΕ και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο να μην τηρούν ΓΕΜΗ, διότι ο ανωτέρω ν.
3419/05 εξαιρεί ρητά δύο κατηγορίες ναυτιλιακών εταιρειών, αυτές που συνιστώνται με τον ν. 959/79-Α192
και αυτές με τον ν. 3182/023-Α202, οπότε κατ΄ αναλογία και άλλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις μπορεί να
εξαιρεθούν από την εγγραφή στο ΓΕΜΗ.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και μέλη του ΔΣ που είναι και μέλη Εφοπλιστικών Ενώσεων, αναφέρουν ότι
κάτι ανάλογο έχουν αντιληφθεί και οι Εφοπλιστικές Ενώσεις, δεδομένου ότι τόσο εταιρείες του νόμου
989/79, καθώς και εταιρείες των εγκλιτικών πράξεων, από τους νόμους αυτούς δικαούνται να μην
εγγράφονται στο ΓΕΜΗ.
Τέλος παρακαλείται ο κ. Πρόεδρος και το ΝΕΕ, να συνεχίσουν να παρακολουθούν την εξέλιξη και ανάλογα να
διαχειριστούν το θέμα παραμένοντας στην φιλοσοφία, ότι δεν απαιτείται η δημιουργία ΓΕΜΗ για τα μέλη
του ΝΕΕ.
(6)

Αναπτυξιακό Συνέδριο στον Πειραιά

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι προ 15ημέρου ενημερώθηκε το ΝΕΕ για την διεξαγωγή περιφερειακού
συνεδρίου με θέμα την παραγωγική ανασυγκρότηση Πειραιά και Νήσων από τον κ. Πρωθυπουργό. Έως
σήμερα δεν έχει προσδιοριστεί ημερομηνία διεξαγωγής του, παρόλα αυτά το ΝΕΕ με σχετικό έγγραφο
προβαίνει σε ορισμένες εισηγήσεις.
(7)

Θαλάσσιος Τουρισμός και ο ν. 4504/2017

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι από τον Νοέμβριο που ψηφίστηκε ο ανωτέρω νόμος, έχουν
δημιουργηθεί προστριβές με τα θαλαμηγά σημαίας τρίτων χωρών και προς ομαλοποίηση του θέματος,
έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις στο Υπουργείο, όπου σε ορισμένες συμμετείχε και το ΝΕΕ.
Ύστερα από ιδιαίτερη ενασχόληση με το θέμα και μελέτης του, το ΝΕΕ θεωρεί και το έχει εισηγηθεί, ότι θα
πρέπει να ισχύουν τα ίδια μέτρα για όσους δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο, ανεξαρτήτως
σημαίας και συνεπώς οι εκπρόσωποι των θαλαμηγών ξένης σημαίας, θα πρέπει να το αποδεχθούν και
ανάλογα να το εφαρμόσουν.
(8)

Στον Διεθνή χώρο

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο θέμα της διαχειρίσεως του θαλασσέρματος και σημειώνει ότι στα πρόσφατα
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ είχε την ευκαιρία το προσωπικό των ναυτιλιακών γραφείων να ενημερωθεί έμπρακτα για τα
διάφορα συστήματα που η αγορά έχει, ώστε ανάλογα με τα πλοία της κάθε ναυτιλιακής εταιρείας, να γίνει
και η επωφελέστερη επιλογή.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο θέμα του CO2 και σημειώνει ό,τι τόσο η μείωση του θείου στα
καύσιμα, όσο και ανάμειξη καυσίμων με στόχο να περιοριστεί το παραγόμενο CO2 ή ο εξοπλισμός που στο
εμπόριο κυκλοφορεί, δεν έχουν πείσει για την αποτελεσματικότητα τους και θα πρέπει στις ναυτιλιακές
εταιρείες οι αποφάσεις να λαμβάνονται ύστερα από πολύ μελέτη και ιδιαίτερη περίσκεψη.
Αναφορικά δε με τη χρήση του scrubber, ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι ενώ για ορισμένες κατηγορίες πλοίων
όπως τα κρουαζιερόπλοια συνιστά και στοιχείο διαφημίσεως από την άλλη μεριά όμως εξεταζόμενο από της
τεχνικής πλευράς, υπάρχει θέμα διότι δημιουργεί απόβλητα, ορισμένες κατηγορίες πλοίων δεν έχουν χώρο
για εγκατάσταση scrubber κλπ.
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Συνεδρίαση της 27ης Σεπτεμβρίου 2018
Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 27/9/2018 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:
(1)

Αλλαγή Υπουργού

O κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι στις 28/8/2018 έγινε αντικατάσταση του κ. Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ από τον κ.
Φ. ΚΟΥΒΕΛΗ, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ΝΕΕ είχε αναπτύξει θεσμική
εποικοδομητική συνεργασία με τον τέως Υπουργό και με την αποχώρηση του έμειναν σε εκκρεμότητα
ορισμένα θέματα, που θα πρέπει να συζητηθούν με τον κ. Φ. Κουβέλη, έτσι το ΝΕΕ μαζί με το συγχαρητήριο
έγγραφο, αναφέρθηκε σε ορισμένα θέματα, παρακαλώντας για συνάντηση προς συζήτηση.
Στα διάφορα θέματα υπήρχαν και 2, που δεν επιδέχονταν καθυστέρηση, αν αργούσε η συνάντηση, όπως και
έγινε, οπότε το ΝΕΕ υπέβαλλε σχετικά έγγραφα και τα θέματα είναι:
(α) Η εκκρεμότητα στην αντικατάσταση έως 30/9/2018 εκδοθέντων Πιστοποιητικών από τον ΚΕΠ με νεότερα
εκδιδόμενα από Νηογνώμονες (Α.Ο). Θέμα ιδιαίτερα περίπλοκο και με ανυπέρβλητες δυσκολίες, όπως ο
όγκος των Πιστοποιητικών, η κεκαλυμμένη Απροθυμία των Α.Ο και το υπερβολικό Κόστος σε σύγκριση με το
προγενέστερο του ΚΕΠ.
Το ΝΕΕ σε συνεργασία με τα δυσμενώς επηρεαζόμενα μέλη του από τη σχετική διάταξη, ενεργεί αρμοδίως
για την ρύθμιση του θέματος.
(β) Η εκκρεμότητα ύστερα από παράταση μέχρι 30/9/2018 για νομοθετική ρύθμιση, να ισχύουν τα
εκδοθέντα από Διεθνείς Νηογνώμονες Πιστοποιητικά για τα εντός του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου
δραστηριοποιούμενα – Δεξαμενόπλοια διακινήσεως καυσίμων – χωρίς να επεκτείνουν τους πλόες τους σε
λιμάνι εξωτερικού.
Στο θέμα με την ουσιαστική θεσμική συνδρομή του ΝΕΕ και τις μεθοδικές ενέργειες της ΕΕΝΜΑ από τις
αρχές Αυγούστου είχε δρομολογηθεί λύση με σχετική τροπολογία νόμου. Έτσι προκειμένου να υπάρξει
χρόνος για την ψήφιση της τροπολογίας, δόθηκε παράταση από 16/8/2018 έως 30/9/2018. Ένα 10ήμερο
πριν την αλλαγή Υπουργών είχε δρομολογηθεί και κληθεί το ΝΕΕ σε τελική συζήτηση στο ΥΝΑΝΠ για
οριστικοποίηση του κειμένου της τροπολογίας. Εκκρεμεί.
(γ) Την οριστικοποίηση του σχεδίου ΚΥΑ που εξέδωσε η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) και έχει
ιδιαίτερη βαρύτητα η επεξεργασία της από το ΥΝΑΝΠ. Το σχέδιο της ΚΥΑ δρομολογεί το σύστημα ΦΠΑ που
θα εφαρμόζεται για όλα τα πλοία σκάφη που λειτουργούν στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο (άρθρο οδηγίας ΕΕ
148 - open sea )
Το ΝΕΕ είχε συζητήσεις για το θέμα, τόσο με τον πρώην ΥΝΑΝΠ κ. Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ, όσο και με την
Υφυπουργό Οικονομικών κα ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ, θέτοντας υπόψη τους τις ατέλειες του σχεδίου ΚΥΑ που είχαν
διαπιστωθεί από τα μέλη μας και είχε το ΝΕΕ συζητήσει μαζί τους. Έγγραφα των Ενώσεων που συγκροτούν
μέλη μας, τα οποία είχε το ΝΕΕ, κατέθεσε στην κα ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ.
Από τις συζητήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών το ΝΕΕ τεκμαίρει ό,τι έγιναν κατανοητά όσα ανέπτυξε και
υπήρχε διάθεση για διορθωτικές κινήσεις.

Στον ΦΠΑ αγοράς ή κατασκευής πλοίων για λειτουργία στον Ελληνικό χώρο.

Στην ερμηνεία του όρου «open sea» σχετικά με τη διάρκεια του ταξιδιού και το μέγεθος του χρόνου
που το ταξίδι εναλλάσσεται σε εντός ή εκτός χωρικών υδάτων κλπ.

