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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Το 2019 µεταξύ άλλων σχετιζόµενα µε τη Ναυτιλία είχαµε και τα
εξής:


∆ιαµόρφωση πλαισίου για Αντικατάσταση του Ακτοπλοϊκού
Στόλου, που εξισώνεται µε τους αυτοκινητόδροµους των άλλων
Ευρωπαϊκών χωρών µε συνχρηµατοδότηση από την Comission.
To πλαίσιο διαµορφώνεται µε τη συνεργασία ΝΕΕ, ΣΕΕΝ,
ΥΝΑΝΠ που ξεκίνησε από τον Απρίλιο 2019 µε τον αναπληρωτή
Υπουργό ΥΝΑΝΠ κ. Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟ (ΣΥΡΙΖΑ). Mε πρωτοβουλία
και άξονα το ΝΕΕ συνεχίζονται οι ∆ιαδικασίες µε τον νέο
Υπουργό κ. Ι. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ (η Ν.∆. από 7/7/2019 είναι
Κυβέρνηση).



Εκλογές στις 7/7/2019 κατά τις οποίες πλειοψήφησε το κόµµα
της Νέας ∆ηµοκρατίας µε 158 Βουλευτές. Εντολή να
σχηµατίσει Κυβέρνηση πήρε ο Πρόεδρός της κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ και ως Πρωθυπουργός επέλεξε για το ΥΝΑΝΠ
τον κ. Ι. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ σε αντικατάσταση του Υπουργού κ. Φ.
ΚΟΥΒΕΛΗ, διατηρώντας τον ίδιο τίτλο του Υπουργείου
(Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - ΥΝΑΝΠ).
Κατήργησε τη θέση Αναπληρωτή Υπουργού.
Αντίστοιχα
αντικαταστάθηκαν οι δύο Γενικοί Γραµµατείς του ΥΝΑΝΠ όπου
στη θέση του κ. ∆ΙΟΝ. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ τοποθετήθηκε ο κ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ και στη θέση του κ. ΧΡΗΣΤ.
ΛΑΜΠΡΙ∆Η η κα ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ.



Τον Οκτώβριο 2019 έγινε και αλλαγή Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και
στη θέση του κ. ΣΤΑΜΑΤΗ ΡΑΠΤΗ επελέγη ο κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΛΙΑΡΗΣ (τέως Α’ Υπαρχηγός).



Τέλος κατά τη διάρκεια του 2019 οριστικοποιήθηκε ο
Κανονισµός ΙΜΟ, όπου από την 1/1/2020 απαιτεί πλέον Bunkers µε 0,5% περιεκτικότητα θείου.
Για το ΝΕΕ
Ι.Μ.Τσενεµπής
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ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

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

The HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING is the 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 an
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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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2020
Πραγματοποιήθηκε
η
ετήσια
εκδήλωση υποδοχής του νέου
χρόνου
με
την
κοπή
της
παραδοσιακής βασιλόπιτας την
Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 στο
Πλωτό Μουσείο «Hellas Liberty».
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης,
εκπροσωπών και τον Πρωθυπουργό,
ο
Βουλευτής Σύριζα
κ. Χ.
Καλαματιανός, εκπροσωπών και τον
Πρόεδρο, ο αρχηγός Λ.Σ - ΕΛΑΚΤ κ.
Θ. Κλιάρης, ο Υποναύαρχος κ.
Δημήτριος Κατάρας, εκπροσωπών
ΑΓΕΝ/ΑΓΕΕΘΑ,
Υπουργοί,
Βουλευτές,
Πρόεδροι,
Γεν.
Γραμματείς και πλήθος κόσμου από
τον ευρύτερο ναυτιλιακό χώρο.
Επιδόθηκαν τιμητικές πλακέτες στα
πρώην μέλη του ΝΕΕ κ.κ Παναγιώτη
Λεονάρδο
της
Μεσογειακής
Ναυτιλίας, Ιάκωβο Περαντινό της
Ποντοπόρου
Ναυτιλίας
και
Γεράσιμο Στρίντζη της Επιβατηγού
Ναυτιλίας σε αναγνώριση της
προσφοράς τους στην πρόοδο του έργου του Ναυτικού Επιμελητηρίου και της Εμπορικής Ναυτιλίας ευρύτερα. Επίσης
τιμήθηκε με επίδοση πλακέτας το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ένδοξης
ιστορίας και προσφοράς στη χώρα.

Από δεξιά, ο ΑΛΣ κ. Θ. Κλιάρης, ο ΥΝΑΝΠ κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο Υπ. Τουρισμού κ. Χ. Θεοχάρης, οι κ.κ. Ι. Περαντινός,
Δρ. Γ.Δ. Πατέρας, Π. Λεονάρδος, Γ. Στρίντζης
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Γενική άποψη των συμμετεχόντων στην εκδήλωση

Στο βήμα ο Πρόεδρος ΝΕΕ, Δρ. Γ.Δ. Πατέρας, καθιστοί μέλη ΔΕ & ΝΑΥΣ οι κ.κ. Β. Λογοθέτης, Ι. Πλατσιδάκης, Ι. Τριφύλλης, Γ.
Αλεξανδράτος, Α. Αγαπητός, από την Γραμματεία ΝΕΕ η κα Α. Πατερογιαννάκη, ο κ. Ι. Τσενεμπής, η κα Μ. Γεωργακοπούλου
και ο κ. Ι. Αρβανιτίδης

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού
νηολογίου και την ενίσχυση της ναυτοσύνης των Ελλήνων.
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Η οµιλία του Προέδρου ΝΕΕ ∆ρ. Γ.∆. Πατέρα
Σας καλωσορίζω στην σηµερινή Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση
του Ναυτικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος για τον νέο χρόνο
2020 µε την καθιερωµένη κοπή Βασιλόπιτας και ευχαριστώ
που είσαστε εδώ µαζί µας.
I can confirm that Hellas Liberty is currently burning compliant 2020 VLSFO.
Ως γνωστό το Ναυτικό Επιµελητήριο είναι ο µοναδικός
επίσηµος ∆ηµόσιος Φορέας, (Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου
∆ικαίου), Σύµβουλος της Πολιτείας, που εκπροσωπεί όλες τις
κατηγορίες πλοία/σκάφη Ελληνικής σηµαίας, από τα µικρά
αλιευτικά έως και τα VLCC.
Ο Εορταστικός χαρακτήρας της σηµερινής εκδήλωσης δεν
προσφέρεται για ευρύτερη αναφορά σε θέµατα της
Εµπορικής Ναυτιλίας και το έργο του ΝΕΕ, όµως θα
αναφερθώ σε συντοµία σε ορισµένα από αυτά. Σε γενικές
γραµµές ασχοληθήκαµε µε την ναυτιλία εσωτερικού, είτε
πρόκειται για την επιβατηγό ναυτιλία, είτε για τα φορτηγά
µικρών αποστάσεων, και τους κλάδους του θαλάσσιου
τουρισµού. Φορολογικά θέµατα µας απασχόλησαν και µας
απασχολούν. Υπάρχουν και τα θέµατα ανταγωνιστικότητας.
Όλους µας απασχολεί το σοβαρό θέµα των στόχων του ΙΜΟ
σχετικά µε την µείωση των αέριων ρύπων, που παρά την
αναλογικά
µικρή συµµετοχή της Ναυτιλίας στην
ατµοσφαιρική ρύπανση, η ναυτιλιακή κοινότητα είναι πρώτη
στην προσπάθεια καταπολέµησης της κλιµατικής αλλαγής.

Το ΝΕΕ έχει ενεργό ρόλο σε θέµατα ναυτικής εκπαίδευσης.
Συνεργαζόµαστε στενά µε τους φορείς της Πολιτείας και
συµµετέχουµε σε επιτροπές
µε στόχο την ποιοτική
αναβάθµιση και ποσοτική αύξηση των Αξιωµατικών.
Παράλληλα στα ΕΠΑΛ ναυτικής κατεύθυνσης, αλλά και σε
δράσεις ενίσχυσης της ναυτοσύνης και της ναυτικής
παράδοσης. Από την άλλη µεριά αναλαµβάνουµε δράσεις
συντήρησης και επισκευής υποδοµών των ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ.
Ολοκληρώνοντας την αναφορά µου στη Ναυτιλία και το
έργο του ΝΕΕ θα αναφερθώ σε δυο θεσµικά θέµατα
ακόµα:
Έχουµε ξεκινήσει µια συνεργασία µε τον υπουργό
Αθλητισµού κ. Αυγενάκη για να βοηθήσει η ναυτική
κοινότητα στην χρηµατοδόδοτηση των αθλητών µας στους
Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2020 στην
Ιαπωνία.
We are working closely with the minister of sports Mr.
Avgenakis to raise money for our athletes at the 2020
Olympics & Paralympics of 2020 in Japan. More on that
later.
Επίσης όπως κάθε χρόνο θα επιδώσουµε 4 τιµητικές
πλακέτες. 3 σε πρώην µέλη µας και σε αναγνώριση της
προσφοράς τους στην πρόοδο του έργου του ΝΕΕ και της
Εµπορικής Ναυτιλίας ευρύτερα.

At this point I will say a few words to our non-Greek speaking guests. Thank you for attending our New Year Pitta cutting event and we wish you a great and prosperous New
Year.

Αλφαβητικά στους κ.κ Παναγιώτη Λεονάρδο
Μεσογειακής Ναυτιλίας, Ιάκωβο Περαντινό
Ποντοπόρου Ναυτιλίας και Γεράσιµο Στρίντζη
Επιβατηγού Ναυτιλίας.

Το Ναυτικό Επιµελητήριο έχει ενεργό ρόλο και Υπηρετεί µε
συνέπεια τους διαφόρους κλάδους της Ναυτιλίας όπως
εκπροσώπηση της χώρας µας σε διάφορα fora στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό µε βασικό τον ΙΜΟ.
Έτσι µε τα έµπειρα µέλη µας, και µε βαθιά γνώση των
θεµάτων της Ναυτιλίας συνεργαζόµεθα µε όλους τους φορείς
της Πολιτείας, επιτελούµε µε αξιοπιστία τον θεσµικό µας
ρόλο. Τους ευχαριστώ όλους.

Η 4η πλακέτα θα δοθεί στο «Λιµενικό Σώµα – Ελληνική
Ακτοφυλακή», για τη συµπλήρωση 100 χρόνων ένδοξης
ιστορίας και προσφοράς στη χώρα.

Συνεχίζοντας την αναφορά µου γενικότερα στην Ελληνική
Εµπορική Ναυτιλία σηµειώνω, ότι το Επιµελητήριο µας µε
στόχο να έχουν εκπροσώπηση σε εµάς και τα 4.200 πλοία
αλλοδαπών νηολογίων που διαχειρίζονται από την Ελλάδα
έχει εισηγηθεί στο Υπουργείο σχετική νοµοθετική ρύθµιση.
Επίσης σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων
Επιβατηγού Ναυτιλίας και το Υπουργείο µας, γνωρίζοντας
την παλαίωση του ακτοπλοϊκού στόλου έχουµε δροµολογήσει
πρόγραµµα ανανέωσης του στόλου που είναι απαραίτητη για
την νησιωτική µας κοινωνία.
The HCS is working closely with the ferry boat owners and
our government for funding for the renewal of our ferry boat
fleet, an essential commodity for the cohesion of our country.
Για το Μaritime Ηellas το Ελληνικό ναυτιλιακό cluster δεν
µπορώ να πω ότι πιάσαµε τους στόχους µας. Η ΕΕΕ το ΕΒΕΠ
και εµείς συνεχίζουµε την συλλογική αυτή προσπάθεια, που
πιστεύουµε ότι θα φέρει οφέλη σε όλους µαζί και στον
καθένα ξεχωριστά. Για αυτό τον λόγο έχουµε δώσει µια
υποτροφία στο Πανεπιστήµιο Πειραιά για ένα Master µε
θέµα “Benefits of the Hellenic Maritime Cluster”.
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As always we honour 3 members of our community for
services rendered to Greek Shipping in general. In alphabetical order:
1. Mr. Panagioti Leonardo of Mediterranean Shipping,
2. Mr. Iakovo Perantino of Ocean Going Shipping,
3. Mr. Gerasimo Strintzi of Passenger Shipping,
4. Hellenic Coastguard.
Αναγνωρίζοντας το τεράστιο έργο τους σε πολλούς τοµείς,
όπως την εκπροσώπηση στον ΙΜΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και σε άλλα διεθνή fora, µε τα έµπειρα στελέχη του, όπου
σε αγαστή συνεργασία µε την Πλοιοκτησία συµβάλλει
θετικά στον περιορισµό τις όποιας πίεσης ασκείται από το
industry σε βάρος του πλοίου. Καθώς και σε
αποτελεσµατικές δράσεις στην έρευνα και διάσωση και
θαλάσσια ρύπανση.
Dear guests, I will not tire you by repeating my presentation. I just wish to thank you all for attending our 2020,
low Sulphur Pitta cutting event.
Apart from honoring our 3 past members we will celebrate the end of the first 100 years of the Hellenic Coast
Guard and thank them for keeping our shores and seas
safe, clean and compliant.
Σας ευχαριστώ όλους και σας εύχοµαι σε όλους υγεία και
ευτυχία το 2020.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος,
Δρ. Γ.Δ. Πατέρας, χαιρετίζει τους παρευρισκόμενους

Σε κοινή εκδήλωση των παραγωγικών φορέων του
Πειραιά που διοργάνωσε το ΕΒΕΠ για την κοπή της
πίτας, βραβεύθηκαν:
H Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην
Ελλάδα, κ. Zhang Qiyue, ο Πρόεδρος του Ναυτικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Δρ. Γεώργιος Πατέρας, ο κ.
Συμεών Παληός, Πρόεδρος της εταιρείας Diana Shipping
Inc., ο κ. Δ. Ανδριόπουλος, Πρόεδρος της εταιρείας Dimand Real Estate, και ο κ. Ν. Γιαννόπουλος, Πρόεδρος
και Ιδρυτής της εταιρείας «Ν. Γιαννόπουλος-Π.
Αγγελόπουλος ΑΕΒΕ»

Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα
που δέχομαι αυτή την διάκριση από έναν φορέα ο ποίος
εργάζεται σκληρά για την ανάπτυξη και την βελτίωση του
εμπορίου στον Πειραιά και στην Ελλάδα.
Έχουμε άριστη συνεργασία μεταξύ ΝΕΕ και ΕΒΕΠ και όσο η
οικονομία βελτιώνεται θα έχουμε ολοένα περισσότερο
όγκο εργασίας και μεγαλύτερη ευθύνη να προλάβουμε και
να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές και κατά συνέπεια την
παγκοσμιοποίηση.
Χωρίς τις Μεταφορές δεν υπάρχει Εμπόριο.
Θέλω να πω δυο λόγια για το Maritime Cluster.
Συνεργαστήκαμε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το
Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά and we made it for you!
Αυτό που δεν καταλάβαμε ή αργήσαμε να καταλάβουμε
είναι πως δεν είμαστε συνηθισμένο Cluster όπως τα άλλα.
Ενώ τα άλλα περιλαμβάνουν λίγους ναυτικούς πράκτορες,
ένα λιμάνι και κανα δυό εφοδιαστές πλοίων, το δικό μας
Cluster έχει:
το 21% του Παγκόσμιου εμπορικού στόλου,
το 25% του Παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων,
ακτοπλοϊκό στόλο που διακινεί 19 εκατομμύρια επιβάτες
τον χρόνο,
116 λιμάνια και προορισμούς, διακίνηση 10 εκατομμυρίων
τόνων εξωτερικού εμπορίου της χώρας

Ο Δρ. Γεώργιος Πατέρας, Πρόεδρος του ΝΕΕ, βραβεύτηκε
για την πολύτιμη προσφορά του στη ναυτιλιακή κοινότητα
και τον Επιμελητηριακό θεσμό

Επίσης, το Cluster περιλαμβάνει τους καλύτερους
κατασκευαστές – επισκευαστές πλοίων, τους καλύτερους
εφοδιαστές, τους καλύτερους διαχειριστές πλοίων, τις
καλύτερες ναυτιλιακές υπηρεσίες και τα καλύτερα
εκπαιδευτικά ιδρύματα και ΑΕΝ.
Προφανώς δεν είμαστε συνηθισμένο Cluster.
Όλοι σας είστε ήδη μέλη του Cluster, είτε το θέλετε ή όχι.
Όταν όμως γραφτείτε, θα μπορούμε όλοι να βγαίνουμε
σαν μια γροθιά και να κάνουμε lobbying για το συνολικό
όφελος του Maritime Cluster και της Ελληνικής εμπορικής
ναυτιλίας.
Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την διάκριση.
Βραβευθέντες από το ΕΒΕΠ με τον Πρόεδρό του κ. Βασίλη
Κορκίδη (πρώτος δεξιά)
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Πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο η πρώτη διοργάνωση του Yachting Awards 2019
από την ONDECK Media. Σε μια σημαντική εκδήλωση, μοναδική στο είδος, παρουσία στελεχών από την
πολιτική και επιχειρηματική σκηνή της χώρας, οι τιμητικές βραβεύσεις αποτέλεσαν ειδική μνεία στις εταιρείες
και τις προσωπικότητες που συμβάλλουν με τη δραστηριότητά τους στην εξέλιξη και ανάπτυξη του Θαλάσσιου
Τουρισμού, στην αγορά του Σκάφους Αναψυχής και στην οικονομία της χώρας.
Η εκδήλωση έχει ως στόχο να προβάλλει και να τιμήσει όλους όσους συμβάλλουν στην εξέλιξη και στη διαρκή
ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, ενός πολύτιμου τομέα της οικονομίας μας. Η Ελληνική επιχειρηματική
σκηνή του Yachting είναι από τις πιο δραστήριες και σημαντικές παγκοσμίως.