Στο ξεκαθάρισμα ΦΠΑ στη Ναύλωση θαλαμηγών κλπ.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ευχαριστεί τον Πρόεδρο και παρακαλεί να συνεχιστεί το ενδιαφέρον
του ΝΕΕ.
(2)

Ναυτεργασία – Ν. Εκπαίδευση

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το ΝΕΕ/Εφοπλισμός με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούν τα
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δρώμενα στη Ναυτική Εκπαίδευση και συμμετέχουν στις διάφορες συνεδριάσεις στο ΥΝΑΝΠ, με προτάσεις
και διάλογο.
Από τις πρόσφατες συζητήσεις στο ΥΝΑΝΠ, παραμένουν σε εκκρεμότητα μερικές όπως:




Η Ναυτολόγηση Δοκίμων με το σύστημα του «Γραφείου Σταδιοδρομίας».
Ο επανασχεδιασμός του «sandwich courses».
Η συνεργασία ΥΝΑΝΠ & Παιδείας για κανονιστική ρύθμιση εξελίξεως σε Αξιωματικούς Α΄ τάξεως των
προερχόμενων από ΕΠΑΛ Ν. Κατεύθυνσης. Είχε διεξαχθεί συζήτηση τον Ιούλιο 2016 με παρόντες τον
κ. Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ, τον κ. Δ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ (Υφυπουργό Παιδείας, τον κ. Θ. ΒΕΝΙΑΜΗ και τον κ. Λ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΥΓΕΝΙΔΗ και αποφασίστηκε το Ίδρυμα Ευγενίδου να διαμορφώσει σχέδιο για το θέμα.
Με τον ανασχηματισμό πριν 1 μήνα ο κ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ εξήλθε της Κυβερνήσεως. Αναμένουμε την
εξέλιξη.

Στη συνέχεια τον λόγο παίρνει ο κ. Ι. Τσενεμπής και ενημερώνει το ΔΣ για τις τελευταίες αποφάσεις του ΣΝΕ
(Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης), όπου έχουμε:

Τη νομοθέτηση εκπαιδεύσεως των Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών και όσων προέρχονται από ΑΕΙ – ΤΕΙ.

Τη νομοθέτηση στις ΑΕΝ από το 2019 να εισάγονται μόνο από τις Πανελλήνιες (έως σήμερα 30% ήταν
με το Απολυτήριο Λυκείου).
Μεταγενέστερα το ΝΕΕ, ύστερα από δηλώσεις οικογενειών που τα παιδιά τους έχουν κάνει μπάρκο,
εισηγήθηκε την παράταση ποσοστού από τα Λύκεια έως το 2021.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ παρακαλεί τον κ. Πρόεδρο να συνεχίσει το ΝΕΕ με αμείωτο το
ενδιαφέρον για καλύτερη ναυτική εκπαίδευση και παραγωγή, όσο το δυνατόν περισσότερων Αξιωματικών.
(3)

Αρμοδιότητες ΡΑΛ

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι επισκέφθηκε το Επιτελείο της ΡΑΛ (Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων) και είχε
συζήτηση με τον Πρόεδρο και τους Επιτελείς του σχετικά με τον ρόλο και τις υποχρεώσεις της ΡΑΛ και τις
δυνατότητες να επιλύει αναφυόμενα προβλήματα στα λιμάνια από τους χρήστες.
Από την πλευρά του Προέδρου και των Επιτελών του, υπήρξε πλήρης ενημέρωση για το έργο και τις
δυνατότητες τους και πρόθεση να συμβάλλουν θετικά στην επίλυση των όποιων προβλημάτων με τους
χρήστες.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται σε ενημέρωση, που το ΝΕΕ είχε από τα μέλη του για αυθαίρετη
αύξηση τελών περισυλλογής αποβλήτων στα λιμάνια Κέρκυρα και Ηγουμενίτσα, όπου απηύθυνε προς τη
ΡΑΛ σχετικό ερώτημα με συνημμένα τα έγγραφα των μελών μας και αναμένουμε τις ενέργειες τους.
“Θέματα για παρέμβαση — ρύθμιση»
Κε Πρόεδρε,
Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ), το οποίο προ 2μήνου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει μαζί σας
και με τους επιτελείς σας απόψεις και σκέψεις σχετικά με το έργο της Ρ.Α.Λ και τον θεσμικό της ρόλο στην
απρόσκοπτη λειτουργία των Λιμένων, επιθυμεί να θέσει υπόψη σας (2) θέματα που θεωρεί ό,τι εμπίπτουν
στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ.
Έτσι:
1.
Διαπιστώνεται τελευταία, όπως μας πληροφορούν μέλη μας, στα λιμάνια Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας
αυθαίρετη αύξηση των τελών, χωρίς διαβούλευση, χωρίς σύγκληση του νομοθετημένου οργάνου
«Συμβ0ύλιο Χρηστών» και το χειρότερο χωρίς να αυξηθούν οι προσφερόμενες Υπηρεσίες (Συνημμένα για
καλύτερη ενημέρωση σας σχετικά έγγραφα).
2.
Επίσης διαπιστώνεται ό,τι συνεχίζεται η Μονοπωλιακή κατάσταση στο σύστημα περισυλλογής
Αποβλήτων από πλοία, ενώ από χρόνια το ΝΕΕ και άλλοι Φορείς εισηγούνται τη συμμετοχή περισσότερων
παρόχων. Αυτό νομοθετήθηκε με το άρθρο 105 του ν. 4504 τον Νοέμβριο του 2017 και είναι σύμφωνο με
τον 352/17 κανονισμός της ΕΕ και διερωτώμεθα γιατί συνεχίζεται το Μονοπωλιακό καθεστώς
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Παρακαλούμε, κε Πρόεδρε, όπως επιληφθεί η ΡΑΛ των ανωτέρω και αποκατασταθεί η νομιμότητα
Πάντα στη διάθεσή σας»
«Αδικαιολόγητη αύξηση τελών σε λιμάνια»
«Κε Πρόεδρε,
Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) σε συνέχεια του από 14/9/2018 (αρ. πρωτ. 2348) εγγράφου του,
με το οποίο θα σας ενημερώναμε για την αδικαιολόγητη αύξηση των τελών στα Λιμάνια Κέρκυρα —
Ηγουμενίτσα επανέρχεται προκειμένου:
•
Να πληροφορηθεί για την εξέλιξη του θέματος από πλευράς ΡΑΛ και
•
Να υποβάλλει νεότερα στοιχεία, που περιλαμβάνονται σε επιστολή μελών μας, τα οποία έχουν
επαγγελματικό φορέα την «Ένωση Πορθμείων».
Παρακαλούμε, κε Πρόεδρε, η ΡΑΛ ως αρμόδια Αρχή, όπως επιληφθεί του θέματος, διότι πιστεύουμε ό,τι για
τη διαμόρφωση των τελών στα λιμάνια πρέπει να προηγείται διαβούλευση και με συμμετοχή των χρηστών.»
«ΕΝΩΣΙΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»
ΘΕΜΑ: Επανεξέταση προς ακύρωση Απόφασης για καταβολή τελών υπέρ Οργανισμού Λιμένος
Ηγουμενίτσας ΑΕ (ΟΛΗ ΑΕ).
«Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Απευθυνόμαστε σε εσάς ως αρμόδιο πολιτικό παράγοντα που έχει πλήρη γνώση του θέματος, δεδομένου ότι
η Απόφαση 3113.11/40369/2Ο18 (Β' 2082) με την οποία μεταβάλλεται o τρόπος υπολογισμού των τελών
υπέρ του Ο.Λ.Η ΑΕ υπεγράφη από τον προηγούμενο Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Καταρχήν σημειώνουμε ότι αναμέναμε τουλάχιστον μια απάντηση επί του αριθμ. Πρωτ 4173/24 -07-2018
εγγράφου μας, που σας κοινοποιήσαμε, με το οποίο αναφερθήκαμε λεπτομερώς τόσο στις ουσιαστικές όσο
και στις τυπικές διαστάσεις του θέματος (για τη διευκόλυνσή σας, όπως και για τη διευκόλυνση των
αποδεκτών στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, επισυνάπτουμε αντίγραφο του πιο πάνω
εγγράφου μας).
Επαναφέρουμε το σύνολο του πιο πάνω εγγράφου μας και τονίζουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας αλλά και
την αγωνία μελών μας σε σχέση με την εφαρμογή της πιο πάνω Απόφασης που, ουσιαστικά χωρίς καμία
ανταποδοτικότητα, κάνει πρακτικά αδύνατη την προσπάθεια πλοιοκτητών πλοίων που δραστηριοποιούνται
στη γραμμή Κέρκυρας — Ηγουμενίτσας και Λευκίμης - Ηγουμενίτσας να διατηρήσουν σε περίοδο κρίσης το
χαμηλότερο δυνατό ναύλο, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, την επάρκεια και την ασφάλεια στην παροχή
υπηρεσιών στην υπόψη Τοπική διασύνδεσης με ταυτόχρονη ανταπόκριση στο σύνολο όλων των άλλων
υποχρεώσεών τους, που συμπεριλαμβάνουν αυτές προς τους ναυτικούς ενόψει και της χορηγηθείσας
αύξησης με τη νέα ΣΣΕ πλοίων πορθμείων, που πρόσφατα συμφωνήθηκε με την ΠΝΟ.
Σας παρακαλούμε και αναμένουμε όπως επανεξετάζοντας το θέμα, προωθήσετε τις κατάλληλες ενέργειες
προς ακύρωση της πιο πάνω Απόφασης που άκριτα και αδικαιολόγητα προκαλεί υπέρογκες αυξήσεις ως
«κεφαλικό φ ρο».
Παράλληλα εκτιμούμε ότι υπό καθεστώς ηρεμίας και αφού έχει ανακληθεί η Απόφαση αυτή, μπορεί με
κατάλληλη διαβούλευση και σε συνεργασία με το σύνολο των ενδιαφερόμενων για το θέμα φορέων να
εξετασθούν σε ρεαλιστική βάση και, υπό τα πραγματικά δεδομένα, να τύχουν κατάλληλης προσέγγισης οι
πτυχές του θέματος.
Ο κύριος Υπουργός και o κύριος Αναπληρωτής Υπουργός, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν,
παρακαλούνται θερμά για την ιδιαίτερη προσοχή τους λόγω της σοβαρότητας του θέματος και για την
ανταπόκρισή τους στο απόλυτα δικαιολογημένο αίτημα μας, σημειώνοντας με έμφαση τα παραπάνω. το
περιεχόμενο του επισυναπτόμενου εγγράφου μας καθώς και ότι προ έκδοσης της Απόφασης
3113.11/4Ο369/2018 ουδεμία διαβούλευση προηγήθηκε με τους ενδιαφερόμενους φορείς της Ναυτιλίας.»
ΣΕΕΝ
«Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών Ο. Λ. Κέρκυρας»