Ο Πρόεδρος της ΈΠΕΣΤ, κ. Αντώνης Στελλιάτος, ο Πρόεδρος του ΝΕΕ, Δρ.
Γεώργιος Πατέρας και ο Αντιπρόεδρος του ΝΕΕ, κ. Γιώργος Αλεξανδράτος
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Την 26η και 27η Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου η 13 η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής
Τεχνολογίας. Στο Συνέδριο συζητήθηκαν τα θέματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της Ναυτιλίας σε μια κρίσιμη και
μεταβατική περίοδο βαδίζοντας προς μια εποχή μηδενικού άνθρακα.
Στις εργασίες που παρουσιάστηκαν αναπτύχθηκαν αρχικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή και την υιοθέτηση
των εναλλακτικών καυσίμων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Επίσης, τονίστηκαν οι προκλήσεις
και η μεθοδολογία που μπορεί να ακολουθηθεί προς μια νέα Εποχή για την Ναυτιλία.
Το Συνέδριο χαιρέτησε ο Αντιπρόεδρος
ΝΕΕ, κ. Γεώργιος Αλεξανδράτος:
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση να
συμμετέχει το Ναυτικό Επιμελητήριο της
Ελλάδος στην ετήσια/forum για 13ο χρόνο
εκδήλωση που πάντα με επιτυχία
οργανώνει το Ινστιτούτο Ναυτικής
τεχνολογίας με το οποίο το ΝΕΕ έχει
ιδιαίτερη συνεργασία και συναντίληψη
στα θέματα του τεχνολογικού τομέα της
Ναυτιλίας.
Το θέμα που κάθε χρόνο επιλέγει για
συζήτηση το ΕΛΙΝΤ είναι πάντα από αυτά
που τα μέγιστα απασχολούν τη Ναυτιλία.
Έτσι και φέτος επέλεξαν το ιδιαίτερα
σπουδαίο θέμα:
Shipping: On the way to Decarbonization
Πράγματι αυτή την περίοδο όπου σε ένα
μήνα αρχίζει η εφαρμογή του
αποθειομένου καυσίμου (0.5%) γνωστή
πλέον ως «2020» σ’ όλα τα for a γίνεται
ευρεία αναφορά και συζήτηση για το
πως η ναυτιλία θα ανταποκριθεί στους νέους κανονισμούς 2020.
Το θέμα επηρεάζει ιδιαίτερα την λειτουργία και εκμετάλλευση του πλοίου διότι μεταξύ άλλων η χρησιμοποίηση και
καυσίμου προερχόμενου από ανάμειξη διαφόρων κατηγοριών καυσίμων δεν είναι ξεκάθαρο σχετικά με την ασφαλή
λειτουργία των μηχανών των πλοίων και την εξοικείωση των πληρωμάτων.
Από την άλλη μεριά υπάρχει ασάφεια αναφορικά με την ετοιμότητα των διυλιστηρίων και προμηθευτών και την
προετοιμασία τους για να ανταποκριθούν στις ανάγκης της αγοράς.
Επιπλέον η χρήση μόνο diesel αυξάνει υπέρμετρα το κόστος όπου αυτό μετακυλίεται στον καταναλωτή. αυτά και
πολλά άλλα ευρίσκονται στην επικαιρότητα και πιστεύω ότι στις διήμερες εργασίες του ΕΛΙΝΤ, ομιλητές επιστημονικά
καταρτισμένοι και με τεχνογνωσία και εμπειρία στα διάφορα θέματα θα αναφερθούν και αναμένουμε χρήσιμα
συμπεράσματα.

Μετά το τέλος του Συνεδρίου, στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. κ. Μιχαήλ Μαντζαφό
στην Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. το «Βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ 2019» σε αναγνώριση των 50 χρόνων
λειτουργίας και προσφοράς της Σχολής στην ανάπτυξη της Ναυτικής Τεχνολογίας.

16

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Από την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού
Επιμελητηρίου την 24η Οκτωβρίου 2019 που είχε ως αντικείμενο την ενημέρωση από
ομάδα Ουκρανών νομικών σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα λιμάνια της
Ουκρανίας όσον αφορά στη λειτουργία, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις
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Good Morning ladies and gentlemen and welcome to Athens and the smart shipping exchange. I would like to
thank the organizers for inviting me back to speak to you today, so evidently I was not too disruptive last year.
My name is George Pateras and I am, amongst other things, the president of the Hellenic Chamber of Shipping
and the Deputy Chairman of Contships Management Inc.
It is with great pleasure that I make this welcome address to you the delegates and participants in this most interesting of conferences!
Digitalization, ladies and gentlemen, is the way forward, we see it in everyday life, and more and more in our
industry; digital communications, digital control of ships, today digital bills of lading and documents of origin
are old hat, we use them to simplify our lives with the added bonus that they eliminate problems including
fraud.
But we are here today to discuss autonomous ships, we must be careful that we don’t try and make our ships
smarter than us! From my understanding autonomous does not necessarily mean unmanned.
Some of the older participants will remember the film “2001 a Space Odyssey” where the famous computer
HAL took over the spaceship with a mind of its own.
Ladies and gentlemen, I am not personally convinced that we are ready for autonomous ships; maybe we are
ready for remotely controlled vessels? Yes, possibly for sea bridges, possibly for short sea shipping or inland
waterways generally safe areas with little congestion and stable weather conditions!
I am not convinced that oceangoing vessels can be traded safely and ecologically friendly without a professional
well trained crew on board. I believe that we are not ready yet!
Let me explain why!
Whenever you get on an airplane, where today the technology exists, for the plane to take off and land without
human intervention, you always look to the left and see an open cockpit door and the pilot and the co-pilot diligently filling in the pre-departure checklist, if they were not there, would you fly in that plane?... probably not!
That’s a matter of confidence even our younger tech-savvy youth still need reassurances.
But, my greatest reservation is not the technology. Would a shipowner who builds at $300 million a Very Large
Gas carrier want his asset to go out to sea unprotected, will he send that asset to sea without a crew just to save
$50,000 a month? I think not.
But, I have always been fairly open minded, therefore, Ladies and Gentlemen persuade me that I’ am wrong,
persuade me that an autonomous oceangoing ship is safe and environmentally friendly so that I can prosecute
voyages without sleepless nights worrying that a back-up relay will fail!
I believe that there is “proof of concept” for autonomous vessels; we have recently seen this successfully performed in various experiments. We see the technology every day in transit between airport terminals, with unmanned trains. My question to you is why? Why do we need autonomous ships, will it eliminate the “human
error factor”? Why change something that is working!
I wish every success to your conference and I am sure you will be discussing many interesting topics and hope
that I have provoked many o you into proving me wrong demonstrating the value and reliability of the autonomous ship.
Thank you!
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Από την σύσκεψη για θέματα yachting στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Επιμελητηρίου την 5η Σεπτεμβρίου 2019 με την
παρουσία της Προέδρου ΕΟΤ, κας Άντζελας Γκερέκου.

Το Maritime Hellas – Cluster συμμετείχε στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μέσω δύο εκ των συνδημιουργών του:
Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

19

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ANDROS MARITIME ASSOCIATION
SUMMER EVENT
14th of July 2019
Με ενδιαφέρουσα θεματολογία που άπτεται στις σύγχρονες ναυτιλιακές απαιτήσεις και προοπτικές της αγοράς, με
συμμετοχή που έφθασε τους 100 συνέδρους και απονομή τιμητικών διακρίσεων πραγματοποιήθηκε το θερινό forum
που διοργάνωσε η Ναυτιλιακή Ένωση Ανδριωτών – Andros Maritime Association, στο όμορφο νησί της Άνδρου, την
Κυριακή 14 Ιουλίου 2019
Οι τρεις θεματικές ενότητες του forum έφεραν τους
διακριτικούς τίτλους:
US Sanctions με κεντρικούς ομιλητές τους κ.κ. Αντώνη
Λαγκαδιανό, Συνεργάτης Watson Farley & Williams και
Δημήτρη Γιγίνης, Gard (Greece) Ltd, Claims Executive,
Master Mariner, Διοικητικό Μέλος Α.Μ.Α
Market Review με κεντρικούς ομιλητές τους κ.κ. Βασίλη
Μουγή, Doric Shipbrokers S.A, Joint Managing Director,
μέλος Α.Μ.Α, Σεμίραμη Ασημακοπούλου, Chartering
Officer & VP sales, Signal Group και Γιώργο Σύμπουρα,
Managing Director, Sunberry Oceanways Ltd, μέλος ΑΜΑ
Maritime Education με κεντρικούς ομιλητές τους κ.κ.
Δρ. Γιώργο Πατέρα, Πρόεδρος του Ναυτικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, επίτιμο μέλος Α.Μ.Α, Δρ.
Άγγελο Παντουβάκη, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα
Ναυτιλιακών Σπουδών, Μάκη Κουρτέση, Πρόεδρο
Α.Μ.Α και Director της Seahawk Maritime S.A.
Στην εκδήλωση τιμήθηκαν για την υποστήριξή τους στη
Ναυτιλία και στην Άνδρο ειδικότερα οι κ.κ. :
• Δρ. Σπύρος Μ. Πολέμης πρ. πρόεδρος ICS, INTERCARGO, ABS UK National Committee
• Α.Ε. Πρέσβης Η.Π.Α. στην Ελλάδα G. R. Pyatt.
• Γερουσιαστής Λεωνίδας Ραπτάκης, Πολιτειακός
Γερουσιαστής του Rhode Island.
Τιμητική διάκριση στον Δρ. Γ.Δ. Πατέρα, Πρόεδρο ΝΕΕ
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Ο Πρόεδρος του ΝΕΕ, Δρ. Γ.Δ. Πατέρας, με τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Κάρολο και την Βρετανίδα
πρέσβειρα στην Αθήνα κα Κέιτ Σμιθ, στον Ναυτικό Όμιλο την 30η Μαΐου 2019
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It is a great pleasure to open this event. Looking through the programme, I was impressed by the high level of participation by EU and state officials, maritime and research organizations and private entities which ensure a constructive
two-day event.
I wonder why the adjective “green” is appropriate to define the concern for the environment, which it comes to shipping. Since the climatic change primarily concerns the atmosphere and the seas, the use of “green”, which is more
related to land, seems abnormal. I would rather prefer blue shipping instead of green, however we shall prefer blue
shipping instead of green, however we shall have to compromise with that christening.
I see that the technological and regulatory aspects of cleaner shipping, are to be widely covered by expert speakers,
thus I have nothing much to say.
A considerable portion of GHG of sea transport originate from ballast voyages. The empty positioning of ships from
the port of discharge to a loading port is practically universal as regards main commodities of both the wet and dry
sectors. Ballasting is less evident in the liner trade where interport and return traffic usually account for a substantial
part cargo volume which is supplemented by the return of empty containers. Although therefore a container ship is
practically never laden to her full nominal capacity, the overall utilization of both holds and deck spaces is higher to
that of say tankers and bulkers. If theoretically bulkers/tankers and containerships of a particular range were applying
same speeds over a period of time, the emissions from containerships per freight unit would be less than bulkers/
tankers, on account of higher utilization of their carrying capacities. Obviously a decline of ballast voyages would be
an anathema for shipping since it would lead to overcapacity, however we would have to think that this was the idea
behind the now extinct OBOs. The same theory is valid for cruise ships. Emissions per passenger are multiplied by 4
when a 4000 pax ship has a guest list of 1000.
In the enormous effort to reach the targets set for shipping in reducing the environmental footprint according to the
IMO directives, apart from logical measures and occasional dubious suggestions made by parties which are inexperienced of have ulterior motives, perhaps we should examine whether by improving utilization we may further reduce
emissions from shipping.
Lastly I feel necessary to point out that we should be very cautious with moves which may lead to the quite opposite
direction. To be more specific, I am seriously concerned with the initiative to declare the Mediterranean as SEC/NECA
exclusion zone. Apart from the financial consequences and the restructuring of infrastructure, my guess is that the
consequential modal shift will produce much higher volumes o GHG than the present ones considering also the limitation of sulfur which will be applied in 7 months from now.
With these in mind, I open this gathering and wish every possible success for the benefit of the humanity, the environment and merchant shipping.
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5th Posidonia Sea Tourism Forum
28-29 May 2019, Domotel Kastri Conference Center, Athens
Welcome address by Dr. G.D Pateras, President, Hellenic Chamber of Shipping
Good morning and welcome to the 5th Posidonia Sea Tourism Forum part of the renowned POSIDONIA family of International Shipping Exhibitions, the most influential of its
kind globally.
We at the Hellenic Chamber of Shipping are engaged in all
matters concerning sea tourism be it for the cruise industry
of yachting. In fact, these two sectors of the maritime economy engulf the two most important sectors of the Greek
economy namely, shipping and tourism.
I must further add that these two sectors form an integral
part of Maritime Hellas Navigate the Greek Cluster, the
Greek maritime cluster which has existed for over 2500
years and currently has about 100,000 members. Two years
ago the HCS, the Union of Greek Shipowners and the Piraeus Chamber of Commerce and Industry brought it into
the 21 century as can be seen from our comprehensive website. If you want the world to see you, join the Hellenic Maritime Cluster.
I will not elaborate an all the particular issues with which
we are engaged in sea tourism, but I will outline the basic
framework of the most important:








The review of the manning regulation for tourist
crafts, ferry boats and cruise ships which is a prerequisite for the revival of the Greek registry.
Port and marina infrastructure and accessibility.
Simplification of procedures pertaining to sea tourism activities.
Open the sea tourism markets on the basis of free
and fair competition.
Berth and anchorage allocation systems.
To attract cruise ships for drydocking, repairs and
retrofitting to our shiyards and workshops.

Having been the Chairman of the Bahamas Shipowners Association for 5 years, I recognize the need for political stability and industrial harmony in attracting the cruise industry.
It is not enough that the Greek islands are paradise on
earth. We have had our fair share of turbulent years but
now we look forward to a long and prosperous period o
calm.
We further recognize the difficulty to the cruise industry
with the restricted access to the Near Eastern locations, but
we in Greece must offer you the alternatives within Greece,
such as Eastern Aegean Islands with the famous mastic
trees or even Thessaloniki with Vergina, the birth place of
Alexander the Great, and Mount Olympus, the home of the
Greek Gods.
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Lastly, in compliance with our founding legislation, HCS is
the official advisor of the Greek State on all matters maritime and the enhancement of the national economy. In
this regard our suggestions to the State is to aim for quality sea borne tourism that will produce the highest, per
visitor, revenue for the local and the national economy.
The touristic profile of Greece is not only suited to mass
tourism but to quality and family orientated visitors. In
fact the most popular destinations are trying to cope with
high volumes of visitors always with the intention of providing and maintaining high quality service. Our interest is
therefore how to maintain the scenery, the environment,
the local ambiance, the quality of our islands and seaside
locations by attracting the appropriate number of visitors
from all walks of life rather than just aiming in increasing
further the number of tourists. The hotel industry realizing this are building both large hotels and boutique hotels.
The Greek islands and mainland have so much to offer
both for cultural stimulation and for infrastructure is
continuously being upgraded. Athens, Eleftherios
Venizelos airport is expanding to accommodate the increased throughput.
Come to us at the Hellenic Chamber of Shipping with your
needs and requirements for cruising, homeporting, repairs and provisioning and we will support you to propose
suitable legislation to enhance your industry and reap the
benefits for Greece.
My best wishes for the success of this event and enjoy
your stay in Greece.
Thank you for your time

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης των Posidonia Sea Tourism, έλαβε χώρα το YES to Sea Tourism Forum την
Τετάρτη 29 Μαΐου 2019
Το YES Forum είναι η πρώτη πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου μεταξύ των στελεχών Ναυτιλίας, του θαλάσσιου
Τουρισμού και των νέων ανθρώπων που θέλουν να γνωρίσουν τους κλάδους αυτούς. Επιδίωξη των
ανθρώπων του είναι η προσέγγιση και επαφή της νέας γενιάς – ήδη από τη σχολείο – με την ιστορία της
ναυτιλίας και του τουρισμού μας. Τα συνέδρια του YES Forum λαμβάνουν χώρα υπό την Αιγίδα των
Υπουργείων Ναυτιλίας, Παιδείας, Τουρισμού και της πλειοψηφίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
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«Maritime Hellas» Ένα Δυναμικό Σχήμα
Εκπροσώπησης της Ελληνικής Ναυτιλιακής
Κοινότητας όλης της χώρας
Με επίκεντρο τα οφέλη της θαλάσσιας οικονομίας, την πρωτοκαθεδρία της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο
οικονομικό στερέωμα και τη μεγέθυνση του πρώτου ναυτιλιακού Cluster, Maritime Hellas, πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία εκδήλωση που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς την Δευτέρα 6 Μαΐου
2019 στα πλαίσια του ετήσιου θεσμού της πόλης του Πειραιά, «Ημέρες Θάλασσας 2019».
Ομιλητές της εκδήλωσης με θέμα: «Maritime Hellas – Ένα δυναμικό σχήμα εκπροσώπησης της ελληνικής
ναυτιλιακής κοινότητας όλης της χώρας» ήταν οι κ. κ. Β. Κορκίδης, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς και Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, Θ. Βενιάμης, Πρόεδρος της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Δρ. Γ.Δ. Πατέρας, Πρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Α. Κότιος, Πρύτανης
Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ι. Αγγελόπουλος, Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, ενώ σύντομους
χαιρετισμούς απηύθυναν οι Γ. Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά, Γ. Ξηραδάκης, Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά,
υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Ν.Δ., Καπετάν Π. Τσάκος, ιδρυτής της "Tsakos Group" και ο Κ. Χλωμούδης, Καθ.
στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Κοσμήτορας της Σχολής Ναυτιλίας και
Βιομηχανίας.
Απονεμήθηκε τιμητικό βραβείο στον κ. Θ. Βενιάμη για τη σημαντική συνεισφορά του στην ελληνική ναυτιλία ως
Προέδρου της ΕΕΕ, καθώς επίσης και την πολύτιμη στήριξή του στο ΕΒΕΠ.
Στον χαιρετισμό του ο Δρ. Γ.Δ. Πατέρας ανέφερε ότι το Cluster ιδρύθηκε πριν από 2000 χρόνια όταν οι Έλληνες
κατάλαβαν την ιδιαίτερη σχέση που είχαν με την θάλασσα, κατάλαβαν την αξία της, καθώς και πόσο σημαντικό
ρόλο έπαιζε για το έθνος η εμπορική ναυτιλία.
Αυτή τη στιγμή το cluster έχει περίπου 100,000 μέλη, ανάμεσα στα οποία 25,000 ελληνικής σημαίας, περίπου 20,000
κατασκευαστικές, επισκευαστικές και άλλες εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες προς την Ελληνική Εμπορική
Ναυτιλία, καθώς και πλήθος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο μας.
Το ελληνικό cluster είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, όπως και ο εμπορικός στόλος με πάνω από 4800 ποντοπόρα
πλοία, διπλάσιο σε μέγεθος από τον μέσο όρο, ενώ αντιπροσωπεύει το 7.5% της ελληνικής εθνικής οικονομίας.
Πριν από τρία χρόνια, οι τρεις θεσμοί της εμπορικής ναυτιλίας και του Πειραιά, ουσιαστικά το Ναυτικό Επιμελητήριο
της Ελλάδος, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Πειραιά αποφασίσαμε
πως ήταν η κατάλληλη στιγμή αυτό το υπέροχο Cluster να μπει στον 21ο αιώνα, να γίνει πιο σύγχρονο και ο κόσμος να
έχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση.
To Maritime Hellas Navigate the Greek Cluster υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε όλοι να γίνετε μέλη χωρίς μεγάλο έξοδο
αλλά πάρα πολλές ωφέλειες.
Το site μας παρέχει πληροφόρηση για όλους τους κλάδους της ναυτιλίας, από τα πλοία και τις εταιρείες διαχείρισης
πλοίων μέχρι την μικρότερη εταιρεία που προσφέρει οποιαδήποτε υπηρεσία στην εμπορική ναυτιλία. Έχει
καταχωρημένους όλους τους έλληνες κατασκευαστές, τα δικηγορικά γραφεία, τα ασφαλιστικά γραφεία και όποιο
άλλο τμήμα της ναυτιλίας προσφέρει υπηρεσίες.
Ειλικρινά είμαι πολύ περήφανος που ήμουν μέλος της ομάδας με τον φίλο μου κύριο Βασίλη Κορκίδη και τον φίλο μου
και συνάδελφο μου τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμη που δημιούργησε αυτό το ηλεκτρονικό Cluster με σκοπό να
επικοινωνήσουμε, πληροφορήσουμε και ενισχύσουμε την ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας και της τεχνογνωσίας που
υπάρχει στην Ελλάδα.
Μην ξεχνάτε, μέσω του Cluster σας βλέπει όλος ο κόσμος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και όσοι από εσάς δεν είστε ακόμα μέλη σας παροτρύνω να μπείτε στο
website μας Maritime Hellas Navigate the Greek Cluster και να γίνετε.

25

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χαιρετισμός του κ. Γ.Σ. Αλεξανδράτου, Αντιπροέδρου ΝΕΕ
στην τελετή έναρξης του 2ου Yachting Festival 14/04/2019
Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος χαιρετίζει την
διεθνούς οντότητας σημερινή έκθεση, συγχαίρει τους
οργανωτές και ευχαριστεί για την πρόσκληση να
συμμετέχει το ΝΕΕ, που όμως επειδή ο κ. Γ.Δ. Πατέρας
Πρόεδρος ΝΕΕ απουσιάζει σε από καιρό προγραμματισμένη
συνάντηση στο εξωτερικό, το Ναυτικό Επιμελητήριο της
Ελλάδος θα εκπροσωπήσω εγώ.
Να σημειώσω με έμφαση ότι ο θαλάσσιος τουρισμός
αποτελεί τομέα αιχμής για το Ναυτικό Επιμελητήριο, είτε
πρόκειται για επαγγελματικά ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα,
είτε για ιδιωτικά και τα οφέλη για την Εθνική οικονομία και
τη χώρα ευρύτερα, είναι πολλαπλάσια.
Ανάμεσα στα άλλα τα πλέον εμφανή οφέλη είναι ο κύκλος
εργασιών, τα δημόσια έσοδα και οι θέσεις εργασίας, αλλά
παράλληλα και η μεγάλη συμβολή του θαλάσσιου
τουρισμού στην τόνωση των νησιωτικών οικονομιών, στην
διατήρηση της ναυτικής μας παράδοσης και ναυτοσύνης
και σε άλλες επαγωγικές επιδράσεις με οικονομικό ή μη
χαρακτήρα, όπου δεν αναγνωρίζεται πάντα από όλους τους
Φορείς της Πολιτείας.
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Τα προηγούμενα χρόνια το ΝΕΕ, σε μια προσπάθεια να
αναδείξουμε την συμβολή του κλάδου, συνέταξε σχετική
μελέτη. Σταθερά υποστηρίζουμε και εισηγούμεθα την
διατήρηση στην Ελληνική σημαία και αύξηση των
σκαφών αναψυχής, παράλληλα όμως για το γενικότερο
όφελος της χώρας υποστηρίζουμε και την υιοθέτηση
μέτρων προσέλκυσης για μόνιμο ελλιμενισμό αλλοδαπών
σκαφών σε Ελληνικές μαρίνες και εγκαταστάσεις.
Από την άλλη πλευρά για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια
της ναυσιπλοΐας, θεωρούμε αναγκαία την εφαρμογή των
κανονισμών που αναφέρονται στην επαρκή πιστοποίηση
των κυβερνητών.
Αυτή την περίοδο επανέρχεται η από χρόνια σε αδράνεια
επιβολή του τέλους πλοίων (πλόων ΤΕΠΑΗ) και έχει
δικαιολογημένα δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία στους
εμπλεκόμενους με τον θαλάσσιο τουρισμό.
Τέλος αφού ευχηθώ καλή επιτυχία στο 2nd Yachting Festival και καλές και ασφαλείς ναυλώσεις στα μέλη του
ΣΙΤΕΣΑΠ, να σημειώσω ότι είναι χρήσιμο για όλους τους
περί τη ναυτιλία κλάδους η συμμετοχή τους στο
ναυτιλιακό Cluster “Maritime Hellas” και να παροτρύνω
για την εγγραφή σας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Επιμελητήριο
Φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών της ∆ιεθνούς Ναυτιλίας, Χρηµατοοικονοµικής & ∆ιοίκησης (MSc
in ISFM) του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών επισκέφτηκαν το ΝΕΕ την 2α Απριλίου 2019 και ενηµερώθηκαν για
την δραστηριότητα του Επιµελητηρίου από τους κ.κ. Γεώργιο Αλεξανδράτο, Αντιπρόεδρο ΝΕΕ και Μιχάλη Σαρλή,
σύµβουλο ΝΕΕ. Η ενηµέρωση πραγµατοποιήθηκε στα Αγγλικά καθώς στο ακροατήριο υπήρχαν και αλλοδαποί φοιτητές.
Let me introduce myself. My name is George Alexandratos and I
have the honour to be Vice President of the Hellenic Chamber of
Shipping.
We welcome you at our premises and I will give you a brief on what
we do. This institution was founded 83 years ago as a Public Law
Governmental Organization and acts as the official advisor to the
state on all matters relating to shipping and the maritime economies. Our statute provides that our advisory capacity should to be
beneficial to the national economy. This is what distinguishes HCS
from professional unions and associations, with whom however we
cooperate closely on various issues.
The spectrum of our interests is quite broad:
National, EU and International legislation on technical, operational,
environmental, legal and other matters
Maritime Education and Training
Port infrastructure, access to ports and terminals
Sea Tourism (cruise and yachting industries) marinas
The Greek coastal network
Representations at International and national organizations and fora
Participations in councils and committees
Maritime arbitration and valuations
Developing relations within the Hellenic Maritime cluster and other
As regards the latter together with the Union of Greek Shipowners
and the Piraeus Chamber of Industry and Commerce, we have established maritimehellas.org which aims to become
a network of all those involved in one way or another with shipping and all maritime sectors, manufacturers, traders,
shipyards, workshops, technical offices, ship agents, lawyers, insurers , to name but a few , but also with entities involved with our maritime civilization, education, tradition, defense and sports in fact all those who constitute the large
Greek maritime community. The purpose is to become more extrovert and to make known worldwide that apart from
ships, Greece has a great potential in all shipping related fields. With the direct impact on GDP at about 7%, we endeavour to increase the indirect and induced impact of shipping and thus provide employment to skilled and well
educated compatriots.
Our membership consists of about 24.000 ships and crafts of all sizes and types which are registered in Greece however our interest extends also to the 4.000 ocean going vessels of foreign registries, who are managed in Greece, are
equally taxed with the Greek registered ships and provide employment to seamen and office personnel. These ships
bear the same importance, in all respects, as the Greek registered vessels.
HCS is financially self-sustained. A considerable portion of our annual budget is directed towards the maintenance of
the Merchant Marine Academies and other purposes.
This is briefly what we are and what we are trying to do. Should there be any questions or clarifications, I shall be glad
to provide.
I am Michalis Sarlis, advisor at HCS and I will attempt to present an
overview of the Greek controlled fleet. This involves more numbers
that words, which I am afraid that you will find rather boring and
tiresome. If however anybody has a particular interest, there will be
available copies of this short presentation.
There are two main categories. Ships operating within Greece and
the ocean going fleet.
The first category comprises of:
Coastal vessels (passenger/cargo, passenger) 56 ships are scheduled in long and medium haul lines
90 open ferries in hauls of up to 20 nautical miles
The two categories combined, transported in 2017 34,53 million
passengers and 21,27 million tons of cargo
Cargo ships engaged in domestic trades such as tankers, bulkers,
ro/ro cargo ships, cement carriers
Tugboats and off shore supply vessels
850 excursion crafts (ηµερόπλοια)
5.000 charter yachts (500 manned and 4.500 unmanned )
Private yachts
Ancillary crafts (dredgers, floating cranes, fish-farm crafts)
Fishing boats
The majority of these ships are Greek registered and are manned
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by about 10.000 seafarers of all ranks.
The Greek managed ocean fleet amounts to 4.797 ships with a total deadweight capacity of 372 million tons followed
by PRC with 249 million tons capacity. The combined value of this fleet is about $110 billion. These ships constitute
10,9% of the world number of ships and just over 20% in capacity. Thus the average size of GCS is double that of the
world average capacity.
Our share stands at 24,1% of tankers, 22,5% of bulkers and 10,3 % of container ships while that on LNG’s is rapidly
increasing.
Since a large portion of the world’s fleet is engaged in domestic trades, we may safely assume that the Greek managed ships serve over 25% of the international seaborne trade.
Growth of GCS since 2010, has outpaced the world shipping average with an average annual growth of 6,95% as
against 4,8%
The average age stands at 11,4 years, which is 3,2 years less that the average age of ships worldwide. The quality of
the fleet is confirmed by the fact that Greek ships are permanently included in the white list of the flag state control
mechanism.
81,8% of our ships are foreign registered, a considerable increase since 2014 when that stood at 74,8%. Main open
registries in order of number of Greek controlled ships are Liberia, closely followed by Marshall Ils, Malta, Panama and
the Bahamas.
Of the 389 management companies (ships of over 20.000) 15 managing 1.037 ships) are listed in the stock exchange (NYSE).
This industry to which Greek shipping has a prominent and promising position could provide much more to the Greek
economy. Out of the 70.000 officers required to man these ships, only 10% are Greek. The reason behind this phenomenon is not financial but it is attributed to the inability of our marine education system to provide comprehensive
education and training to those interested and qualified Considering that the average annual earnings of an officer is
€ 52-63.000, apart from the fact that unemployment could be reduced by 60,000 , our economy could benefit by abt
€ 3,5 billion per year.
Talking of marine education, it should be pointed out that about 73% of the budget required for the 10 Merchant Marine Academies, is contributed by the Greek registered ships. Thus the cost for the State is € 3.500 per graduate as
against € 28.800 for a university graduate, who considering the present circumstances will be obliged either to immigrate and offer his services to other countries or be content with low skill and pay jobs.
What are the challenges and prospects for Greek Shipping?
With globalization experiencing hiccups, the imminence of the 2020 fuel sulphur regulation, the concerns over the
availability and quality of marine fuels, the erratic behavior in commercial relations, and for several other reasons,
prospects in shipping appear uncertain. But is not uncertainty permanent in shipping? However, GCS has historically
taken advantage whenever incertitude prevailed in the market. We may therefore reasonably exclude the possibility of
Greek Shipping being affected more than others by the looming risks.
In fact, 2020 is expected to affect older and obsolete ships more, and there are plenty of them afloat. The age differentiation of Greek controlled ships (11.5 years as against the 14.6-world average) leads to the assumption that a
larger percentage of non-Greek controlled ships will be heading for the scrapyards. Furthermore, considering that the
cost of investing in new technologies is proportionally higher for small sized vessels than it is for the larger ones and
that the average GCS vessel is twice as large as the world average, one should expect that recycling will affect smaller
rather than larger ships.
This optimistic note ends this brief presentation of Greek shipping.
I wish to all a successful and fruitful course in you master degree and I hope that some may decide to pursue a career
in shipping.
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Τελετή Εγκαινίων της Ανακαινισμένης Πλωτής Δεξαμενής ΒΙΟΛΑΝΤΩ

Την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια της ανακαινισμένης πλωτής δεξαμενής
«Βιολαντώ» σηματοδοτώντας έτσι μια νέα αρχή τόσο για το ιστορικό ναυπηγείο όσο και για τον ευρύτερο
ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο της χώρας. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της ναυτιλιακής
βιομηχανίας, των τοπικών φορέων καθώς και σημαντικοί παράγοντες της πολιτικής ζωής της χώρας.