90

______________________________________________________________________________________________________ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ

Πληροφορηθήκαμε ότι με την από 20/6/2018 απόφαση του ΔΣ του Ο.Λ. Κέρκυρας ΑΕ προτείνονται αυξήσεις
στα τέλη επιβατών και οχημάτων και στο κόστος των προσφερόμενων λιμενικών υπηρεσιών από 1.1.2019, οι
οποίες είναι υπερβολικές και έξω από κάθε λογική.
Προτείνουμε την ανάληψη πρωτοβουλίας από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και τη σύγκληση ομάδας
εργασίας για την επαναξιολόγηση της πρότασης του ΟΛΚΕ με απώτερο σκοπό τη διατήρηση των τελών και
εξόδων στα σημερινά επίπεδα.
Πλέον των ανωτέρω θέλουμε να εκφράσουμε την έκπληξή μας για την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των
λιμενικών τελών σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα στον ΟΛ Ηγουμενίτσας, ενώ τα τέλη επιβατών και οχημάτων
είναι ακριβώς στα ίδια επίπεδα με αυτά του ΟΛΗΓ, γεγονός το οποίο, κατά την άποψή μας, χρήζει περαιτέρω
διερεύνησης.
Αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.»
Να σημειώσω συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος, ότι στον νόμο του ΥΝΑΝΠ 4504 τον Νοέμβριο του 2017, ύστερα και
από ενέργειες του ΝΕΕ περιελήφθη άρθρο το 105, που σταματάει το μονοπώλιο και παρέχεται η δυνατότητα
περισσότεροι του ενός πάροχοι, να συμμετέχουν στην περισυλλογή αποβλήτων. Επιπλέον στον ίδιο νόμο
προβλέπεται η σύσταση συμβουλίου χρηστών λιμένος, όπου συμμετέχει το ΝΕΕ αλλά και Εφοπλιστικές
Ενώσεις και διερωτώμεθα γιατί ερήμην του συμβουλίου η Ηγουμενίτσα και Κέρκυρα πήραν αποφάσεις.
Οι ενέργειες του ΝΕΕ συνεχίζονται.
(4)

ΚΕΠ και Ελληνικοί Νηογνώμονες

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ό,τι επίσης με τον ν. 4504/17 παύει πλέον να εκδίδει Πιστοποιητικά ο ΚΕΠ
(Κλάδος Επιθεώρησης Πλοίων) και να εκτελούν επιθεωρήσεις τα Ελληνικά κλιμάκια. Η αρμοδιότητα αυτή
μεταφέρεται στους Ελληνικούς Νηογνώμονες, ήτοι τον Ελληνικό Νηογνώμονα, τον Φοίνικα, τον INSB.
Ατυχώς ο Ελληνικός Νηογνώμονας ευρίσκεται υπό εκκαθάριση, συνεπώς το όλο έργο ανατίθεται στους
άλλους δύο.
Από συζητήσεις με το ΥΝΑΝΠ και τον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας, φαίνεται ότι για κάποιους λόγους η
αντικατάσταση και έκδοση νέων Πιστοποιητικών για όσα λήγουν, δεν έχει σημαντική πρόοδο και στους
διεθνείς Νηογνώμονες, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα για έκδοση Πιστοποιητικών πρώην ΚΕΠ, υπάρχει
αδράνεια.
Από την άλλη μεριά τα μέλη μας εκφράζουν έντονα την επιθυμία τους να επανέλθει ο ΚΕΠ στα έως σήμερα
για χρόνια καθήκοντά του. Το ΝΕΕ έχει την ίδια άποψη για πάρα πολλούς λόγους.
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Συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου 2018
Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 29/11/2018 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:
(1)

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2019

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ και αναφέρεται στην διαδικασία υποβολής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019, ο οποίος διαμορφώθηκε ύστερα
από συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή/ΝΕΕ και εγκρίθηκε από την Διοικούσα Επιτροπή/ΝΕΕ στην υπ΄
αριθμ. 9-29/11/2018 συνεδρίαση της.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί τον κ. Πλατσιδάκη, Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, να
ενημερώσει το ΔΣ. Λαβών τον λόγο ο κ. Ι. Πλατσιδάκης ενημερώνει το ΔΣ ότι στο Επιμελητήριο συνεχίζεται η
με σύνεση διαχείριση των δαπανών και δεδομένου ότι οι συνδρομές παραμένουν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο,
έτσι και ο Προϋπολογισμός αυτός είναι ουσιαστικά πλεονασματικός.
Ακολούθως ο κ. Πλατσιδάκης ευχαριστεί το προσωπικό του ΝΕΕ για την με σύνεση πραγματοποίηση των
δαπανών και την άοκνη προσπάθεια τους τόσο για την είσπραξη των εσόδων από το ΝΑΤ και τα διάφορα
Λιμεναρχεία, όσο και για την με μέτρο πραγματοποίηση των εξόδων.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Ι. Αρβανιτίδης Δ/ντής Διοικητικού – Οικονομικού και αναφέρει ότι, ο
Προϋπολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 2/53845/0094/10-8-2010 σχετική Εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και με την ισχύουσα Νομοθεσία για την Κατάρτιση Προυπολογισμών
ΝΠΔΔ και φορέων που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση σύμφωνα με το Μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
(2)