Χαιρετισµός του Προέδρου του ΝΕΕ ∆ρ. Γεωργίου ∆. Πατέρα
Με ιδιαίτερη χαρά και τιµή βρίσκοµαι σήµερα εδώ, όχι σε µια τυ̟ική εκδήλωση, αλλά σε ένα σηµαντικό
γεγονός ̟ου σηµατοδοτεί την έναρξη ενός σοβαρού έργου στο ο̟οίο λίγοι ̟ίστεψαν.
Η ε̟ιτυχία της ̟ροσ̟άθειας οφείλεται όχι µόνο στην µεθοδική υλο̟οίηση του έργου, αλλά και στην ειλικρινή
συνεργασία όλων των ̟λευρών µε κοινό στόχο να λυθούν τα ̟ροβλήµατα και οι δυσκολίες.
Εµείς, οι εκ̟ρόσω̟οι της Ελληνικής ναυτιλίας ̟ου υ̟ήρξαµε χρήστες του Νεωρίου α̟ό το 1861, ̟άντοτε
ελ̟ίζαµε στην λειτουργία του την ο̟οία και χαιρετίζουµε.
What is taking place here today is not just the revival, but the resurrection of an institution. Neorion Syros has
been the shipyard of choice for many Greek shipowners since 1861. It is not only a matter of the jobs or the local
economy, but it is also the survival of Greek technical know-how, which over the past decades has dwindled
through market pressure and dreams of easy success in for of lands.
We are all encouraged by the knowledge that ONEX has several other major investment plans in Greece. The
Hellenic Chamber of Shipping and the wider maritime community strongly support this vision. Ship repairing
and shipbuilding should again become pillars of the Greek maritime cluster.
We wish all luck and success to this admirable venture and I am happy to see Violanda looking young and fresh
despite her 49 years.
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To Forum πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2019 στο κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia στην Ακτή
Ξαβερίου στον Πειραιάς
Χαιρετισµός Προέδρου ΝΕΕ, ∆ρ. Γ.∆. Πατέρα:
Σήµερα γιορτάζουµε τα 30 χρόνια του τµήµατος
Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιά.
Η επένδυση αυτή στη ναυτιλιακή παιδεία έφερε καρπούς
στην Ελληνική Ναυτιλία, στην Ελληνική οικονοµία και
στους ίδιους τους αποφοίτους προσφέροντας τους
ευκαιρίες σταδιοδροµίας. Το επίπεδο του µαθησιακού
έργου το διαπιστώνουµε στα ναυτιλιακά µας γραφεία που
στελεχώνονται από αποφοίτους της Σχολής σας αλλά και
άλλων εκπαιδευτικών οργανισµών.
The topic of this conference is «Creating value operating
in culturally diverse environments».
Εγώ θα απευθυνθώ στους αποφοίτους.
The ability to operate in an international environment is a
prerequisite in shipping and necessitates communicative
skills and a good knowledge of the English language, that
is why I have switched to Greekglish. Every individual, in
any position, serving Greek shipping is aware that his
foreign counterparts have to be treated with respect and
professionalism. Either being a ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ, an
operations manager, a disbursement accounts executive
negotiating with an overseas agent, spares provisions
staff bargaining with ship chandlers, or an in-house broker trying to fix a cargo through a US oil major, Ο ΚΟΙΝΟΣ
ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
Thus the ability to flourish in a multicultural industry, such
as shipping, is not just a correct corporate structure but a
common ingredient of the characters of all the members
of the Greek shipping community.
The ability of our shipping community to mingle comfortably with all nationalities has to do also with the fact that
Greece and Greeks are considered as a friendly and hospitable nation.
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Our civilization is internationally acknowledged. For over
3000 years Greek hospitality, amphytrion and openness are characteristics that we demonstrate also when
abroad.
As for professionalism, the international community
recognizes the fact that Greek shipping is neither stateowned nor subsidized. Transporting goods by sea is the
main and only activity, and free and fair competition is
our only motto. All this justifies the confidence shown to
us by the international shipping community.
Greeks hold most of the major international posts.
Ο Πάνος Λασκαρίδης είναι πρόεδρος της ECSA, Ο
∆ηµήτρης Φαφαλιός είναι πρόεδρος της Intercargo και
ο Τάσος Παπαγιαννόπουλος πρόεδρος του BIMCO.
This goes to show that Greeks are international leaders
in the shipping industry.
The Greek shipping miracle actually started in earnest
after the Second World War. The Greek Seafarers, as
they were not only shipowners, recognized that Greece
could not offer opportunities after the devastation of
the WWII and ensuing civil war. So they turned to the
sea, recognizing that Greek is only spoken in Greece,
they quickly learned English, the international language
of shipping, and assimilated into a plethora of foreign
cultures, British, American and Australian, to mention
just a few, thus de facto becoming multicultural.
You will all, out of necessity, to succeed in this most
interesting of industries, become international, multinational and of course by extension multicultural players
in the Global shipping industry.
You are the future of our industry, respect that concept,
serve that ideology and we will all move forward to even
greater successes.
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Τα 97 χρόνια της γιόρτασε η Διεθνής Ναυτική Ένωση

Χαιρετισµός του Προέδρου ΝΕΕ ∆ρ. Γ.∆. Πατέρα
στην εκδήλωση της ∆ιεθνούς Ναυτικής Ενώσεως
που πραγµατοποιήθηκε την 07-03-19 στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ ΑΕ, επ’ ευκαιρία της
συµπληρώσεως ενενήντα επτά (97) ετών γόνιµης
και υπεύθυνης παρουσίας της στο ναυτιλιακό στίβο.
Σας ευχαριστώ που µου δίνετε την ευκαιρία να σας
µιλήσω κι εγώ σήµερα.
Το Ναυτικό Επιµελητήριο της Ελλάδος αναγνωρίζει
τον ρόλο της ∆ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης και το
σηµαντικό έργο της στην εξέλιξη του supply chain.
Έχει πλέον αναγνωρισθεί ο σηµαντικός ρόλος των
θαλασσίων µεταφορών στην ανάπτυξη του globalization που καθιστά προσιτά τα αγαθά σε όλη την υφήλιο. Η ανάπτυξη ειδικότερα των τακτικών γραµµών, τις οποίες
εσείς εκπροσωπείτε, έχει επιφέρει αλλαγές µε την µείωση του µεταφορικού κόστους, την συχνότητα των δροµολογίων
και την µείωση του χρόνου µεταφοράς. Η εξέλιξη του κλάδου συνεχίζεται µε την εφαρµογή καινοτόµων συντηµάτων
τεχνολογίας block-chain.
H συνεργασία της ναυτιλίας και της ναυτικής πρακτόρευσης είναι αναγκαία.
Στο πλαίσιο αυτό το ΝΕΕ υποστηρίζει και εισηγείται, ως θεσµικός σύµβουλος της Πολιτείας, ορθολογικά µέτρα ώστε το
έργο µας να επιτελείται οµαλά.
Ενδεικτικά επισηµαίνω:

Τις παρατηρήσεις και προτάσεις αναφορικά για το Master Plan του ΟΛΠ το οποίο δυστυχώς αντιµετωπίζει
γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Την ριζοσπαστική εισήγηση µας για αλλαγές στην Πλοηγική Υπηρεσία και την εφαρµογή του Pilot Exemption Certificate.

Την κατάργηση αναχρονιστικών διατάξεων για τις ευθύνες των ναυτικών πρακτόρων.

Την υιοθέτηση του πανευρωπαϊκά εφαρµοζόµενου συστήµατος ελεύθερης επιλογής εργολάβου για τα
στερεά και υγρά κατάλοιπα από τα πλοία δηλαδή την απελευθέρωση της υπηρεσίας αυτής.

Την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των ρυµουλκών.

Την αναβάθµιση λιµενικών υποδοµών.

Στρατηγικό Λιµενικό Σχεδιασµό που θα εντάσσεται στον γενικότερο συγκοινωνιακό σχεδιασµό της χώρας.

Μέτρα για την ναυπηγοεπισκευή και τον εφοδιασµό των πλοίων.
Επίσης το ΝΕΕ υποστηρίζει και άλλα θέµατα Ναυτιλιακής οικονοµίας και logistics τα οποία είναι στην αρµοδιότητα
µας. Είχαµε την ευκαιρία να ανταλλάξουµε τις απόψεις και τους προβληµατισµούς µας µε τον Πρόεδρο σας τον κ.
Φίλιππο Κωστόπουλο και είµαι βέβαιος ότι στο πλαίσιο του Maritime Hellas, Navigate the Greek Cluster στο οποίο όλοι
ανήκουµε θα συνεχίσει αυτή την συνεργασία φιλοδοξώντας να προκύψουν θετικά αποτελέσµατα για τους πελάτες µας,
τους κλάδους µας και για την χώρα µας.

Το Προεδρείο της ΔΝΕ με τον Πρόεδρο ΝΕΕ, Δρ. Γ.Δ. Πατέρα
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The engagement of the Shipping Industry in the Eastern Mediterranean and possible concerns due to area instability
Presentation by Dr. George D. Pateras, HCS President at the Hellenic National Defence College Seminar
25th October 2019
Good morning Ladies and gentlemen, my name is George Pateras and amongst other duties I am the President of
the HCS and deputy Chairman of NATO TG(OS) and in my daytime job I am the deputy Chairman of Contships
Management Inc. where we manage a fleet of 41 container feeder vessels.
INSTABILITY, Ladies and gentlemen, the Cambridge English dictionary defines it as: "the fact of a situation being
likely to change, in a way that is worrying, or the changes that happen" in more practical terms: Instability of control systems; Lehmann Bros is a prime example of such a failure. Financial instability: Stock market fluctuations
initiated by say tariff wars across continents. Geopolitical instability: Erdogan annihilating the Kurds using the Syrian conflict as an excuse. Instability of the commodity markets, we have a recent example of this: the drone attacks
on the major oil facility in Saudi Arabia, adversely affecting the price of oil.
These are the main forms of instability, in the global sense, that may affect the stability of the shipping market in
one way or another.
A ball on top of a hill may be construed as unstable situation, I only
show this to demonstrate that instability is not unidirectional. Instability can enhance shipping markets as easily as it may cause the market
to collapse.
Take for example the Korean war and the Falkland’s war, both these
conflicts caused an extended regional spike in rates.

The development of maritime transport in ton/miles (table 1 UGS annual report 2018-2019)

Sea transportation is in fact developing at twice the rate of world growth!
Supply and demand for goods and services are the sole drivers affecting shipping, from basic raw materials to highend finished products.
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The environment of “free and fair competition” allowed shipping to flourish allowing it to provide efficient, safe
and environmentally friendly transportation services at reasonable cost.
Thus, shipping is instrumental in spreading globalization all over our commercial world providing access to products and goods making the life of billions of people less miserable.
90% of the world trade is seaborne and it accounts for only 2,7% of GHG emissions, the eco-friendliest of all forms
of transport.
The development of the merchant fleets of the major shipping nations 2007-2018. The European Fleet. Greek Controlled ships
per type (UGS annual report 2018-2019)

Over 20% of the world seaborne carrying capacity in tons deadweight is managed by and effectively controlled by
Greeks. Greeks control about 25% of the world tanker fleet which in practical terms means that one in every 4
tankers is controlled by Greeks. In total and for all types of vessel, Tanker, Bulk Carrier, Containers ship and Gas
carrier; this accounts for about 5.000 ships of over 1.000 gross tons flagged in various registries with an average
capacity of 78.000 tons dwt and average age of 11,5 years.
Making it, the not only, the youngest fleet in the world but also, on average, twice the size of other major fleets.
Profit, is the motive behind any business activity however there are also non-tangible rewards such as the satisfaction of efficiently delivering a consignment on-time, following a safe voyage, incorporating the best possible environmental practices. It gives great satisfaction to be of service to humanity, to our compatriots and to our allies. It is
a form of social responsibility that we both enjoy and serve.
Although instabilities may on occasions benefit freight rates in the short term, we in shipping prefer stability and
the freedom to provide our services without restraints imposed for political or other reasons. Our motto has always
been “free and fair competition allowing for free and innocent passage through national and international waters.”
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Suez Canal 2018 Statistics

In 2018 alone, 96,634 ships passed through the Eastern gate of the Mediterranean Sea southbound and northbound
through the Suez Canal.
More than half of these ships were container ships (54,55%) followed by tankers (20,18%), bulk carriers (13,53%) and
finally LNG tankers (4,84%).
As you can appreciate this is a fairly profitable business and an essential passage for the connectivity of the world.
The world became a much smaller place the day the Suez Canal opened.
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Image: (marinetraffic.com site – viscosity map – area covered West Atlantic – English Channel- North Red Sea)

This density map demonstrates the shipping lanes trough the Mediterraenian. The high viscosity on the lanes between Suez and Gibraltar represents the Intermed traffic of ships transiting the Mediterraenian and not calling at
any Mediterranean port, which mainly consists of container motherships deployed between the Far East and North
Europe.
Intramed traffic is divided into several groups:
 Between ports within a Med country
 Between ports of different Med countries and/or continents
 Between Med ports and non-Med ports
These routes are followed by ships of all types and of various sizes and are also sub grouped:
 Mainland to island
 Island to island
 Mainland to mainland
Image: same site – area East Med only
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As said, instability is the stage that may lead to a worrying situations i.e. skirmishes, terrorism, trade sanctions,
higher flows of immigrants, embargoes etc.
I wonder whether a serious episode is worse than chronic instability such as that affecting our Eastern Mediterranean region over the past 50 years, for a variety of reasons. If there is an enhanced conflict situation in any region,
merchant shipping will be concerned with the accessibility to the region, safety of the crew, War Risks insurance
cover, manning, provisioning and of course bunkering.
Whenever shipping is disrupted, there are no gains for any of the parties involved whilst loses are also sustained by
uninvolved parties; the collateral damage from the constrained sea transportation may be higher that the disruption
itself.
Image: same site – density map of the Aegean only