ΦΠΑ. ΠΟΛ 1177/Σεπτέμβριος 2018 & 1187/Οκτώβριος 2018

Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στο επίμαχο θέμα του ΦΠΑ που έχει αναστατώσει τα πλοία εσωτερικών
πλόων το τελευταίο 8μηνο και σημειώνει ότι, με τις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις Οικονομικών και
Εμπορικής Ναυτιλίας μορφοποιείται ο επιβαλλόμενος ΦΠΑ, τόσο για τα πλοία δραστηριοποιούμενα εντός
χωρικών υδάτων, όσο και για τα Ποντοπόρα που απαιτεί κοπιώδη διαδικασία για να διαπιστωθεί η
απαλλαγή τους.
Το ΝΕΕ αναλύοντας τις διατάξεις των ΠΟΛ διαπιστώνει, ότι το σχέδιο ΚΥΑ που είχε κυκλοφορήσει τον Μάιο,
παρά τις υποσχέσεις των αρμοδίων Υπουργών για βελτίωση μεταφέρθηκε αυτούσιο στις ΠΟΛ. Αυτό
διαπιστώθηκε από την μελέτη των ΠΟΛ και έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση και δυσλειτουργία σε
όλα τα εντός χωρικών υδάτων πλοία (Ακτοπλοΐα, Πορθμεία, Ημερόπλοια, Ρυμουλκά, Θαλαμηγά κλπ).
Οι μετά την ΚΥΑ τον Μάϊο έγγραφες και προφορικές παρεμβάσεις, τόσο του ΝΕΕ, όσο και άλλων
Εφοπλιστικών Ενώσεων, με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία για βελτίωση των διατάξεων της ΚΥΑ, δεν
απέδωσαν παρά την καλή πρόθεση του τότε ΥΝΑΝΠ κ. Π. Κουρουμπλή και της Υφυπουργού Οικονομικών κας
Αικ. Παπανάτσιου.
Το ΝΕΕ αλλά και άλλες Ενώσεις Πλοιοκτητών συνεχίζουν την προσπάθεια για τροποποίηση των ΠΟΛ. Το
κλίμα που συναντούν είναι ευνοϊκό, αλλά το αποτέλεσμα στο τέλος θα μετρήσει.
Το ΝΕΕ σε συνεργασία με το ΕΒΕΠ, αφού προφορικά ενημέρωσαν τον κ. Φ. Κουβέλη (22/10/2018),
συνέταξαν και υπέβαλλαν και στα δύο Υπουργεία το ακόλουθο έγγραφο.
Θέμα: Αναστολή εφαρμογής Απόφασης ΠΟΛ. 1177/19-09-18
Κύριε Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Με αφορμή την εκδοθείσα ΚΥΑ ΠΟΛ. (1177/19.09.18), αναφορικά με τους «Όρους και τις προϋποθέσεις για
τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων, κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, για σκοπούς χορήγησης
απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας» και σε συνέχεια σχετικών επιστολών και υπομνημάτων, τόσο
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, όσο και του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
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μετά από ενδελεχή διερεύνηση και διαβουλεύσεις, εισηγούμεθα την αναστολή εφαρμογής της, μέχρι το
τέλος του 2019, λόγω των αρνητικών συνεπειών, που δημιουργούνται από την εφαρμογή της σε όλο το
φάσμα της ναυτιλιακής, ναυπηγοεπισκευαστικής, εφοδιαστικής, εμπορικής δραστηριότητας, αλλά και σε όλο
το δίκτυο θαλασσίων ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.
Ειδικότερα, δημιουργείται ένα ιδιαίτερα γραφειοκρατικό, αναποτελεσματικό και δυσκίνητο σύστημα, το
οποίο ευνοεί τη διαφθορά, ενώ, όπως έχουμε επισημάνει, οι επιπτώσεις από την κατάργηση των απαλλαγών
είναι:

Η επιβάρυνση του κόστους εσωτερικών θαλάσσιων μεταφορών για το κοινωνικό σύνολο, που θα
επιφέρει αύξηση των κομίστρων και των ναύλων φορτίων, με συνέπεια τη μείωση της διακίνησης και
των δρομολογίων και της υποβάθμισης των συγκοινωνιών με τα νησιά, αλλά και μεταξύ ηπειρωτικών
λιμένων.

Θα επιφέρει, επίσης, μετακίνηση μεταφορικού έργου προς τις οδικές μεταφορές με ανάλογη
επιβάρυνση των υποδομών και την επιβάρύνση του περιβάλλοντος λόγω υψηλοτέρων εκλύσεων
αερίων του θερμοκηπίου, π.χ. στην Εύβοια προβλέπεται μετακύλιση της διακίνησης από τις
πορθμειακές γραμμές , στο ανεπαρκές οδικό δίκτυο.

O εθνικός στόχος της διατήρησης και αύξησης της νησιωτικότητας θα επηρεασθεί αρνητικά θίγοντας
καίρια εθνικά συμφέροντα.

Θα πληγεί, με άμεση συνέπεια τη μείωση των θέσεων εργασίας, του κύκλου εργασιών, αλλά και των
δημοσίων εσόδων και των ασφαλιστικών εισφορών, η περί τις εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές
συστάδα, που αποτελείται από ναυπηγεία, συνεργεία, εφοδιαστές, αντιπροσώπους, πρακτορεία,
κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού, διυλιστήρια και εμπόρους καυσίμων και λιπαντικών,
ασφαλιστές, νομικούς, λιμενικούς οργανισμούς κ.α.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, οι δύο συνυπογράφοντες φορείς, ως επίσημοι σύμβουλοι της Πολιτείας,
προτείνουμε την αναστολή εφαρμογής της Απόφασης, μέχρι το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να
τεθεί σε διαβούλευση, με τους αρμόδιους φορείς, προς εξεύρεση προσφορότερης λύσης, καθώς επίσης και
για την εκτίμηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων με μελέτες, οι οποίες θα πρέπει να
έχουν προηγηθεί της Απόφασης.
Σε αυτό το πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη πως, οι φορείς της ελληνικής ναυτιλιακής οικονομίας
καταβάλουν τιτάνιες προσπάθειες για να σταθούν όρθιοι, απέναντι στο διεθνή ανταγωνισμό και να
εφαρμόσουν τις νέες κοστοβόρες απαιτήσεις αναφορικά με τα καύσιμα, ευελπιστούμε, έστω και την ύστατη
στιγμή, ότι θα ανταποκριθείτε στο δίκαιο αίτημά μας για αναστολή εφαρμογής της εν λόγω Απόφασης.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ευχαριστεί τον κ. Πρόεδρο και τις Υπηρεσίες του ΝΕΕ για το
ενδιαφέρον και τις τεκμηριωμένες θέσεις που εκφράζουν προς τα Υπουργεία και παρακαλεί να συνεχίσει με
τον ίδιο ζήλο επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή υπηρεσία προς τα πλοία μέλη.
(3)

Πιστοποιητικά πλοίων

Ο κ. Προέδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι το θέμα των Πιστοποιητικών για πλοία εσωτερικών πλόων που
τελευταία συζητείται στο Υπουργείο, έχει δύο σκέλη.
(α) Πιστοποιητικά, που έχουν εκδοθεί από τον ΚΕΠ (Κλάδο Επιθεώρησης Πλοίων) και τα οποία τερματίζονταν
στις 30/9/2018 (ν. 4504/17 – Π. Κουρουμπλής) χωρίς πλέον ο ΚΕΠ να συνεχίζει την έκδοση Πιστοποιητικών
(εκτός αυτών του ISM, MLC, ISPS).
Ο ΚΕΠ κυρίως εξέδιδε Πιστοποιητικά για τα στην Ελλάδα δραστηριοποιούμενα πλοία, όπου πλέον για αυτά
τα πλοία θα εκδίδουν Πιστοποιητικά οι 3 Ελληνικοί Νηογνώμονες δηλαδή οι 2 δεδομένου ό,τι ο Ελληνικός
Νηογνώμονας βρίσκεται σε αδράνεια. Οι 2 είναι οι «INSB & Φοίνιξ».
Η πραγματικότητα διέψευσε τις προσδοκίες του νόμου και η 30/9/2018 έφθασε χωρίς την αντικατάσταση
των Πιστοποιητικών. Έτσι το ΝΕΕ και οι Εφοπλιστικές Ενώσεις έγκαιρα αντελήφθησαν τις επερχόμενες
δυσκολίες και με θεσμικές ενέργειες πέτυχαν παράταση έως 31/1/2019. Το πρόβλημα παραμένει με
καθολικό αίτημα των 100άδων πλοίων να επαναδραστηριοποιηθεί ο ΚΕΠ και του δοθεί η αρμοδιότητα
εκδόσεως Πιστοποιητικών, κάτι που εφαρμόζεται στην Ε.Ε. Ίδωμεν.
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(β) Πιστοποιητικά, που έχουν εκδοθεί από Νηογνώμονες του IACS (International Association Classification
Societies) και είναι σε ισχύ, αλλά και αυτών η ισχύς τερματίζονταν 30/9/2018. Αφορά τα πλοία, που
δραστηριοποιούνται μόνο εντός Ελλάδος και δεν πραγματοποιούν ταξίδι σε ξένο λιμάνι. Είναι περί τα 18
Δεξαμενόπλοια μεταφοράς καυσίμων.
Από τον Μάιο 2018 η ΕΕΝΜΑ (Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων) συνεπικουρούμενη σε
πολλά στάδια από το ΝΕΕ με έντονη προσωπική παρέμβαση και του Προέδρου Δρ. Γ.Δ. Πατέρα, προσπαθεί
να περάσει τροπολογία νόμου που θα επιτρέπει σ΄ αυτά τα πλοία να ταξιδεύουν με τα σε ισχύ διεθνή
Πιστοποιητικά.
Τελικά συντάχθηκε διάταξη με την αποδοχή όλων και της ΠΝΟ και έχει τεθεί ως άρθρο 23 στο σχέδιο νόμου
«Για την κύρωση Συμβάσεων παραχώρησης……». Το άρθρο 23 αναφέρει: «Διεθνή Πιστοποιητικά φορτηγών
πλοίων υπό Ελληνική σημαία…..γίνονται αποδεκτά για την εκτέλεση πλόων μεταξύ λιμένων εσωτερικού…..».
Φυσικά και εδώ έχει δοθεί από 30/9/2018 έως 31/1/2019 παράταση και εφόσον όλα εξελιχθούν κατ΄ ευχή
θα έχει ψηφισθεί το σχέδιο νόμου και το άρθρο 23.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το ΔΣ εκτιμά ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία των πλοίων
αυτών, να λήξει οριστικά το θέμα και παρακαλεί τον κ. Πρόεδρο να συνεχιστούν από το ΝΕΕ οι παρεμβάσεις
γι΄ αυτό.
(4)

Πιέσεις να ενταχθεί η Μεσόγειος σε καθεστώς «SECA»

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι σύμφωνα με Ατεκμηρίωτη μελέτη η Μεσόγειος πρέπει να ενταχθεί στο
καθεστώς SECA «Sulphur Emission Control Area» που σημαίνει ό,τι όλος ο διάπλους θα γίνεται με καύσιμα
που θα περιέχουν οξείδιο θείου sox 0,1%. Φευ!!!! Όλες οι Εφοπλιστικές Ενώσεις απευθυνόμενες στο
Υπουργείο, αντέδρασαν με ισχυρή επιχειρηματολογία, ζητώντας να αναπτυχθεί η επιχειρηματολογία στις
όποιες συζητήσεις και να παραμείνει η Μεσόγειος ως εστί και βρίσκεται.
Το ΝΕΕ και το 2015 είχε ασχοληθεί με το θέμα εξ αφορμής ερώτησης στη Βουλή από τον τότε βουλευτή
ΑΝΕΛ Δημ. Καμμένο που ζητούσε η ευρύτερη περιοχή της θαλάσσιας περιοχής του Πειραιά να γίνει SECA
(συνημμένο).
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ό,τι στην επιχειρηματολογία κατά της εντάξεως στη ζώνη SECA ατράνταχτα
τεχνικά στοιχεία υπάρχουν και στην υπ΄ αρ. 1298-18/10/2018 επιστολή της ΕΕΕ και θα πρέπει το Υπουργείο
να τα μελετήσει και αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό.
Το ΝΕΕ παράλληλα κινείται και για συμμαχίες από όμορες χώρες, Αίγυπτο, Κύπρο, Μάλτα κλπ.
Παράλληλα το ΝΕΕ ομοίως υπέβαλλε στο Υπουργείο εγγράφως τα επιχειρήματα του, με το ακόλουθο
έγγραφο.
«ΜΕΛΕΤΗ « Mediterranean Sea SOX ECA Technicala d Feasibility Study»
Αναφορικά με το έγγραφο 2263.5-2/7269Ο/2Ο18 του Τμήματος Διεθνούς
Συνεργασίας της Διέυθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος του Αρχηγείου
Λιμενικού Σώματος — Ελληνικής Ακτοφυλακής, το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, εκφράζει τις απόψεις
του επι των συμπερασμάτων της μελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασμό της REMPEC. Το Ναυτικό
Επιμελητήριο της Ελλάδος, είναι αντίθετο στον χαρακτηρισμό της Μεσογείου Θαλάσσης ως περιοχή SECA για
τους λόγους που αναφέρονται στην επιστολή της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (email 1298 18.10.2018 ) ,
στην επιστολή μας προς τον κ. Υπουργό ΝΑΝΠ την 17.6.2015 , που επισυνάπτεται , και για τους ακόλουθους
επιπλέον λόγους.
1.
Ιδιαιτερότητα της Μεσογείου Θαλάσσης
Σε αντίθεση με τις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί SECA η Μεσόγειος είναι διαμπερής θάλασσα
( Γιβραλτάρ / Σουέζ ) και όχι ακτογραμμή ( Βόρειος Αμερική ) ή κλειστή θάλασσα όπως η Βόρειος θάλασσα
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και η Βαλτική. Η θαλάσσια διακίνηση στην Μεσόγειο , διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες πλόων. Τα
διερχόμενα δια της Μεσογείου ( lntermed traffic) και τα εκτελούντα πλόες μεταξύ λιμένων της Μεσογείου
lntramed traffic ). Εφόσον η Μεσόγειος χαρακτηρισθεί SECA , εκτιμάται ότι σε σημαντικό αριθμό διαδρομών
θα επιλεγεί η παράκαμψη της Μεσογειου καθότι το αυξημένο κόστος αποθειωμένων καυσίμων θα
υπερβαίνει το κόστος ταξειδίου μεγαλύτερης διάρκειας.
Ειδικώτερα όσο αφορά τα πλοία τακτικών γραμμών, η επιβολή χρήσης καυσίμου με περιεκτικότητα έως 0.10
% , πιθανόν a οδηγήσει σε μεταβολή του συστήματος hub and spoke με μετατόπιση τω μεταφορτωτικών
δραστηριοτήτων σε λιμένες εγγύς των δύο Μεσογ ιακών πυλών και παράλληλη αποδυνάμωση λιμένων όπως
η Μάλτ Gioia Tauro , Πειραιάς κ.α. Η αναμενόμενη αυτή μετατόπιση του μεταφορτωτικού έργου, θα
προκαλέσει μεγαλύτερη έκλυση ρύπων καθότι οι ρύποι ανα μεταφερόμενη μονάδα φορτίου, είναι
υψηλώτεροι στα μικρά πλοία (feeders ) που θα αναλάβουν την προώθηση των φορτίων στους τελικούς
προορισμούς, έναντι των πλοίων κορμού (mother ships ).
Αρα ο χαρακτηρισμός της Μεσογείου ως SECA θα προκαλέσει άυξηση των αερίων ρύπων που προέρχονται
απο ναυτιλιακά κάυσιμα λόγω αναμενόμενης παρέκλισης των διερχόμενων πλοίων
2.
Αλλαγή μεταφορικού συστήματος ( modal shift )
Σύμφωνα με την σχετική μελέτη « Analysis of the consequences of low sulphur fuel requirements » ( 2010 )
του Πανεπιστήμιο της ?μβέρσας και του Ιδρυματος Transport and Mobility της Leuven, η υπαγωγή ολοκλήρου
της περιοχής της Βορείου θαλάσσης σε SECA θα προκαλολυσε αύξηση των νάυλων κατά 15%-2Ο% με μ.ο.
18% εξαιτίας των ατιβώτερων ναυτιλιακών καυσίμων με συνέπεια την μετατόπιση του 14,5% του
μεταφορικού έργου απο την ναυτιλία σε χερσαία ρυπογόνα μεταφορικά μέσα, ενώ στις μεγάλες αποστάσεις ,
οι απώλειες εκτιμήθηκαν σε 21%. Απωλεια 14,5 % μεταφορικού έργου απο τα πλοία αντιστοιχεί σε μείωση
των ρύπων κατα 2,7985 εκατομμύρια τόννους C02, αλλά παράλληλα αύξηση κατά 103.129 εκατομμύρια
τόννους C02 και αντίστοιχων ρύπων απο την οδική μεταφορά που θα αναλάβει το έργο αυτό
Δηλαδή εκτιμάται ότι η μετατόπιση μεταφορικού έργου απο την θάλασσα στην ξηρά, που θα προκαλέσει ο
χαρακτηρισμός ης Μεσογείου ως SECA θα επιφέρει 36,85 φορές περισσότερους ρύπους
Σημειωτέο ότι βάσει των στατιστικών της Ε.Ε. ( ElJ ransport in figures ), το 2015 οι προερχόμενοι απο
ναυτιλιακές δραστηριότητες ρύποι αποτελούσαν το 3,29 % ( 0,35 % ενδοκοινοτικές θαλάσσιες , 2,93%
διεθνείς θαλάσσιες ) των συνολικών αέριων ρύπων και 12,8 % των προερχόμενων απο τον κλάδο των
μεταφορών ενώ δια θαλάσσης διακινήθηκε το 70% του εξωτερικού εμπορίου της Ε.Ε. και το 40% του
εσωτερικού εμπορίου
Παράλληλα η μεταστροφή σε συστήματα οδικών μεταφορών απαιτεί την κατασκευή νέων υποδομών
προκειμένου να διευκολυνθεί η ροή των φορτίων ενω συχνά παρατηρούνται φαινόμενα υπερκορεσμού των
οδικών αξόνων και συμφορήσεις ( bottlenecks ). Είναι δε γνωστό ότι δείκτης ατυχημάτων ( απώλειες
ανθρωπίνων ζωών, τραυματισμοί, περιβαλλοντικά, υλικές ζημίες ) είναι υψηλώτερος στις χερσαίες
μεταφορές απο οτι στις θαλάσσιες.
Σημαντικό όγκος φορτίων που διακινούνται θαλασσίως στην Μεσόγειο, αφορά ηπειρωτικές περιοχές,
δηλαδή περιοχές όπου η μεταφορές μπορούν να εκτελεσθούν με χερσαία μέσα. Οπως επίσης και σε
διαδρομές μεταξύ ηπειρωτικών περιοχών και νήσων, θα επιλεγούν λιμένες που εξασφαλίζουν την μικρώτερη
θαλάσια απόσταση. Η μετατόπιση αυτή που θα προκληθεί απο τις θαλάσσιες στις οδικές μεταφορές , είναι
ριζικά αντίθετη με την πάγια ΠΟλΙΤΙΚή της Ε.Ε. για την ανάπτυξη της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.
3. Εφαρμογή μέτρων για την μείωση των ρύπων απο τα πλοία
Εφαρμόζοντας τα μέτρα που έχουν αποφασισθεί για την κλιματική αλλαγή, η Ναυτιλία υλοποεί ήδη σειρά
μέτρων ώστε να εκπληρώσει εμπρόθεσμα τους στόχους που έχουν τεθεί. Αυτά είναι η χρήση καυσίμων με
περιεκτικότητα σε θείο έως 0,5 % ( στα Ελληνικά χωρικά ύδατα η περιεκτικότητα είναι έως 0,1 %), η
τοποθέτηση scrubbers σε επιβατηγά κυρίως πλοία , η χρήση ΥΦΑ και άλλα. Η ευρύτερη λειτουργία των
κοστοβόρων εφαρμογών αυτών , εξαρτάται κυρίως απο τους προμηθευτές ναυτιλιακών καυσίμών, τις
υποδομές και τους κατασκευαστές κατάλληλων μηχανών και μηχανημάτων και όχι απο τις ναυτιλιακές
εταιρείες που έχουν επιδείξει διάθεση ττροσαρμογής παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την
αποτελεσματικότητα ,τις παρενέργειες και τους κινδύνους που εγκυμονούν τα νέα κάυσιμα. ΟΙ ναυτιλιακές
εταιρείες είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν το σύστημα cold ironing εφόσον το κόστος παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας κατα τον ελλιμενισμό, είναι αντίστοιχο του παραγόμενου απο τις ηλεκτρογεννήτριες των πλοίων. Η
ευαισθησία της ναυτιλίας στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αποδεικνύεται και απο την
αποδοχή του αμφιβόλου χρησιμότητος συστήματος για την διαχείριση του θαλασσίου έρματος.
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Η επιφύλαξη συνεπώς για τον χαρακτηρισμό της Μεσογείου ως SECA δεν είναι απόρρεια οικονομικών
παραγόντων αλλά ουσιαστικών επχειρημάτων ως προς την αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού.
Εχει συχνά διαπιστωθεί ότι μελέτες που καταρτίζονται, επικεντρώνονται στο συγκεκριμένο αντικείμενο και
δεν εξετάζουν τις επιπτώσεις και τις παρενέργειες που θα προκληθούν και οι οποίες πιθανόν να επιφέρουν ,
όταν εφαρμοσθούν, το αντίθετο αποτέλεσμα απο το προτεινόμενο απο την μελέτη. Χωρίς να αμφισβητούμε
την επιστημονική εγκυρότ τα της συγκεκριμένης μελέτης, καθότι η εκτίμηση της αξίας της αποτελεί
αντικείμενο διερέυνησης απο ειδικούς επιστήμονες, θεωρούμε ότι η βεβιασμένη δρομολόγηση αποφάσεων
αποτελεί επικίνδυνη ατραπό για το περιβάλλον καθώς και για το κοινωνικό και οικονομικό χώρο της
Μεσογείου θαλάσσης αλλά και για την Ευρωπαική Ενωση ευρύτερα.
Το ΝΕΕ εκτιμά ότι στο συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να υιοθετηθεί τεκμηριωμένη αρνητική προσέγγιση ενώ
παραλληλα να δρομολογηθουν ενέργειες που θα οδηγήσουν στην διαμόρφωση ισχυρών επιχειρημάτων,
όπως τα της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και των ανωτέρω διατυπωθέντων ,καθώς και συμμαχιών ( π.χ.
Αίγυπτος , χώρες Maghreb , Τουρκία κ.α. ) ώστε να αποτραπεί ο χαρακτηρισμός της Μεσογείου θαλάσσης ως
περιοχή SECA.»
Έγγραφο του 2015
«Το Ναυτικό Επιμελητήριο τής Ελλάδος, ως θεσμικός Σύμβουλος τής Πολιτείας, θεωρεί χρήσιμο να θέσει
υπ’όψη σας στοιχεία και εκτιμήσεις αναφορικά μέ τό τρίτο σκέλος τής ερώτησης τού Βουλευτή κ. Δ.
Καμμένου πού ερωτά ως προς τήν πρόθεση τής Κυβέρνησης να απευθυνθεί στόν ΔΝΟ (ΙΜΟ), για την
υπαγωγή σε SECA (Sulphur Emission Control Area), ολόκληρης τής Μεσογείου Θαλάσσης.
Συγκεκριμένα:
Όλα τά πλοία πού ελλιμενίζονται στούς Ελληνικούς Λιμένες, σύμφωνα μέ τούς κανονισμούς, καταναλίσκουν
κατά τόν ελλιμενισμό, gasoil ή marine diesel oil περιεκτικότητας σέ θείο μέχρι 0,1%, γιά τήν χρήση τών
ηλεκτροπαραγωγών μηχανών. Γιά τόν ίδιο σκοπό καταναλίσκουν gasoil 0,1% κατά τήν διέλευση τους από τά
Ελληνικά χωρικά ύδατα καθώς καί γιά τίς προωστήριες μηχανές κατά τήν είσοδο καί έξοδο από τά λιμάνια.
Τό σύστημα παροχής ηλεκτρικού από εγκαταστάσεις ξηράς (cold ironing) θά εξυπηρετούσε, εφόσον
υφίσταντο οι υποδομές παραγωγής, δικτύου καί διανομής καί εφόσον τό κόστος ηλεκτροδότησης ήταν
αντίστοιχο μέ τό κόστος χρήσης ναυτιλιακού καυσίμου.
Η συμμετοχή τής ναυτιλίας στήν ρύπανση τής ατμόσφαιρας από αέρια τού θερμοκηπίου (GHG) ήταν τό 2010
στήν Ευρωπαική Ένωση, 3,42% στό σύνολο ρύπων από όλες τίς πηγές, καί 14,1% από ρύπους προερχόμενους
από όλα τά μεταφορικά μέσα. Στήν μέν εσωτερική ναυτιλία (domestic shipping) αντιστοιχούσε τό 0,38% τών
συνολικών ρύπων καί 1,58% τών προερχομένων από μεταφορικά μέσα, ενώ η διεθνής ναυτιλία (international
shipping) ευθύνετο γιά 3,04% τού συνόλου τών ρύπων καί 12,5% τών ρύπων από τίς μεταφορές.
Με βάση διεθνείς μελέτες καί τών ανωτέρω στοιχείων, έχει αποδειχθεί ότι η θαλάσσια μεταφορά αποτελεί
το φιλικότερο πρός τό περιβάλλον σύστημα μεταφοράς. Η αναλογία γραμμαρίων ρύπων ανά καταναλωθέντα
τόννο πετρελαίου/τοννοχιλιόμετρα είναι γιά τά μεταφορικά μέσα:
Αεροπλάνο Boeing 747-400 552,00
Ελαφρύ φορτηγό Δ.Χ.
226,00
Βαρύ φορτηγό Δ.Χ.
50,00
Τραίνο
17,00
Πλοίο container
7,48
VLCC/ULCC Tanker
3,60
Capesize Bulkcarrier
2,70
Μελέτη : ΕΜΠ Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών www.martrans.org
Σύμφωνα μέ τήν μελέτη «Analysis of the consequences of low sulphur fuel requirements» (2010) από τό
Πανεπιστήμιο τής Αμβέρσας καί τό Ιδρυμα Transport and Mobility τού Leuven εκτιμήθηκε ότι η υπαγωγή
ολοκλήρου τής περιοχής τής Βορείου Θαλάσσης σέ SECA θά προκαλέσει αύξηση τών νάυλων κατά 15%-25%
μέ μ.ο. 18% εξαιτίας τών ακριβώτερων ναυτιλιακών καυσίμων μέ συνέπεια τήν απώλεια 14,5% μεταφορικού
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έργου πού μετατοπίζεται από τήν ναυτιλία στά χερσαία -περισσότερο ρυπογόνα- μεταφορικά μέσα, ενώ στίς
μεγάλες αποστάσεις, οι απώλειες εκτιμήθηκαν σέ 21%.
Απώλεια μεταφορικού έργου 14,5% αντιστοιχεί στήν μείωση τών ρύπων από τά πλοία κατά 2.8 εκατομμύρια
τόννος CO2 καί αντιστοίχων ρύπων, αλλά παράλληλα αύξηση κατά 103,1 εκατομμύρια τόννους CO2 καί
αντιστοίχων ρύπων από τήν οδική μεταφορά πού θά αναλάβει τήν διακίνηση αυτή (modal shift).
Δηλαδή ως αποτέλεσμα τής πολιτικής αυτής, η μετατόπιση μεταφορικού έργου από τήν θαλάσσια
μεταφορά στήν οδική εκτιμάται ότι τό περιβάλλον θά επιβαρυνθεί μέ 100,3 εκατομμύρια τόννους ρύπων,
πού είναι 36,85 φορές περισσότεροι από ότι κατά τήν θαλάσσια μεταφορά.
Εξάλλου η μετατόπιση φορτίου από τήν θάλασσα στήν ξηρά, είναι απόλυτως αντίθετη μέ τήν πάγια πολιτική
τής Ε.Ε. γιά τήν ανάπτυξη τής Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΝΜΑ).
Σημαντικό μέρος τών φορτίων πού διακινούνται στήν Μεσόγειο Θάλασσα, αφορούν μεταφορές από
ηπειρωτικό λιμένα σέ ηπειρωτικό λιμένα τών περί αυτή χωρών, μέ συνέπεια η οδική μεταφορά νά αποτελεί
εναλλακτικό σύστημα τών θαλασσίων, η οποία όμως είναι και πιο ρυπογόνος, απαιτεί υψηλό κόστος
υποδομών και δημιουργεί οδική συμφόρηση που επιτείνει τις εκπομπές καυσαερίων. Η μεγαλύτερη κίνηση
στους δρόμους νομοτελειακά θα δημιουργήσει περισσότερα ατυχήματα με το ανθρώπινο αλλά και το
οικονομικό κόστος που αυτό συνεπάγεται.
Τό ΝΕΕ θεωρεί ότι οι ανωτέρω εκτιμήσεις για τίς επιπτώσεις στήν Βόρειο Θάλασσα, ίσχύουν καί γιά τήν
Μεσόγειο σέ περίπτωση πού κηρυχθεί περιοχή SECA. Σημειωτέον ότι στήν ερώτηση τού κ. Βουλευτή
αναφέρεται ως λιμένας μέ υψηλή επιβάρυνση τού ατμοσφαιρικού αέρα καί τό Αμβούργο, τό οποίο όμως
ευρίσκεται εντός τής περιοχής SECA τής Βορείου Ευρώπης γεγονός πού αμφισβητεί τήν αποτελεσματικότητα
τού μέτρου τών SECA.
Εκτός από τίς σοβαρές αυτές αντίστοιχες επιπτώσεις στό περιβάλλον, εάν κηρυχθεί όλη η Μεσόγειος ως
περιοχή SECA , σοβαρές επιπτώσεις εκτιμούμε ότι θά προκληθούν καί σέ οικονομικούς κλαδους όπως στίς:





Θαλάσσιες Ακτοπλοικές Συγκοινωνίες μέ τά νησία μας, μέ μείωση τής διακίνησης λόγω αύξησης τού
κόστους. Τό μέτρο θά είναι αντιαναπτυξιακό
τίς Διεθνείς ενδομεσογειακές θαλάσσιες μεταφορές (Intermed) επιβατών καί φορτίων γιά τόν λόγο
πού προαναφέρθηκε (modal shift)
Στήν περιηγητική βιομηχανία (κρουαζιερόπλοια, σκάφη αναψυχής)
Στήν διαπλέουσα τήν Μεσόγειο (Intramed) Ναυτιλία , διότι τό αυξημένο κόστος καυσίμων πιθανόν νά
οδηγήσει τήν υπερωκειάνιο Ναυτιλία σέ παράκαμψη τής Μεσογείου (Διώρυγα Σουέζ-Γιβραλτάρ),
πρός όφελος άλλων διαδρομών μέ απώλεια γιά τίς χώρες αυτές καί τήν Ελλάδα σημαντικού όγκου
εργασιών καί θέσεων εργασίας διότι στά πλοία αυτά παρέχονται υπηρεσίες όπως δεξαμενισμοί,
υλικά, εφόδια, πετρελαιεύσεις κ.α.