An example of consequential or collateral damages that may occur to uninvolved parties can include disruption to
navigation in the Aegean. Apart from the local coastal systems affected; such as cargo, passengers, tourism one
must consider the effects strategic defence and rapid deployment.
The consequences may involve the transportation to and from the Black Sea and the sea of Marmara. This third density map shows two heavy traffic lanes through the Aegean. The one between Euboea and Andros islands (a distance of less than 12 nautical miles within territorial waters) which is followed by ships navigating between the
Western Med and the Black Sea and the passage between Levitha and Kalymnos island (a distance of about 17 n.m.)
and further North between Mykonos and Ikaria (about 23 n.m.) this passage is followed by ships transiting between
the Black Sea and the Suez Canal.
Image: a nice looking modern Greek flagged ship
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The effect of instability on shipping to a very large extent depends on external factors and not with shipping per se.
 How do national authorities handle effectively shipping during crisis situations?
 When to set up NCAG’s
 How to maintaining the robustness of port infrastructure and port services
 How to maintain the robustness of infrastructure in general
 Securing anti-terrorism measures
 Limiting immigrant flows
 Manage any deviations imposed and disruption to navigation at bottlenecks.
Civil emergency preparedness is the key of success in tackling perplexing and unexpected situations. Military Navies have crisis procedures in palce and are able to easily implement these emergency procedures. The commercial
market is not such an easy animal to tame and a disruption to trade and transit will have a lasting effecy with repercussions on civilians and regional security.
Ensuring the robustness of trade and trade routes, in my opinion is just as important as maintaining stability of governments, infrastructure, communications and civilian wellbeing.
Members of the Hellenic Chamber of Shipping have often been called upon to assist in crisis sitiuations. To mention
just a few, Greek vessels assisted in the evacuation of foreign citizens from both Libya and the Lebanon, they have
offered passage to a huge number of illegal immigrants from the East Aegean islands to the mainland and always
participate in search and rescue operations within the Mediterranean and more specifically the Aegean sea.
The long-standing excellent relationship between the Greek Merchant Navy, our Defence forces, NATO and the
EDA are valuable and complimentary in achieving the best possible outcome in any crisis or conflict situation. Our
support to the Athens Multi-modal sealift Coordination Centre is constant and considered an essential asset to
NATO and the EU and goes a long way in overcoming the Strategic Sealift shortfall.
Greece is the South-Eastern Boarder of Europe and therefore the obvious candidate for any NRF operation, it controls a versatile fleet of Military friendly vessels which are willing to participate in any joint Civil-Military operation
as proposed by the NATO Wales sumit.
We are here to assist and work together with the Military for Strategic Sealift, Humaniterian aid and refugee
evacuation.
Ladies and gentlemen
Thank you for listening and thank you for your time.
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Ομιλία Προέδρου ΝΕΕ, Δρ. Γ.Δ. Πατέρα, προς φοιτητές του Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Χίος, 16 Οκτωβρίου 2019
Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην πανέμορφη Χίο.
Όπως λέω πάντοτε από αυτό το βήμα, αν είστε τυχεροί θα
βλέπετε και τις πανέμορφες Οινούσσες κάθε πρωί.
Πιστεύω όμως πως είσαστε πολύ τυχεροί γιατί θα πάρετε μια
σπουδαία μόρφωση από ένα σπουδαίο Πανεπιστήμιο και
από καθηγητές που ενδιαφέρονται για σας.
Εσείς είστε το μέλλον της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, η
μεγαλύτερη εμπορική ναυτιλία στον κόσμο.
The Greek owned fleet is the largest single fleet in the world
owning in excess of 21% by deadweight of the world ocean
going fleet and 25% of tankers, that means one in every four
tankers around the world is owned by a Greek! Currently only
20% of the Bulk Carrier fleet is in Greek hands and about 8 to
10% of the container fleet, and surprisingly, nearly 12% of the
gas fleet. This is very impressive considering Greeks entered
the Gas market late in comparison to the Far Eastern owners.
That, Ladies and gentlemen is yet another Greek success story
or as it is popularly known “the Greek Shipping Miracle”
Είπα στην αρχή ότι εσείς είσαστε το μέλλον της Ελληνικής
Εμπορικής ναυτιλίας, θα σας ευχαριστήσω: εμείς σαν
Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος κάνουμε ότι μπορούμε να
βελτιώσουμε τις συνθήκες στις ναυτικές ακαδημίες ΑΕΝ για
να έχουμε στα βαπόρια μας, βέβαια δεν φτάνει να έχουμε
μόνο καπετανέους και πρώτους μηχανικούς στα γραφεία
μας, χρειαζόμαστε στελέχη σαν και εσάς, μορφωμένους, με
τις γνώσεις που θα σας δώσουνε στα ελληνικά πανεπιστήμια.
Take advantage of what is being offered to you, learn, study,
listen and ask questions. Universities are not here to teach
you a trade, if you want that, go to a trade school and become a car mechanic.
You are here to learn how to learn, you are here to learn how
to understand matters related to the SHIPPING industry! The
most interesting business in the world.
Μη ξεχάσετε να διασκεδάσετε, δεν υπάρχει πιο όμορφη
εποχή στη ζωή σας από τα χρόνια στο πανεπιστήμιο.
Nobody in this industry knows everything and so when you
come to work for a shipping and you are asked a question and
you don’t know the answer, you need to know how to find
the answer.
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At the beginning you will struggle with 10% experience and
90% your inquisitive minds. Later more will be based on
your inquisitive minds. Later more will be based on your
acquired experience nad less on you inquisitive minds.
Εγώ πιστεύω πως είσαστε τυχεροί, θα μπείτε μέσα στη
Ναυτιλία σε ένα δύσκολο επάγγελμα, αφού έχει περάσει
μια μεγάλη κρίση. Θα δουλέψετε σε γραφεία που τα
αφεντικά γνωρίζουν τη δουλειά, ενδιαφέρονται για τη
δουλειά γιατί οι Έλληνες είναι όλοι “Hands on”.
In the shipping business we do not differentiate between
men, women, binary or non binary… we want the person
that can do the job, that can adapt and think outside the
box.
The Greek shipping fleet has consistently grown over 7%
annually over the last 5 years. A job market ready for you,
or the right version for you.
Some words of advice: During a job interview Don’t try to
be too clever, don’t trash a colleague or a friend… the shipping world is so small it will eventually bite you in the ass.
Να πάτε οπωσδήποτε σε βαπόρι, μια επίσκεψη, ή
καλύτερα ένα ταξίδι. Σίγουρα θα σας βοηθήσει πάρα πολύ
να ξέρετε καλά το αντικείμενο της δουλειάς σας.
Something that I tell everybody before they come for employment to a shipping company, there are two golden
rules:
Να μιλάτε καλά Αγγλικά !!!
There is no such thing as “working hours” «ωράριο» in the
shipping company vernacular.
We work 24 hours a day, seven days a week until the job is
done. If you don’t like it go and become a car mechanic.
Όταν πιάσετε δουλειά σε ένα ναυτιλιακό γραφείο, δεν θα
σας επιτραπεί να κλείσετε το κινητό σας! Φανταστείτε θα
χρησιμοποιήσετε το κινητό σας για δουλειά και όχι μόνο
για social media.
Κλείνοντας, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις σπουδές σας.
Good luck class of 2021
Σας ευχαριστώ

ΟΜΙΛΙΕΣ

To Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διοργάνωσε το 8ο Διεθνές Συνέδριο Στρατηγικού Καινοτόμου Μάρκετινγκ και
Τουρισμού ICSIMAT 2019 στο Βόρειο Αιγαίο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μεταξύ 17 και 21 Ιουλίου 2019.
Ο Πρόεδρος του ΝΕΕ, Δρ. Γ.Δ. Πατέρας ήταν μεταξύ των ομιλητών ενός ειδικού session όπου παρουσιάστηκαν τα
success stories επιχειρήσεων και εταιριών διεθνώς αναγνωρισμένων.
Good afternoon ladies and gentlemen,
I am here to talk to you today about a success story, a truly
amazing success story.
My name is George Pateras and I am the chairman of the
HELLENIC CHAMBER of SHIPPING and the chairman of the
HELLAS MARITIME CLUSTER.
The HELLENIC CHAMBER of SHIPPING is the only SHIPPING
chamber in Greece.
Our mandate consists of serving the 25,000 Greek flags that
fly on the stern of our vessels. They range from the smallest
fishing boat that you see in the harbor behind me, to the
pleasure boat, commercial yacht, ocean going and harbor
tugboat boat to the ferry boat that brought you to this island up to the largest crude oil tanker sailing the world’s
oceans.
Further, our duty as the chamber, is to promote the Greek
economy and assist and advise the government on all maritime matters. In fact we are the official government advisor
to the ministry of Merchant Marine, to the ministry of economy, the Ministry of tourism and any other government
body that requires Information or advice on MARITIME
affairs.
Now let’s go back to the success story that is GREEK Shipping. In the 1800s Galaxidi was famous for building the best
sailing ships in the Mediterranean, don’t forget at that time
vessels only traded during the summer months as the winter months were considered too dangerous, too rough and
there was no basic trade to be transported in the winter.
The trade in the Mediterranean mainly consisted of grains
from the Black Sea to the south of France and Spain and the
return voyage with finished products from ports like Marseille and Barcelona, the Greek fleet had a small advantage
over other Mediterranean shipowners, they had the use of
the Duty Free island of Psara, where products could be
stored until the summer trading months were over.
Despite the difficulty of the Turkish occupation of Greece
the treaty of Kucuk Kainarji of 1774 allowed Greeks to sail
with larger ships using the Turkish flag and have lower dues
through the Bosporus and thus promoted trade and sowed
the seed of shipping in the Greek DNA.
CHIOS was liberated from the Turkish occupation on 12 September 1912 and was only able to register her feet on the
island of Siros. In fact my great grandfather’s captain’s license was in Turkish!! Later we began to register our ships
in PIRAEUS and then both Chios and Andros.
I am from the beautiful island of Oinousses which you can
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see north of here as it glows like a jewel in the night sky.
Four Oinoussian families acquired the first Greek sail assistant vessel, the Marietta Rally, in 1903, she was powered
by a triple expansion steam engine originally designed in
Govan, Scotland in 1881 by Alexander C. Kirk, that meant
that the ship had a steam driven propeller yet still had the
sails as nobody really believe that we would no longer use
sail power.
We have not yet reached the point where GREEK SHIPPING became a success story; our fleet was devastated in
the First World War and completely annihilated in the
Second World War almost 400 of a fleet of 500 ships and
many with all hands. The losses were horrendous; my
family lost hundreds of cousins and uncles to the lunacy
of the submarine warfare in the North Atlantic.
Then, after the war, in 1946 a wise Greek politician called
NIKOLAOS AVRAAM together with some even wised
GREEK SHIPOWNERS managed to persuade the United
States to release 100 laid up Liberty ships so that we could
replace the ships lost during the Second World War. The
Liberty ship was a 10,000 MT general cargo ship built in
the USA for the cargoes for the war effort to feed Europe.
THAT was the start of the Greek success story in shipping,
known as the Greek Shipping Miracle.
Today we control the largest fleet in the world utilizing
various flags, various registries and a plethora of crew
nationalities. Today our fleet consists of 4853 ships we
control over 21% of the world fleet, we control 53% of the
European fleet, 25% or the tankers in the world, that
means one in the four tankers is owned by a Greek, 23% of
the bulk carrier fleet 11% of the container fleet and 8% of
the gas fleet. That means in 70 years, like a phoenix, we
rose from the ashes of the Second World War to control
the largest fleet in the world, our success story does not
end there, we have the youngest fleet in the world averaging 11 years and our fleet on average is double the size
per ship of the rest of the world. We are the only Shipowners in the world to actually pay tax of any substance
and we are by majority the only fleet managed in their
own country.
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.
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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.
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.
The Hellenic Maritime Cluster has approximately 100,000
members made up of the following categories:
 25,000 Greek flag vessels and crafts of all types and
sizes,
 4,000 Foreign Flag Ocean going vessels controlled by
Greeks
 900 Ship management companies
 475 Legal entities involved in maritime technology,
research & education, including shipyards and shiprepaires.
 620 Manufactures and dealers of marine equipment
 5,300 Yachts, private or charter and other sea tourism activities
 230 Entities involved in maritime tradition and watersports.
 1,020 Services to shipping i.e. legal, insurance, brokerage etc.
 26,000 Certificated deck & engine officers.
 30,000 Highly qualified personnel ashore in our management companies.
Over and above the approximately 100,000 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 com-
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bination 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 Ghians, price and credit
terms were high on the agenda.
This Ladies & Gentlemen, this is the purpose of a Cluster!
Exchange of information, synergies and networking!
We know that this Cluster has been around for over 2500
years, we know that this cluster works and we know that
this 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 the similar problem at some time during their career in this 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 Greek national GDP, so it has a voice, not only in
Greece but in Europe.
So at the beginning of 2017, the Union of Greek Shipping,
the HCS 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 Oinousses in the North East
Aegean, my home island, to the largest shipowner in
Greece, are all automatically members of our maritime
cluster.
Please visit our website and join the Maritime Cluster and
make your business visible to the world.
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Στο συνέδριο ̟ου διοργάνωσε ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων ΣΕΒΕ ανα̟τύχθηκε η διασύνδεση της ναυτιλίας και
των συναφών κλάδων µε την ελληνική βιοµηχανία, το εµ̟όριο και τις υ̟ηρεσίες. Το ̟αρακολούθησαν
συνολικά ̟ερισσότερα α̟ό 3.200 άτοµα δια ζώσης αλλά και online

της Ελλάδος, η Ένωση Ελλήνων Εφο̟λιστών και το
Εµ̟ορικό και Βιοµηχανικό Ε̟ιµελητήριο του Πειραιά,
ιδρύσαµε το «Maritime Hellas Navigate the Greek
Cluster» µε στόχο την συνεργασία ̟ρος όφελος όλων.
Έχουµε δηµιουργήσει ένα website για όλα τα µέλη µας,
̟ερισσότερα θα σας ̟ει ο κύριος Αχλαδίτης σε ένα
panel αργότερα σήµερα. Καλώ και εσάς ̟ου ασχολείστε
µε την ναυτιλία και τις εξαγωγές να ενταχθείτε στο
Maritime Hellas.

Ο Πρόεδρος του ΝΕΕ, Δρ. Γ.Δ. Πατέρας ήταν μεταξύ των
κεντρικών ομιλητών του συνεδρίου

Το ΝΕΕ, ως Νοµικό ̟ρόσω̟ο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, είναι ο
ε̟ίσηµος σύµβουλος της Πολιτείας σε θέµατα ̟ου
αφορούν όλους τους κλάδους της ναυτιλίας, όχι µόνο για
τις δραστηριότητες µας στο εξωτερικό αλλά κυρίως στο
εσωτερικό αφού ασχολείται µε όλα τα ̟λοία ̟ου φέρουν
την Ελληνική σηµαία, ̟ερί̟ου 25.000 σκάφη. Υ̟ό την
ε̟ο̟τεία µας είναι η ακτο̟λοΐα, τα σκάφη αναψυχής, τα
ρυµουλκά, τα κρουαζιερό̟λοια, τα αλιευτικά, τα λιµάνια,
τα logistics, το Maritime Cluster και ̟ολλά άλλα.
Κυρίες και Κύριοι,
Ο Ελληνόκτητος εµ̟ορικός στόλος συνεχίζει να είναι ο
µεγαλύτερος στον κόσµο. Εκ̟ροσω̟ούµε ̟ερί του 20%
του ̟αγκόσµιου εµ̟ορικού στόλου µε καινούρια ̟λοία
̟ου δεν ξε̟ερνάνε τα 11 χρόνια µέση ηλικία, ̟ερί̟ου το
25% των δεξαµενο̟λοίων, το 22% των bulk carriers,
υ̟ηρετώντας έτσι τις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές οι
ο̟οίες αντι̟ροσω̟εύουν ̟άνω α̟ό το 90% του διεθνούς
εµ̟ορίου και ̟άνω α̟ό το 50% της αξίας.
Η ελληνική εµ̟ορική ναυτιλία και ειδικότερα ο
εφο̟λισµός α̟οτελούν την ραχοκοκαλιά του ναυτιλιακού
Cluster το ο̟οίο υ̟άρχει εδώ και 2500 χρόνια και έχει
̟ερί̟ου 100.000 µέλη.
Πριν α̟ό ̟ερί̟ου τρία χρόνια το Ναυτικό Ε̟ιµελητήριο
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Τα ̟λεονεκτήµατα της Θεσσαλονίκης και γενικότερα
της Μακεδονίας µας ως ̟ρος την γεω̟ολιτική της
θέση, τόσο σχέση µε τα Βαλκάνια όσο και µε τις
γείτονες χώρες είναι ̟ολλά και σηµαντικά και είµαι
σίγουρος ότι σε αυτό το συνέδριο θα συζητήσετε όλα
αυτά τα θέµατα και ελ̟ίζω να καταλήξουµε σε θετικές
̟ροτάσεις για το µέλλον.
Εγώ λοι̟όν σήµερα θα ήθελα να σταθώ σε ̟ιο ̟ρακτικά
ζητήµατα ̟ου έχουν να κάνουν µε το λιµάνι µας, την
ανά̟τυξη του, καθώς και το ̟ως ε̟ηρεάζει εσάς και
την ̟όλη σας.
Ό̟ως όλοι γνωρίζουµε, η ζήτηση είναι αυτή ̟ου
̟ροκαλεί την ̟ροσφορά και ε̟οµένως το φορτίο και η
ανάγκη µεταφοράς του είναι οι ̟αράγοντες ̟ου
φέρνουν το ̟λοίο στο λιµάνι και όχι το αντίστροφο.
Το κύριο ζήτηµα λοι̟όν ̟ου θα έ̟ρε̟ε να µας
α̟ασχολεί είναι τι ̟ρέ̟ει να γίνει ̟ροκειµένου να
αυξηθούν τα φορτία µε ̟ροορισµό την Θεσσαλονίκη
και τα transit φορτία.
∆υστυχώς, στο κοµµάτι αυτό έχουν υ̟άρξει
σηµαντικές και ουσιαστικές καθυστερήσεις οι ο̟οίες
ε̟ηρεάζουν την ανά̟τυξη του λιµανιού.
Αν λάβουµε υ̟όψη ότι ο ναύλος θαλάσσιας µεταφοράς
α̟ό την Σαγκάη στην Θεσσαλονίκη για ένα 40’’ container, δηλαδή για ένα φορτίο έως 26 τόνους και µε
α̟όσταση 8000 ναυτικών µιλίων είναι $1.150 µε transit time 20-25 ηµέρες, τότε µ̟ορεί να αντιληφθεί
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κανείς την εξέλιξη της ναυτιλίας τόσο σε σχέση µε τα
κόστη αλλά και τον χρόνο ̟ου α̟αιτείται για την
διακίνηση του incoming φορτίου.

εσείς οι εξαγωγείς να βοηθήσετε. Σαν ΝΕΕ έχουµε ήδη
Σύµβουλο στο Συµβούλιο Χρηστών Λιµένων,
σύµφωνα µε τον νόµο 4504/17 Αρχ. 104.

Προσω̟ικά ως χρήστης του λιµανιού µε έως δύο calls
την εβδοµάδα έχω κά̟οιες α̟αιτήσεις α̟ό το λιµάνι σας.

Εµείς θεωρούµε ότι ο κλάδος της κρουαζιέρας θα
µ̟ορούσε α α̟οτελέσει σηµαντική δραστηριότητα για
το λιµάνι και την ̟όλη.