Η παράκαμψη τής Μεσογείου από τά πλοία αυτά, και κυρίως τα πλοία τύπου containers, τα οποία έχουν
μηχανές μεγάλης ιπποδύναμης και καταναλώνουν περισσότερα καύσιμα, θά επηρεάσει τά σχέδια εξέλιξης
τού Πειραιά σέ μεγάλο διακομετακομιστικό κέντρο πρός τήν Κεντρική καί Ανατολική Ευρώπη. Ενδεχομένως
και αυτό να είναι ένας από τους σκοπούς της ανάδειξης του θέματος διότι οι Βορειοευρωπαίοι έχουν ήδη
διαπιστώσει μειούμενο ποσοστό αύξησης διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια τους σέ σχέση μέ
τά λιμάνια τής Νοτίου Ευρώπης.
Σημείωση: Στήν Βόρεια θάλασσα παρατηρείται ότι πολλά πλοία είτε δέν διαθέτουν χωριστές δεξαμενές
καυσίμων γιά τήν αποθήκευση IFO 380 ή IFO 180 χαμηλού θείου είτε η αλλαγή καυσίμου παρουσιάζει
δυσλειτουργίες καί προβλήματα στίς κύριες μηχανές. Ως συνέπεια κατά τόν διάπλου εντός τών περιοχών
SECA καταναλίσκουν gasoil 0,1% καί γιά τίς προωστήριες μηχανές, μέ επιβάρυνση κόστους καυσίμων κατά
57%.
Συμπερασματικά, η υπαγωγή τής Μεσογείου Θαλάσσης σέ περιοχή SECA, θά προκαλούσε:

97

______________________________________________________________________________________________________ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ






Πολλαπλάσιους αέριους ρύπους
Μείωση τών οικονομικών δραστηριοτήτων θαλασσίων μεταφορών καί τών παράπλευρων κλάδων
Επιδείνωση τών ακτοπλοικών συγκοινωνιών μέ αρνητικό αντίκτυπο στήν νησιωτικότητα και τον
τουρισμό
Μείωση τής ανταγωνιστικότητας τών χωρών τής Νοτίου Ευρώπης καί τών χωρών τής λεκάνης τής
Μεοσγείου γενικώτερα

Τέλος άς ληφθεί υπ’όψη καί άς μάς προβληματίσει ότι η επέκταση τής SECA στήν Μεσόγείο αποτελεί τά
τελευταία χρόνια επιδίωξη συμφερόντων πού εδράζονται στήν Βόρειο Ευρώπη καί προφανώς ανακινούν τό
θέμα αυτό μέ ιδιοτελείς σκοπούς επικουρούμενοι από διάφορα περιβαλλοντικά ιδρύματα τά συμπεράσματα
τών οποίων χρησιμοποιούνται αποσπασματικά.
Δέν είναι πρός τό συμφέρον τής Ελλάδας αλλά καί όλων τών Μεσογειακών η υπαγωγή τής Μεσογείου σέ
SECA καί ελπίζουμε ότι τά ανωτέρω στοιχεία θά βοηθήσουν πρός αυτή τήν κατέυθυνση.»
Ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό για τα πλοία
που κυρίως λειτουργούν στη Μεσόγειο και θα πρέπει να εξεταστεί και αξιολογηθεί από την Ελληνική
Πολιτεία, ώστε να αποφευχθεί να εφαρμοσθεί η ανωτέρω πρόταση.
(5)

Ναυτεργασία / Εκπαίδευση & Ναυτολόγηση Δοκίμων

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι το θέμα της Ναυτικής Εκπαίδευσης και επάρκειας καταρτισμένων Αξιωματικών
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διατήρηση της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας και το σταμάτημα της
απασχόλησης όλο και περισσότερων αλλοδαπών Αξιωματικών, διότι πλέον δεν υπάρχουν Έλληνες, ιδιαίτερα
στους Μηχανικούς.
Η Πολιτεία θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να αυξηθεί ο αριθμός των εισαγομένων στις ΑΕΝ,
αλλά παράλληλα να αποδεχθεί και την ιδιωτική Ναυτική Εκπαίδευση.
Ακολούθως παρακαλεί τον κ. Ι. Τσενεμπή να ενημερώσει ευρύτερα το ΔΣ. Λαβών τον λόγο ο κ. Ι. Τσενεμπής
αναφέρει ότι σχετικά με τον τομέα Ναυτεργασία/Εκπαίδευση, υπάρχει ποικιλία θεμάτων και το ΝΕΕ/
Εφοπλισμός με πολύ περίσκεψη τα παρακολουθεί και τηρείται στην διαμορφωμένη Πολιτική που είναι:






Αύξηση παραγωγής Αξιωματικών με εισαγωγή στις ΑΕΝ έως 2.000 (μελέτη ΝΕΕ για να υπάρχει
ελάχιστη επάρκεια Αξιωματικών) για περίπου 4.500 πλοία).
Εξέλιξη των μαθητών «ΕΠΑΛ Ναυτικής Κατεύθυνσης» σε Αξιωματικούς Α΄ Τάξεως και υποδείξεις στο
Υπουργείο να δημιουργήσει τους απαραίτητους Μηχανισμούς, ώστε να είναι εφάμιλλοι των
Αξιωματικών ΑΕΝ.
Αναβάθμιση των προγραμμάτων ΑΕΝ περιλαμβάνοντας γνώσεις και τεχνογνωσία λειτουργίας των
σημερινών πλοίων. Γι΄ αυτό απαιτείται σε όλο το πλέγμα της Ν. Εκπαίδευσης να καταβληθεί
προσπάθεια να υπηρετούν «Ναυτοδάσκαλοι με πρόσφατη υπηρεσία σε πλοία» και όχι μόνο
συνταξιούχοι ή εξω ναυτοδάσκαλοι, όπως προβλέπει και το άρθρο 12 του νέου σχεδίου νόμου
«κύρωση των συμβάσεων παραχώρησης….» που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η Ναυτική Εκπαίδευση να παραμείνει στο ΥΝΑΝΠ & ΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ ως ειδική επαγγελματική εκπαίδευση
με τη δομή που είναι δομημένη. Διοικητής, Αξιωματικός ΛΣ, Διευθυντής Πλοίαρχος ή Μηχανικός Ε.Ν,
Ναυτοδάσκαλοι από πλοία και φυσικά για την θεωρεία καθηγητές από ΑΕΙ, ΤΕΙ. Αυτή είναι η σωστή
δομή για παραγωγή με γνώσεις και εμπειρία Αξιωματικών.