Για κάθε χρήστη του λιµανιού θα ήταν ̟ροτιµότερο τις
α̟οθήκες του λιµανιού να µην τις µετατρέ̟ατε σε
καφενεία, αλλά σε συνεργεία.
Θα ήταν ωφελιµότερο αντί να φέρνουµε συνεργεία α̟ό
τον Πειραιά, ηλεκτρολόγους, µηχανικούς και σωληνάδες,
να χρησιµο̟οιούµε ντό̟ιους.
Ε̟ίσης χρειάζεται το αεροδρόµιο να διευκολύνει την
αλλαγή ̟ληρώµατος για τα εµ̟ορικά ̟λοία και τους
χιλιάδες ε̟ιβάτες στα κρουαζιερό̟λοια. Το τελωνείο να
µ̟ορεί να κάνει εισαγωγή και εξαγωγή ανταλλακτικών
για ε̟ισκευή και αντικατάσταση. Να µ̟ορούµε να
α̟οθηκεύουµε ανταλλακτικά και υλικά του ̟λοίου σε
ελεύθερο χώρο εντός του λιµανιού, και ̟ολλά άλλα.
Αυτά λοι̟όν όσον αφορά για τα εµ̟ορικά ̟λοία.
Βέβαια, το µέγεθος του λιµανιού δεν ε̟ιτρέ̟ει τα µεγάλα
κρουαζιερό̟λοια των 4000 ε̟ιβατών να ε̟ισκεφτούν
ακόµα το λιµάνι σας αλλά είναι εύκολο να ξεκινήσετε µε
µικρότερα ̟λοία ως niche market. Εδώ θα συνεργαστεί το
ΝΕΕ µε τον Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης, την
̟εριφέρεια και τους το̟ικούς δηµάρχους, αλλά ̟ρέ̟ει και
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Το deviation α̟ό τα βασικά δροµολόγια και οι
α̟οστάσεις α̟ό τα κύρια, εκτός ̟όλης, αξιοθέατα, δεν
̟ρέ̟ει να είναι εµ̟όδια.
Θα είναι ̟ροτιµότερο αυτά τα κρουαζιερό̟λοια µικρού
και µεσαίου µεγέθους να κάνουν homeporting στην
Θεσσαλονίκη, έτσι θα δουλέψουν και τα ξενοδοχεία και
τα καφενεία και τα εστιατόρια και τα µαγαζιά. Το
κρουαζιερό̟λοιο ̟ου κάνει µόνο “visit call” αφήνει
̟ερί̟ου €80 το άτοµο την ηµέρα, όταν όµως κάνει
«homeporting» αφήνει ̟ερί̟ου €170 το άτοµο την
ηµέρα σύµφωνα µε στατιστικά της CLIA. Θα
µ̟ορούσαν να ̟ροσφέρουν ταξίδια 5-7 ηµερών µε
άφθονους σταθµούς στο Βόρειο Αιγαίο.
Υ̟άρχει ̟ολλή µεγάλη ̟ροο̟τική και χώρος για
ανά̟τυξη και όλοι ενωµένοι µ̟ορούµε να καταφέρουµε
σ̟ουδαία ̟ράγµατα στην Μακεδονία µας και στην
Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ για την υ̟οµονή σας.
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Σε μία κατάμεστη αίθουσα, όπου το «παρών» έδωσαν πολλά και σημαντικά στελέχη και εκπρόσωποι της ελληνικής
ναυτιλιακής κοινότητας, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του διεθνούς συνεδρίου Greek Shipping Summit “2020: The wind
of change in global shipping”. Διοργανώθηκε από το «TheSeaNation Conference».
Tις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτησαν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Κουβέλης, ο κ. Ιωάννης
Πλακιωτάκης, τομεάρχης ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπος του προέδρου του κόμματος, ο Πρόεδρος της
Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. Θεόδωρος Βενιάμης, ο Πρόεδρος του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Δρ. Γεώργιος Πατέρας,
ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου και Πρέσβης του ΙΜΟ στην Ελλάδα, κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, καθώς και η
κ. Nusrat Ghani, υπουργός Ναυτιλίας και Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΝΕΕ είπε:
Είναι τιμή μου να καλωσορίσω τόσους εκλεκτούς ομιλητές σε
αυτό το σημαντικό συνέδριο που θα εξετάσει το μέλλον της
εμπορικής μας ναυτιλίας, ένα λαμπρό μέλλον που θα
βασίζεται σε καινούρια τεχνολογία φιλική προς το
περιβάλλον.
Ladies and gentlemen, I am honored to be one of the first
speakers at this important summit, looking through the program there is a very impressive list of speakers and participants that I am sure will provide insight and guidance for the
future of our industry, beyond 2020, an industry which is currently the most environmentally friendly form of transport, an
industry where the participants are dedicated, through self
regulation, making them the guiding force for other industries
to follow.
The Hellenic Chamber of Shipping is the official government
advisor on all Maritime matters, our portfolio ranges from the
largest VLCC to the smallest recreational craft, including Gas
Carriers, fishing boats, tug boats and anything basically that
floats and flies a Greek flag.
The environment is therefore of major concern to us and we
try to offer sound advice not only appropriate but technically
viable particularly in light of the impending 2020 sulfur cap.
We as an industry, have an understanding that we will reduce
our carbon footprint substantially, we have put milestones
2030 and 2050, it is our obligation, not only to us but to our
children and our children’s children, to provide an environmentally correct industry in a planet that can sustain life. The
technology that we develop, the methodology that we use
must be coherent and must be for the future, we have the
knowledge and technology to design ships with a sustainable
power management system with the ability to interchange the
energy source dependent on technological advancement!
Personally, I have stopped using the phrase eco-friendly, my
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interests are in our industry providing a smaller environmental footprint, I fell that eco-friendly has too much a commercial connotation to be exploited by unscrupulous market
forces, or to quote a close friend and the previous chairman
of the Hellenic Chamber of Shipping and effective decarbonization of shipping.
In 2012 CO2 emissions from ships dropped to 2.2% of the
world’s total, which was at that time almost 35.6 billion
metric tons. Let us not forget that cattle alone account for
10% of the world GHG.
Emissions per fleet deadweight carrying capacity has fallen
by about 40% over the last 5 years mainly because of an
increase in the average size of ships by 16.7% and the average of 12% fleet speed reduction caused by a combination
of higher bunker prices and lower freight rates.
Personally, I believe that slow steaming may prove to be one
of the many short term measures, provided it is utilized intelligently because we are all familiar with Eistein’s rhetoric
that any fool can make something more complicated but
when the solution is simple God is talking.
The concept of slow steaming should be sectorial and should
be referred to as speed optimization, you cannot penalize
the economical vessel that has a far more efficient speed to
consumption ratio just because we have decided on mandatory speed reduction, it is far more preferable to have a
sectorial speed reduction based on a reduced power and
hence reduced consumption, rather than an across the
board arbitrary mandatory speed reduction.
However, there are more pressing concerns, that of the
2020 sulphur cap, I also believe that there are certain misgivings with the elimination of sulfur from combustion, I will
not examine the reduced lubrication effects of fuel without
sulfur but I am more concerned with the loss of the aeroso-
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lization umbrella effect of sulfur oxide in the environment, it is
not too difficult to look back historically at the effects of the
eruption of the Laki volcano in Iceland between July 1783 and
February 1784 where it is estimated that 120 million tons of
sulfur oxide entered the atmosphere, according to Benjamin
Franklin the global temperature drop was significantly felt in
America and actually lead to a famine in Europe as no grain
could be grown.

As for the scrubber option Annex VI, Chapter 1, MARPOL
73/78 Regulation 4, Equivalents: is equally clear!
In my mind it doesn’t say take the Sulphur out of the gaseous emissions and put it into the liquid emissions!

We will need to balance between global cooling and acid rain!

This is the same amount of S dumped into the sea as world
have been exhausted into the atmosphere. Approximately
1,750 kg per day or about 6 kg/mile.

The day of this reckoning will soon be upon us.

So what have we done?

And yet the shipowner is disproportionately burdened with
this entire environmental improvement, not the engine manufacturer, not the character, it’s all the shipowners responsibility. Rather disconcerting that the character, the user of the
asset isn’t even responsible for Off-spec, Non-compliant supplies, obviously they have more powerful lobby.

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!

The technical problems that we will face are huge, incompatible of blends, instability of asphaltines and pyrites, cold corrosion, inappropriate Cylinder oils, to mention just a few of the
technical problems.

Ladies and gentlemen, indeed the wind of change is upon
us, in all sectors of our industry.

On the commercial side, the problems might be greater, the
availability of compliant fuel is a challenge that personally I
feel has not been addressed with the vigour that it is due. Not
only will the shipowners need to make do with suspect blends
but they will be responsible if the fault of the physical supply
that should have separate dedicated bunker barges for both
0.5 and 3.5 sulfur fuel.
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Problems, problems, problems.

Best wishes for the success of this event and enjoy your stay
in Greece.
Thank you very much.
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To scrub or not to scrub, that is a commercial decision.
Not an environmental solution.
I fear this debate must be concluded this year as time is
running out.

It’s that simple.

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 environment for the future.

Let’s talk a little about combustion. It 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.

In my mind it doesn’t say take the Sulphur out or the
gaseous emissions and put it into the liquid emissions!

CO is poisonous; so that’s bad!
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.

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.

Also Annex VI, Chapter 1 MARPOL 73/78 Regulation 4
Equivalents: is equally clear!
I won’t read it 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 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 means? 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%.
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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.
But this is not news to any of you.
This is familiar ground and not controversial.
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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 led 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 CO2 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 16x2=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 refineries and selling it
to the farmers… I’m all for new trade.

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 o S dumped into the sea as
world have been exhausted into the atmosphere. Approximately 1,750 kg 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
effect 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. 50 MT fuel consumption equates to about 5 MT of slurry per day or 150 MT
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 circulation scrubber solution which is topped up using fresh
water to maintain the correct concentration of scrubber
solution).
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 1,750 kg per ship/day x 2,000
scrubbers or 3,500 tons a day.

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.

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!

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.

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 70 kg per cubic
meter now. So what we intend to dump is a fraction of
what already exists.

In the open loop Scrubbers we dump that slurry at sea;
in the closed loop this is retained on board. The big
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It really does not sound like much of an environmental
solution when you look at it that way!
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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
885ppm sulfur in SW or 0,016% a negligible amount. Far
less than the 1,750 kg 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 that later the supply and demand of the
two fuels will balance out and the low sulfur, straight run
fuel will be cheaper than 3.5% sulfur fuel making the
scrubbers redundant.

The ICS just announced that 17 countries have banned
open loop scrubbers in 35 ports, rivers & canals around
the world and all of China.
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 maritime 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”.
Thank you.

But in the meantime 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.
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Modern Challenges in the Maritime Industry and Greek Shipping
The following is the contribution o Mr. Vassilios Logothetis, board member of Hellenic Chamber of Shipping, as a speaker
to the XVIII international conference "Grain & Maritime Days in Odessa"
Good afternoon Ladies and Gentlemen,
As a Greek visiting Odessa for this event, my memory cannot
refrain from reflecting that this city was named after an industrious, romantic and… persistent Greek mythological
hero, Odysseus, better known as Ulysses. Odysseus was also a
navigator alas not very punctual on his schedule. It took him
10 years the voyage from Troy to Ithaca, unfortunately on
voyage charter terms.
Let Go of the Past and Live in the Present and the and Future
In the next years the protection of the environment will continue to be a top priority as regards rules and regulations for
shipping. We have reached a point that radical measures
must be taken without further delay for the protection of our
planet and the welfare of the next generations. Thus a series
of compulsory decisions have been taken by IMO.
In particular:
a- A sulphur cap on fuel content from 1 January 2020
b- Ballast water management for the control and management of ships' ballast water
c- Measures for the reduction of greenhouse gas (GHG) emissions from ships
All three measures are for the protection of the environment.
We will see in brief the changes introduced and the financial
impacts which inevitably will affect the freight rates.
The International Maritime Organization (IMO) has enforce a
new 0.5% global sulphur cap on fuel content from 1 January
2020, lowering from the present 3.5% limit. The global fuel
sulphur cap is part of the IMO's response to heightening environmental concerns, contributed in part by harmful emissions
from ships. Shipowners have a few options to choose for complying with the regulation; while refiners are expected make
changes to refinery configuration and production in response
to market demand. Thus far, there is no ideal solution ahead
of 2020. The involved parties will have to decide on the most
appropriate approach to take, so as to suit their operations
and remain commercially sustainable in the long run. In fact
presently there are three options that shipowners can consider complying with the IMO regulations. To install exhaust
gas cleaning systems (SCRUBERS) on their ships, to buy compliant fuels at higher costs ,to run ships on the clean gas LNG
as fuel.
Scrubbers
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The use of exhaust gas cleaning systems, also known as
scrubbers, is a commercially available option for the shipping industry. Ships equipped with scrubbers mean they can
continue to burn high-sulphur bunker fuel from 2020 and
comply with the 0.5% sulphur limit. Scrubbers require initial
hefty investment and the vessels immobilization for the
installation, although a part of the work can be done during
steaming. .For this reason only a limited number of dry
cargo vessels are sent for scrubber retrofit work mainly
Capers and Camsarmax/Panamax
Compliant fuels.
The most straightforward way for ships is to simply switch
to burning MGO or ULSFO (Ultra low sulphur fuel oil) to
meet IMO’s sulphur limits..
So the majority of the owners selected for the time being to
use compliant fuels. On the assumption that this type of
fuel will be available, massive work for ships will be required
to clean out fuel systems to avoid sulphur contamination.
The compliant fuels will be blends of different grades of
fuels so there is concern for the compatibility of those fuels
to be burn by the vessels engines. As mentioned Low Sulphur bunkers is expected to be substantially more expensive than bunker C presently in use. In addition to the bunker cost special cylinder oil lubricants (more expensive than
that presently in use) will be impacted due to its synergetic
relationship with the Sulphur content in fuel. No doubt that
bunkers/lubricants extra cost will increase freights
LNG
The viability for ships to burn LNG as fuel depends very
much on the availability of a worldwide network of LNG
bunkering infrastructure, which to-date is severely underdeveloped.
Another dampener is the retrofitting of ships to burn LNG
as it is a sophisticated, complex operation that require
modification of existing engines as well as the huge cost
of fitting LNG tanks and gas piping systems. The LNG option makes more sense for newbuildings rather than conversions of existing ships.
The BWM Convention
Entered into force on September 2017.
The Convention requires all ships to implement a ballast
water management plan for the control and management
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of ships' ballast water to minimize the transfer of harmful
aquatic organisms and pathogens. All ships have to carry a
ballast water record book and are required to carry out
ballast water management procedures to a given standard.
-Vessels must install Water Ballast Treatment systems (a
rather expensive investment) not later than vessel’s next
IOPP renewal (International oil pollution certificate) which
cannot be later than 2022.The system is expensive and the
installation takes almost two weeks. In view of this high
cost older vessels will probably head for the scrapyards.
Greenhouse gas (GHG) emissions from ships
Maritime transport emits around 940 million tons of CO2
annually and is responsible for about 2.5% of global greenhouse gas (GHG) emissions. The Marine Environment Protection Committee (Committee) during its Session in April
2018 adopted, by resolution MEPC 304(72) strategy for the
reduction of greenhouse gas (GHG) emissions from ships
This resolution puts short -medium- and long-term targets.
Short-term measures should primarily address the 2030
carbon intensity reduction target, i.e. to reduce CO2 emissions per transport work, as an average across international
shipping, by at least 40% by 2030 compared to 2008 (2030
Target). To achieve this target IMO strengthened energy
efficiency requirements for new buildings.
The introduction of speed and fuel consumption cups plus
technical and operational efficiency measures is now part of
the Imo’s list of short-term measures due for further consideration
Developing also the use of alternative bunkers as LNG/LPGBIOFUELS-ELECTRICITY-and Wind as a supplement to the
main propulsion
Medium -term period 2030-2050
The target is to reduce gas emissions by at least 50% regardless of trade growth. This can be materialized with commercially viable almost zero CO2 emitting propulsion systems
and by using alternative fuels such as for example HYDROGEN and METHANOL produced by no fossil sources.
Our duty in shipping is to provide safe and punctual transport of goods at a reasonable cost. We therefore have to
adapt to the new conditions in order to tackle challenges.
Globalization, which is an international network of economic systems, has made goods and services easily accessible to the world population. Shipping is instrumental to the
development of globalization as accounts for 90 % of global
transport. A fleet of 43.000 ships (over 1.000 gt) transport
annually about 12.000 billion tons of which grain shipments
constitute 481 million tons. Grain is the third major commodity for bulk carriers, following iron ore and coal.
As we have seen the protection of the environment is top
priority for IMO. Inevitably therefore new rules and regulations will be imposed in the future in addition to the
existing. For their implementation technologies will de-
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velop and business skills together with substantial capitals
will be required.
The professionals and the well capitalized shipping companies will survive. Among them I hope the Greeks.
I wish to give you few elements about Greek shipping
Shipping in Greece improved considerably since the time
of Odysseus. The documentary projected, presents the
life on board four different types of Greek operated vessels and the people behind them including Ukrainian seafarers who manning our ships.
World bulker fleet totals 10.928 ships of a 790 million dwt
capacity. 2.153 of these ships with a total deadweight
capacity of 177 million tons dwt, are operated by Greek
companies , a share of 22,3%.
The age profile of the Greek controlled fleet is 11,5 years
against 14,6 world average. And the average DWT about
74.000 t, against world average of about 36.000 t.
Three hundred management companies, in Greece, are
managing each a minimum of 3 ocean going vessels. Out
of these 300 companies, 15 are listed in the stock exchange in New York (managing 1,037 ships bulkers and
tankers and t 3,690 ships are managed by companies not
listed.
Risking to sound pompous, which is not my intention, I
will attempt as objectively as possible to outline the basic
characteristics of my colleagues who are business counterparts of many in the audience.
There is no fix model for the typical Greek Shipping company. It is a combination of different investment philosophies. Family-owned companies or companies listed in the
stock exchange or joint ventures or partnerships with
international investment funds.
The entrepreneurs behind the companies are ex Captains
or engineers, naval architects, shipping executives, investors originating from land enterprises and many others.
Some are 4th or 5th generations in shipping and others
are new comers. The majority of those entrepreneur men
and women are professionals with deep knowledge in
shipping and the ability to master the time for ordering,
buying, selling and chartering vessels. They share the
same visions and aspirations for investing in quality ships
and serve impartially and effectively international trade.
What is to be expected from now on?
Globalization is in a state of hiccup, the trade war between USA and China and the subsequent protectionism
affecting international trade the imminent 2020 and the
concern for the bunkers, and several other Geopolitical
and economic reasons create uncertainties. But we all
know since Odysseus time that in shipping there is no
certainty and this make the business unique.
Thank you for listening!
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΝΕΕ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟ 2019

Συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου 2019
Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 29/1/2019 μεταξύ άλλων συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:
(1) Open loop scrubbers
Ο Προεδρεύων κ. Β. Λογοθέτης ενημερώνει το ΔΣ, ότι θα προτάξουμε το θέμα «open loop scrubbers», ώστε να
έχουμε περισσότερο χρόνο, δεδομένου ό,τι είναι από τα πιο σημαντικά.
Ο κ. Δ. Φαφαλιός Πρόεδρος της Intercargo και Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής στην ΕΕΕ, ο οποίος έχει ιδιαίτερα
ασχοληθεί με το θέμα, παρακαλείται, όπως ενημερώσει το ΔΣ.
Λαβών τον λόγο ο κ. Δ. Φαφαλιός μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν απαγορεύσει τη χρήση των OPEN LOOP SCRUBBERS, ή έχουν επιβάλλει
περιορισμούς στη χρήση των scrubbers στα χωρικά τους ύδατα.
Η χρήση τους είναι ένας οικονομικός τρόπος για καθαρισμό των καυσαερίων από το θείο. Υπάρχει όμως έντονος
προβληματισμός κατά πόσο η απόρριψη στη θάλασσα υγρών καταλοίπων θα γίνεται με όρους φιλικούς προς το
περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.
Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΙΜΟ τα πλοία μετά την 01.01.2020 έχουν τη δυνατότητα είτε να καίνε αποθειωμένα
καύσιμα, είτε να χρησιμοποιούν scrubbers για την αποθείωση των καυσίμων ή να καίνε άλλα μίγματα μειωμένης
περιεκτικότητας σε θείο. Τα μίγματα αυτά μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στις μηχανές και να χρειαστούν περίπου
10 μέρες με συμβατά καύσιμα για να επανέλθουν σε λειτουργία. Αν για παράδειγμα χαλάσει το scrubber μεσοπέλαγα
έχεις τη δυνατότητα να καις 3,5% fuel oil μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη και όχι μέχρι να φθάσει το πλοίο στο
επόμενο λιμάνι.
Κάθε πλοίο θα πρέπει να εφαρμόσει το SHIP IMPLEMENTATION PLAN το οποίο θα περιγράφει αναλυτικά ανάμεσα σε
άλλα πως θα λειτουργεί καλύτερα από 01.01.2020 με τις νέες οδηγίες για τα καύσιμα μειωμένης περιεκτικότητας σε
θείο. Όσο πιο αυστηρό είναι το SHIP IMPLEMNETATION PLAN, και οι κανόνες που θέτουν οι νηογνώμονες για τα scrubbers, τόσο καλύτερα θα λειτουργούν.
To πετρελαϊκό Lobby και ειδικά το αμερικάνικο έχει επιβάλλει τα scrubbers. Θα πρέπει να γίνονται αυστηροί έλεγχοι
σε αυτούς, που εφοδιάζουν τα πλοία με αποθειωμένα καύσιμα.
Όλα αυτά τα θέματα θα συζητηθούν στην επόμενη επιτροπή του IMO καθώς και οι περισσότερες χώρες είναι υπέρ
της άποψης να γίνουν περισσότερες επιστημονικές μελέτες προτού ληφθούν οριστικές αποφάσεις».
Στη συνέχεια ενημερώνεται το ΔΣ για τα λιμάνια που έχουν ανακοινώσει την απαγόρευση του open loop scrubbers.

(2) Εξέλιξη στο θέμα ΦΠΑ για πλοία εσωτερικών πλόων
Ο προεδρεύων κ. Β. Λογοθέτης ενημερώνει το ΔΣ, ότι με την πρόσφατη ΚΥΑ (ΠΟΛ 1240-31/12/2018), ύστερα και από
ενέργειες του ΝΕΕ και προσωπική ενασχόληση του κ. Προέδρου, η νέα ΚΥΑ βελτιώνει σημαντικά τις προηγούμενες
διότι:





Έχει διευκρινιστεί ο όρος παράκτιος πλους
Έχει γενικευθεί να εξαιρούνται του ΦΠΑ πλόες έως 24 μίλια από αναχώρηση μέχρι επιστροφή.
Δεν αναφέρεται εάν κατά τον πλου διέρχονται εγγύτατα Ελληνικών ακτών κλπ.

Από συζητήσεις με μέλη μας και ιδιαίτερα με την μεγάλη Ακτοπλοΐα διαπιστώσαμε συγκρατημένη ικανοποίηση,
εκτός των Πορθμείων για τα οποία ατυχώς θα ισχύσει ο ΦΠΑ για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
Παρεμβαίνων ο κ. Ν. Τσαβλίρης αναφέρει ότι και για τα ρυμουλκά – ναυαγοσωστικά το θέμα δεν είναι ξεκάθαρο
και θα πρέπει το ΝΕΕ να επιμεληθεί. Ακολούθως αναφέρθηκε ό,τι η Ένωση Ρυμουλκών «Άγιος Νικόλαος» με
έγγραφο της έχει ενημερώσει το ΝΕΕ ότι δεν θίγονται τα Ρ/Κ, Ν/Γ.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ευχαριστεί το ΝΕΕ για την εποικοδομητική συμμετοχή του στο θέμα και
παρακαλεί να συνεχιστεί, ώστε και για τα Πορθμεία να βρεθεί κάποια λύση.
Αναφορικά δε με την αλληλογραφία με την Ένωση «Αγ, Νικόλαος», παρακαλείται το ΝΕΕ να την κοινοποιήσει σε
όλα τα μέλη του ΔΣ.
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(3) Εγγραφή στο ΝΕΕ και Ελληνόκτητων πλοίων
Ο Προεδρεύων κ. Β. Λογοθέτης ενημερώνει το ΔΣ, ότι ύστερα από μελέτη και επεξεργασία του θέματος επί 6μηνο,
η ΔΕ αποφάσισε και τίθεται υπόψη του ΔΣ να τροποποιηθεί ο νόμος 989/79 που προβλέπει αποκλειστικά μέλη του
ΝΕΕ να είναι τα Ελληνικής σημαίας πλοία, να επεκταθεί το δικαίωμα αυτό σε εθελοντική βάση και στα πλοία ξένης
σημαίας, τα οποία διαχειρίζονται από εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα.
Αυτό γίνεται προκειμένου και αυτά τα πλοία πλέον, που δεν διαφέρουν σε τίποτα από υποχρεώσεις όπως τα
Ελληνικής σημαίας (φορολογούνται, συμμετέχουν στο συνυποσχετικό αυξήσεως της φορολογίας κλπ) να έχουν
το δικαίωμα να εγγράφονται στο ΝΕΕ και να εκπροσωπούνται στους διάφορους εντός και εκτός Ελλάδος φορείς.
Τα μέλη αυτών των πλοίων θα συμμετέχουν στις εκλογές ισότιμα για την εκλογή μελών της Α΄ και Β΄ κατηγορίας.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο συμφωνεί με την
απόφαση της ΔΕ και παρακαλεί για την προώθηση των σχετικών διαδικασιών.

(4) Αντικατάσταση με νέας τεχνολογίας πλοίων της Ακτοπλοΐας. Συνθέσεις αυτών
(α) Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι το Προεδρείο ΝΕΕ ευρίσκεται σε συζητήσεις με τον αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ν. Σαντορινιό για την δυνατότητα χρηματοδοτήσεως από Ευρωπαϊκούς πόρους
ναυπηγήσεως νέων ακτοπλοϊκών, με προϋποθέσεις περιβαλλοντικών όρων.
Στις 8/1/2019 ο κ. Σαντορινιός επισκέφτηκε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε σχετικές συζητήσεις. Το ΝΕΕ σε
συνεργασία και με τον ΣΕΕΝ συζητούν την ανάθεση μελέτης σε ειδικό τεχνικό γραφείο για το όλο αυτό
πρόγραμμα.
(β) Ενημερώνεται ακόμη το ΔΣ, ότι ύστερα από παρεμβάσεις της ΠΝΟ συστήθηκε στο Υπουργείο Ομάδα Εργασίας
για να μελετήσει τις συνθέσεις των ακτοπλοϊκών πλοίων, στην οποία συμμετέχει και το ΝΕΕ.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και το ΔΣ θεωρεί χρήσιμες τις ενέργειες αυτές και
αναφορικά με τις συνθέσεις εκτιμά ό,τι πρέπει το ΝΕΕ σε συνεργασία με τον ΣΕΕΝ να συνεχίσουν να υποστηρίζουν
τον ορθολογισμό σ΄ αυτές σε αριθμό πληρώματος, ιδιαίτερα του ξενοδοχειακού τομέα όπως εφαρμόζεται στην
υπόλοιπη Ευρώπη.

(5) Εκκρεμότητα φορολογικού συστήματος στα Ρ/Κ – Ν/Γ
Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι το θέμα φορολογίας των ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών που έως τώρα γίνεται με βάση
τους κοχ, ευρίσκεται σε εκκρεμότητα αναμένοντας την τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλο το
ισχύον φορολογικό σύστημα των Ελληνικής σημαίας πλοίων.
Η Ένωση Ρυμουλκών – Ναυαγοσωστικών επαναλαμβάνει την ανησυχία της αν τελικά εξαιρεθεί από την τελική
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τί θα ισχύσει. Ε χουν διατυπωθεί απόψεις ό,τι σ΄ αυτή την περίπτωση να
διαμορφωθεί ένα ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο να μην περιέχονται υποχρεώσεις τηρήσεως βιβλίων Γ΄
Κατηγορίας κλπ. Εκτιμάται ότι σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργηθούν προβλήματα στην ύπαρξη των
ρυμουλκών και για την ασφάλεια λιμένων.
Επί του θέματος επανέρχεται το ΕΒΕΠ προς τους αρμόδιους Υπουργούς και επισημαίνει τις επικείμενες δυσκολίες.
Σημειώνεται, ότι το ΝΕΕ με θετικό τρόπο αντιμετωπίζει το θέμα, αλλά θεωρεί ότι δεν είναι ωφέλιμο να προτρέξει
στα αρμόδια Υπουργεία πριν να έχει καταλήξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(6) Αίτημα του I.S.E.S. να οργανώσει το ΝΕΕ συναντήσεις με Εφοπλιστές
Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι με επανειλημμένη αλληλογραφία το I.S.E.S (International Ship Engineering Services) ζητά
από το ΝΕΕ για τα τέλη Μαΐου να προετοιμάσει το έδαφος για να γίνουν εκδηλώσεις / συναντήσεις με στελέχη του
Εφοπλισμού (Maritime Reception Night κλπ).
Η ΔΕ συζήτησε το θέμα και δεδομένου ό,τι δεν υπάρχουν ικανά στοιχεία, που θα ήταν δυνατόν να δημιουργήσουν
ενδιαφέρον και προσελκύσουν τον Εφοπλιστικό χώρο, εισηγείται να διερευνηθεί το θέμα από τον Αντιπρόεδρο κ.
Γ. Σπ. Αλεξανδράτο και να επανέλθουμε σε προσεχή συνεδρίαση.
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(7) Επικαιροποίηση του κανονισμού διδασκόμενης ύλης στις ΑΕΝ
Ο κ. Ι. Τσενεμπής ενημερώνει το ΔΣ, ότι από έτους περίπου ύστερα από συνάντηση στο Υπουργείο με τη
συμμετοχή ΝΕΕ, ΕΕΕ, ΠΝΟ και Υφυπουργού Παιδείας (Δ. Μπαξεβανάκη) καθώς και του Προέδρου του Ιδρύματος
Ευγενίδη, ύστερα από εξαντλητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκαν:



Να συγκροτήσει το Ίδρυμα Ευγενίδη Ομάδα Εργασίας από Καθηγητές ΑΕΝ, ΑΕΙ και έμπειρα στελέχη
ναυτιλιακών εταιρειών των ειδικοτήτων Αρχιπλοιάρχων και Αρχιμηχανικών και να επικαιροποιήσει την
ύλη των ΑΕΝ με βάση τα προγράμματα ΙΜΟ και τη σημερινή εξελιγμένη τεχνολογία στα πλοία. Η ομάδα
εργασίας ολοκλήρωσε το έργο της και προ εβδομάδος ενημέρωσε τους Φορείς της Ναυτιλίας, μεταξύ των
οποίων και το ΝΕΕ, κοινοποιώντας αναλυτικά τα νέα προγράμματα με περίπου 500 σελίδες κείμενο.



Να συγκροτήσει επίσης το Ίδρυμα Ευγενίδου ειδική Ομάδα Εργασίας με συμμετοχή και Συμβούλων του κ.
Μπαξεβανάκη και να προετοιμάσει προγράμματα εκπαιδεύσεως των μαθητών Ν. Λυκείων (περί τους 800)
με γνώμονα, όσοι δεν εισάγονται στις ΑΕΝ να εξελίσσονται σε Αξιωματικούς Α΄ Τάξεως με κατάλληλη
μετεκπαίδευση και στόχο να μην υπάρχουν Αξιωματικοί δύο ταχυτήτων. Ύστερα από την αντικατάσταση
τον Αύγουστο του κ. Μπαξεβανάκη, το θέμα εκκρεμεί.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και εκφράζεται η άποψη, όπως και από την ΕΕΕ υποστηρίζεται ό,τι τόσο για την
Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, όσο και για την Εθνική Οικονομία, είναι αναγκαίο να υπάρχει επάρκεια και ικανή
προσφορά καλά καταρτισμένων Αξιωματικών και προς αυτό το σκοπό θα πρέπει να ενεργεί το ΝΕΕ.

(8) Επικείμενες δυσκολίες στη λειτουργία Δ/Ξ διακινήσεως ναυτιλιακών καυσίμων
Ενημερώνεται το ΔΣ ό,τι τα Δεξαμενόπλοια που διακινούν κυρίως ναυτιλιακά καύσιμα (μπογκεράδικα) έχουν
Πιστοποιητικά Διεθνών Νηογνωμόνων και ο ν. 4504/17 απαιτεί τα Πιστοποιητικά να αντικατασταθούν με
αντίστοιχα Ελληνικών Νηογνωμόνων.
Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και το ΝΕΕ σε συνεργασία με την ΕΕΝΜΑ από 10μήνου ασχολείται με το θέμα και
μάλιστα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο ίδιος ο Πρόεδρος, όπου με την σύμφωνη γνώμη όλης της Πλοιοκτησίας
συντάχθηκε σχετική διάταξη νόμου, την οποία αποδέχεται και το ΥΝΑΝΠ, όπου προβλέπεται η δυνατότητα τα
πλοία αυτά να συνεχίσουν να λειτουργούν στον Ελληνικό χώρο.
Αυτή η διάταξη όμως καθυστερεί να προωθηθεί και να τεθεί σε κάποιο νομοσχέδιο. Το ΝΕΕ με συνεργασία της
ΕΕΝΜΑ συνεχίζει να πιέζει τα αρμόδια Υπουργία. Το ΔΣ εκφράζει την ικανοποίηση του και παρακαλεί να
συνεχιστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε το σχέδιο της διάταξης να γίνει νόμος.