Παράλληλα στο ΣΝΕ (Συμβούλιο Ν. Εκπαίδευσης) που συμμετέχει και το ΝΕΕ αποφασίστηκε εισαγωγή ακόμη
80 σπουδαστών από Λύκεια (42 Πλοιάρχοι, 38 Μηχανικοί) συμπληρωματικά στις υπάρχουσες 10 ΑΕΝ.
Επιπλέον άλλοι 70 από Λύκεια θα εισαχθούν με την έναρξη λειτουργίας εντός του Νοεμβρίου 2018 στη νέα
ΑΕΝ Πλοιάρχων στην Κάλυμνο.
Για να υπάρχουν στον ικανότερο βαθμό τα παραπάνω είναι «εκ των ουκ ανευ» η 12μηνη ναυτολόγηση των
σπουδαστών για άμεση επαφή με το αντικείμενο του επαγγέλματος του «το πλοίο» τη ζωή σ΄ αυτό, τη
λειτουργία του, την ιδιαιτερότητα του κλπ.
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Η ναυτολόγηση των σπουδαστών είναι υποχρεωτική για τις ναυτιλιακές εταιρείες, διότι την προβλέπει το
άρθρο 23 του ν. 4150/2013.
Σύμφωνα με αυτή την επιταγή του νόμου η ναυτολόγηση σπουδαστή μπορεί να γίνει, είτε σε πλοίο
Ελληνικής σημαίας, είτε σε πλοίο ξένης σημαίας της ίδιας εταιρείας.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ συμφωνεί με τον κ. Πρόεδρο για την αναγκαιότητα υπάρξεως
Ελλήνων καλά εκπαιδευμένων Αξιωματικών.
(6)

Θέματα ναυτιλιακού περιεχομένου διεθνώς

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ αναφορικά με τα θέματα στον διεθνή χώρο και σημειώνει ότι ο
Εφοπλισμός / ΝΕΕ παρακολουθεί πάντα εκ του σύνεγγυς τα θέματα στον ICS & ΙΜΟ και καταβάλλει
προσπάθεια να έχει συμμαχίες για να στηρίζονται και από άλλες χώρες οι θέσεις του, οι οποίες έχουν πάντα
το στοιχείο της εμπειρίας λειτουργίας του πλοίου και απηχούν απόψεις ασφαλέστερης διακινήσεως και
οικονομικής εκμετάλλευσης του.
Το επίκαιρο θέμα στον ΙΜΟ αυτή την περίοδο είναι η αντικατάσταση των καυσίμων με 0,5% θείου από το
2020 και μετά, που έχει ανασταστώσει την πλοιοκτησία.
Η αναστάτωση έχει δημιουργηθεί, διότι δεν υπάρχει η φερεγγυότητα ό,τι θα υπάρχει επάρκεια προσφοράς
αυτού του καυσίμου ό,τι θα αποφευχθούν οι πολυεπίπεδες δυσκολίες και προβλήματα στην λειτουργία του
πλοίου ακόμα και σε θέματα ασφάλειας κλπ.
(7)

Ανακήρυξη απελθόντων μελών ΔΣ ως επίτιμα

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι η ΔΕ αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιμα μέλη του ΝΕΕ τους κ.κ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΓΡΑΤΣΟ ως επίτιμο Πρόεδρο & ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΡΒΑΤΕ ως επίτιμο μέλος ΔΣ/ΝΕΕ και να τους επιδοθεί σχετική
τιμητική πλακέτα στην οποία σε συντομία θα αναφέρεται η δραστηριότητα τους στο έργο του ΝΕΕ.
Κατά παράδοση η πλακέτα δίδεται στην επίσημη εκδήλωση υποδοχής νέου έτους – βασιλόπιτας, η οποία
έχει οριστεί για τις 10/1/2019 ημέρα Πέμτπη, στο πλωτό μουσείο «HELLAS LIBERTY».
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ συμφωνεί με τα ανωτέρω και εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα
περαιτέρω.
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Συνεργασία της Ελληνικής ναυτιλιακής συστάδας Maritime Hellas με το
Ναυτικό Επιμελητήριο του Πορτ Σάιντ

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ), ύστερα από εποικοδομητική συνεργασία με την Εμπορική ακόλουθο της
Πρεσβείας Αιγύπτου στην Ελλάδα κα Manal Abdeltawab πραγματοποίησε σημαντική συνάντηση εμποροναυτιλιακού
ενδιαφέροντος στα γραφεία ΝΕΕ στον Πειραιά την 7η Δεκεμβρίου 2018.
Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Port Said υπό τον Πρόεδρο κ. Adel Abdu El Lamie και
την κα Manal Abdeltawab και του ΝΕΕ υπό τον Πρόεδρο Δρ. Γεώργιο Δ. Πατέρα.
H συζήτηση ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για τις δύο αντιπροσωπείες με αλληλοενημέρωση για το έργο των δύο
Επιμελητηρίων και την ειλικρινή πρόθεση των δύο αντιπροσωπειών για συχνότερη επικοινωνία με στόχο την
ενδυνάμωση της συνεργασίας στις τάξεις των μεταφορών και μεταφορικών υποδομών και παράλληλα σε
περιβαλλοντικά θέματα προστασίας της ανατολικής Μεσογείου, που οι όποιες ενέργειες θα πρέπει να στηρίζονται σε
εμπεριστατωμένες μελέτες και όχι μελέτες περιστασιακές και πολιτικού χαρακτήρα.
Επίσης έγινε παρουσίαση με video από την Suez Canal Authority του νέου διαύλου του καναλιού που προσφέρει νέες
δυνατότητες διάπλου της διώρυγας χωρίς τις παλιές πολύωρες καθυστερήσεις.
Τέλος η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Αιγυπτιακού Επιμελητηρίου και του φορέα της Ελληνικής
ναυτιλιακής συστάδας Maritime Hellas επιβεβαιώνει την συναντίληψη σε σειρά θεμάτων και τις προθέσεις για την
ευόδωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών.

Ο Πρόεδρος του ΝΕΕ Δρ. Γεώργιος Δ. Πατέρας και ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου
Port Said, κ. Adel Abdu El Lamie, υπογράφουν το Μνημόνιο Συνεργασίας
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Chamber president George Pateras says ‘vast experience’ of shipowners in
bulk and tramp sectors should be listened to
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The Hellenic Chamber of Shipping has welcomed recent moves at the International Maritime Organization to address safety concerns stemming from the looming 0.5% sulphur cap
on marine fuels.
“Safety of life at sea and effective protection of the environment must take precedence over
commercial considerations and public relations,” said George Pateras, president of the chamber, which is official adviser to the Greek government on all shipping matters.
In recent weeks, the IMO marine environment protection committee decided that the safety
implications and challenges of the global switch to low-sulphur fuel should be properly examined within the UN body’s work programme.
Since the, the marine safety committee had put the subject on the agenda for its next meeting
and member states and international organizations have been invited to submit concrete proposals for measures to enhance ship safety relating to the issue of fuel oil.
“Shipping industry guidance is not enough,” said Mr Pateras who took a swipe at some critics of the efforts to have the safety aspects of the new environment examined.
“These were clear IMO decisions,” he said. “Proponents of claims that fuel-related issues are
allegedly due to inadequate preparation on behalf of ship operators or crews are choosing to
ignore this.”
In addition, they “seem to lack a basic understanding and experience of ship operation,” he
said.
The Hellenic Chamber echoed recent comments made by the Union of Greek Shipowners
that much of the public debate so far about the sulphur cap has taken little account of experience in the bulk tramp sector that covers as much as 84% of global seaborne trade.
“Shipowners who represent large merchant fleets and not mere sectoral interests, and who
have vast, first-hand experience of ship operation, provide a clear and insightful account of
the matter, which confirms the recent IMO decisions,” said Mr Pateras.
There was plenty of available information establishing the “extent, severity and universality”
of fuel-related problems despite precautions taken by operators.
“Over the summer fuel-related problems surged and were recorded in many parts of the
world,” he said.
The UGS recently said that key concerns that the IMO was likely to focus on included unstable and unsafe fuels with lower flashpoints than the minimum required by the Safety of Life
at Sea Convention, the incompatibility of different batches of blended fuels, inadequate
safety margins for cat fines and extended ignition delays due to poor combustion characteristics.
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Συνέντευξη στα ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τεύχος 211, Ιούνιος – Ιούλιος 2018
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ELNAVI Ιανουάριος 2019
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Στις 17 Δεκεμβρίου 2018, το ΝΕΕ φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του εκδήλωση που αφορούσε την
παρουσίαση του Δικτύου Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών στη ναυτιλιακή, ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα
ELNAVI Ιανουάριος 2019
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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