(9) Δυσκολίες στη Πλοήγηση στα Ελληνικά λιμάνια
Ενημερώνεται το ΔΣ ό,τι παρά την πρόσληψη ορισμένων πλοηγών το τελευταίο διάστημα, οι δυσκολίες στην
πλοήγηση ιδίως για τα πλοία ναυτιλίας μικρών αποστάσεων δεν έχουν αντιμετωπιστεί.
Το ΝΕΕ σε συνεργασία με την ΕΕΝΜΑ συνεχίζει να εισηγείται στο Υπουργείο να θεσμοθετήσει τη λειτουργία με τον
«Pilot Exemption Certificate», δηλαδή υπό προϋποθέσεις να παρέχεται η αρμοδιότητα σε Πλοιάρχους που
προσεγγίζουν συχνά τα λιμάνια Πειραιά – Θεσσαλονίκης και των οποίων τα πλοία φέρνουν σύγχρονα συστήματα
χειρισμού (μανούβρες) να απαλλάσσονται τις υποχρεώσεις επιβίβασης πλοηγού.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το ΔΣ παρακαλεί να συνεχιστούν οι ενέργειες.

(10) Δυσκολίες στη διακίνηση ναυτιλιακού εξοπλισμού προς τα πλοία
Ενημερώνεται το ΔΣ ό,τι κατασκευαζόμενος στην Ελλάδα εξοπλισμός με προορισμό τα πλοία, όπου απαιτείται να
εξαχθεί και αποσταλεί στα πλοία, συναντά γραφειοκρατικές δυσκολίες με τις οποίες δυσκολεύεται η διακίνηση
επειδή χαρακτηρίζεται «εξοπλισμός ειδικού προορισμού» και όχι «εξαγωγή», που πράγματι είναι.
Το ΝΕΕ ενημερώθηκε σχετικά από έγγραφα Βιομηχανιών / Βιοτεχνιών που κατασκευάζουν συρματόσχοινα,
κάβους, άγκυρες κλπ.
Το ΔΣ εκφράζει την άποψη, ότι ο θεσμικός ρόλος του ΝΕΕ προβλέπει ενέργειες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη
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της χώρας και την ενίσχυση της Εθνικής Οικονομίας, οπότε έχει αρμοδιότητα να συμμετέχει στις όποιες ενέργειες
για τα ανωτέρω.

(11) Δραστηριότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ
Ενημερώνεται το ΔΣ ό,τι ο μη Κρατικός Φορέας «Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής –
ΕΛΙΑΜΕΠ» περιέλαβε στα μέλη του και την Πλοιοκτησία, υπό τον κ. Ι. ΤΡΙΦΥΛΛΗ και παρακαλείται για σχετική
ενημέρωση.
Ο κ. Ι. ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ενημερώνει το ΔΣ, ότι ο Φορέας αυτός είναι διεθνούς επιπέδου, έχει δραστηριότητα με συλλογή
στοιχείων και μελέτες για ποικίλα θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος και με την επιλογή του στο Διοικητικό του
Συμβούλιο θα είναι χρήσιμο για τη Ναυτιλία να παρακολουθεί το έργο του ΕΛΙΑΜΕΠ και ανάλογα στο μέτρο του
δυνατού να κατευθύνει υπέρ της Ελληνικής Ναυτιλίας τις όποιες συζητήσεις και πορίσματα.
Προς πληρέστερη δε πληροφόρηση του ΔΣ, παραθέτει τη σχετική έκδοση.
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Συνεδρίαση της 21ης Μαρτίου 2019
Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 21/3/2019 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:
(1) Συζήτηση για 'Εγκριση Απoλoγισμoύ - Iσoλoγισμoύ & Iσoλoγισμoύ Οικovoμικής Διαχειρίσεως Οικovoμικoύ
έτoυς 2018
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι η οικονομική χρήση το 2018 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 2018, σημειώνει τα ακόλουθα:
α) Στο χρονικό διάστημα 1/1/2018 – 31/12/2018 τα έσοδα όπως εμφανίζονται στους σχετικούς κωδικούς, έφτασαν το
1 εκατομμύριο και τα έξοδα τις 900.000,00€. Έτσι περισσεύει για το αποθεματικό ΝΕΕ ποσό περί τις 100.000,00€
και είναι αναγκαίο να υπάρχει πρόβλεψη αποθεματικού για να μπορεί το ΝΕΕ να συνεχίζει τη λειτουργία του και
στις δύσκολες για τη Ναυτιλία μέρες που υπάρχει μείωση εισόδων, από παροπλισμό ή διαγραφή πλοίων.
(β) Φυσικά το πλεόνασμα / αποθεματικό οφείλεται στο νοικοκύρεμα των δαπανών και ευχαριστώ το προσωπικό
ΝΕΕ που έχει ενστερνιστεί το πνεύμα περιστολής των εξόδων και το ακολουθεί.
Με την ολοκλήρωση της συζητήσεως και ανταλλαγής απόψεων το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τον
Απολογισμό, Ισολογισμό Ταμειακής Διαχειρίσεως και όλα τα Οικονομικά Πεπραγμένα του ΝΕΕ για το 2018 και
εξουσιοδοτείται ο κ. Πρόεδρος για τη συνέχιση των διαδικασιών προς το αρμόδιο Υπουργείο.
Τέλος τα μέλη του ΔΣ ευχαριστούν τον κ. Πρόεδρο και τους Υπηρεσιακούς παράγοντες του ΝΕΕ για την
επιμελημένη και με πνεύμα οικονομίας διαχείριση των πόρων του ΝΕΕ.

(2) Λειτουργικά ΝΕΕ με θετική επίδραση και στα οικονομικά
Με την ευκαιρία της συζητήσεως των οικονομικών ΝΕΕ είναι σκόπιμο να μνημονεύονται οι κατά καιρούς
ρυθμίσεις, που έχουν γίνει στην λειτουργία του ΝΕΕ με άμεση επίδραση και στα οικονομικά του, αναφέρει ο κ. Ι.
Τσενεμπής. Έτσι:




1.
2.
3.

Από ετών με ειδική διάταξη πετύχαμε το Μόνιμο προσωπικό του ΝΕΕ από 26 άτομα να είναι 10 άτομα
πλέον 3 άτομα Ιδιωτικού Δικαίου, όπου με σωστή οργάνωση της λειτουργίας συνεχίζει να υπάρχει
παραγωγικό έργο στον ίδιο και καλύτερο βαθμό με τα λιγότερα άτομα.
Επίσης πετύχαμε οι 2 Δ/νσεις από Μόνιμους Δημοσίους υπαλλήλους να γίνουν 1 Δ/νση με μόνιμο Δ/ντή και 1
Δ/νση Ιδιωτικού Δικαίου επί θητεία με επιλογή και απόφαση του ΔΣ για τον Δ/ντή.
Παράλληλα ανασυντάξαμε στο πνεύμα μειώσεως του προσωπικού με την τροποποίηση του υπάρχοντος
πδ 7φ4/1987 με το π.δ 131/2017, όπου:
Τις περιγραφόμενες λειτουργίες των 5 τμημάτων τις επικαιροποιήσαμε στο αποτελεσματικότερο με 2
τμήματα περιορίζοντας τους 5 Τμηματάρχες σε 2.
Δώσαμε Διοικητικές αρμοδιότητες στην Δ/νση Ιδιωτικού Δικαίου, επιλογής ΔΣ.
Τέλος για τα ναυτιλιακής φύσεως θέματα οι Σύμβουλοι είναι πλέον με απόφαση ΔΣ και επί θητεία , οπότε
με τη λήξη της θητείας τους το ΔΣ αποφασίζει εάν θα την ανανεώσει ή όχι χωρίς να προβλέπεται
αποζημίωση.

Όλα αυτά καταχωρούνται με στόχο να είναι καταγεγραμμένα και γίνουν γνωστά στους νεότερους, που θα
συνεχίσουν να Διοικούν το ΝΕΕ σύμφωνα με τις Αποφάσεις τους, όπου στο παρελθόν αυτές προσέκρουαν στο
δημοσιονομικό κατεστημένο.

(3) Γαλλική Αντιπροσωπεία στο ΥΝΑΝΠ 9/4/2019
Ο Προεδρευων κ. Β. Λογοθέτης ενημερώνει το ΔΣ, ότι έχει έρθει πρόσκληση από το Υπουργείο, αναφορικά με
ενημέρωση που θα γίνει από Γαλλική Αντιπροσωπεία για θέματα ECA Μεσογείου και παρακαλώ τους κκ Ι.
Τσενεμπή και Μ. Σαρλή για περαιτέρω ενημέρωση.
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Ακολούθως οι ανωτέρω ενημερώνουν το ΔΣ, ότι υπάρχει πρόσκληση από το Υπουργείο προς τους ναυτιλιακούς
φορείς και για το Επιμελητήριο για τις 9/4/2019, να ορίσουν εκπροσώπους για να συμμετέχουν στην ανωτέρω
ενημέρωση σχετικά με μελέτη που έχει γίνει από την πλευρά των Γάλλων. Επίσης έχουν προσκληθεί και τα
Υπουργεία Εξωτερικών και Περιβάλλοντος.
Ύστερα από συζήτηση εκτιμήθηκε αναφέρουν οι ανωτέρω, ότι θα είναι σκόπιμο όσοι εκπρόσωποι από Ελληνικής
πλευράς θα συμμετέχουν, να συναντηθούν πριν από την ενημέρωση, προκειμένου να διαμορφώσουν ενιαία
στάση στη συζήτηση που θα ακολουθήσει.
Ακόμη ενημερώνεται το ΔΣ ό,τι για το θέμα, τόσο το ΝΕΕ με τεκμηριωμένα επιχειρήματα νομικοπολιτικής μορφής,
όσο και οι διάφορες Ενώσεις (ΕΕΕ, ΕΕΝΜΑ, ΣΕΕΝ, κλπ) έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους για τη μελέτη,
προκειμένου αυτή να τύχει ευρείας συζητήσεως και ανάλυσης και διερευνηθεί ο σκοπός και αντικειμενικότητας
της, προλαβαίνοντας πιθανόν αυτή να οδηγήσει στην αύξηση των Χερσαίων μεταφορών, όταν λόγω
περιοριστικών διατάξεων θα αποσυρθούν πλοία από τη Μεσόγειο. να μη χρησιμοποιηθεί στον ΙΜΟ σαν στοιχείο
εφαρμογής ECA στη Μεσόγειο.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει να εκπροσωπηθεί το ΝΕΕ από τον κ. Μ. Σαρλή και να
καταβληθεί προσπάθεια για πραγματοποίηση πριν την συζήτηση με τους Γάλλους, των από την Ελλάδα φορέων
για διαμόρφωση κοινής θέσης.

(4) Πλοηγική υπηρεσία και διακίνηση πλοίων
Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι το θέμα των πλοηγών, αλλά και γενικότερα της πλοήγησης στα ελληνικά λιμάνια και
ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα για τα διακινούμενα στην περιοχή
πλοία.
Τούτο διότι, αφενός συνεχίζει να υπάρχει υποστελέχωση της Πλοηγικής υπηρεσίας, αφετέρου το Κανονιστικό
πλαίσιο επιβάλλει πλοήγηση, ιδιαίτερα στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς καυσίμων μεταξύ του κόλπου της Ελευσίνα
και του λιμένος Πειραιά, διερχόμενα τον Ναύσταθμο.
Επίσης παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες με τεκμηριωμένες εισηγήσεις τόσο του ΝΕΕ, όσο και της ΕΕΝΜΑ, το
Υπουργείο συνεχίζει να αγνοεί το μέτρο «pilot exemption certificate».
Για τα ανωτέρω θέματα με πρόσφατη αλληλογραφία προς το Υπουργείο, η οποία κοινοποιείται και στο ΝΕΕ, η
ΕΕΝΜΑ επανέρχεται και προσπαθεί να εισακουστεί η φωνή της με βάση τεκμηριωμένα επιχειρήματα.
Το ΝΕΕ από την πλευρά του πάντα συνδράμει τις ενέργειες που γίνονται από Ενώσεις που συγκροτούν τα μέλη
του και στο αναφερόμενο θέμα στις συζητήσεις που κατά καιρούς έχει με το ΥΝΑΝΠ, δεν παραλείπει να εισηγείται
σχετικές λύσεις.
Ακόμη σημειώθηκε από την πλευρά της ΕΕΝΜΑ, ότι το θέμα δημιουργεί περαιτέρω δυσκολίες, διότι με τον Πιλότο
πρέπει να υπάρχει και ρυμουλκό, όπου όλα αυτά βελτιώνονται αν και στην Ελλάδα εφαρμοστεί το «Pilot Exception
Certificate». Αυτό οφείλεται στο ότι το Υπουργείο παρά τις εισηγήσεις μας, συνεχίζει να διατηρεί και εφαρμόζει
απαρχαιωμένους και ξεπερασμένους κανονισμούς, που δεν υπάρχουν στα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά λιμάνια, που είναι
καιρός πλέον να εναρμονιστεί και η Ελλάδα.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ εκφράζεται θετικά για το θέμα και παρακαλεί να συνεχιστούν οι ενέργειες.

(5) Μεθοδολογία διευκόλυνσης σε υποχρεώσεις Ballast Water Management σε όμορα λιμάνια στην ΕΕ.
Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι ο κ. Β. Λογοθέτης ενημερώνει το ΔΣ, ότι το ΝΕΕ διερεύνησε την πληροφορία από την
ΕΕΝΜΑ ό,τι για πλοία που ταξιδεύουν σε όμορα λιμάνια της ΕΕ, δεν απαιτείται εφαρμογή του κανονισμού για το
Ballast και όντως είναι έτσι.
Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι πλοία που ταξιδεύουν σε λιμάνια της Βαλτικής ή της Βόρειας θαλάσσης στο English Channel κλπ, δεν έχουν υποχρεωθεί να εγκαταστήσουν εξοπλισμό για το Ballast, διότι θεωρείται λόγω της
γειτνιάσεως των Λιμανιών δεν υπάρχει διαφορά στην ποιότητα του θαλασσινού νερού.
Παράλληλα η ΕΕΝΜΑ έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο να διερευνηθεί το θέμα σε αντιστοιχία και για πλοία που
ταξιδεύουν σε όμορα λιμάνια στη Μεσόγειο θάλασσα.
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Το θέμα έχει ενδιαφέρον και για την Επιβατηγό Ναυτιλία στο βαθμό που ορισμένα πλοία ταξιδεύουν μεταξύ
Ελλάδος και γειτονικών χωρών.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ συμφωνεί με τη μεθοδολογία αυτή και παρακαλεί και το ΝΕΕ να εισηγηθεί
ανάλογα στο ΥΝΑΝΠ.

(6) Επιβατηγός Ναυτιλία
Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι από 3μήνου περίπου ο ΣΕΕΝ και το ΝΕΕ ευρίσκονται σε συζητήσεις με το ΥΝΑΝΠ και
διερευνούν τις δυνατότητες ανανεούμενος ο στόλος των επιβατηγών πλοίων όλων των κατηγοριών με πλοία
περιβαλλοντικής τεχνολογίας όσον αφορά το μηχανοστάσιο (καύσιμα με μειωμένο θείο ή ηλεκτροκίνηση) να
τύχει σχετικής χρηματοδότησης από ειδικό πρόγραμμα για το περιβαλλοντικό τμήμα των πλοίων.
Φαίνεται ό,τι οι εξελίξεις είναι θετικές και σε πρόσφατη συζήτηση φάνηκε ό,τι απαιτείται το ΝΕΕ με τον ΣΕΕΝ να
προετοιμάσουν με ειδικό έμπειρο διεθνούς επιπέδου τεχνικό γραφείο, σχετική μελέτη και την υποβάλλουν το
συντομότερο στο ΥΑΝΠ.
Αναφέρθηκε ακόμη από το ΣΕΕΝ ό,τι στην επόμενη 10ετία εάν από τώρα δεν γίνουν ενέργειες για ανανέωση του
στόλου, για 44 μικρά νησιά που εξυπηρετούνται συγκοινωνιακά από 17 πλοία, τα 15 εξ αυτών θα έχουν υπερβεί τα
40 χρόνια ηλικίας. Σημαντικό στοιχείο όμως για την επένδυση σε ανανέωση των επιβατηγών, είναι η μακροχρόνια
μίσθωση των άγονων γραμμών, οπότε θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον γνωρίζοντας ο Πλοιοκτήτης ό,τι θα του
ανατεθεί η εξυπηρέτηση τουλάχιστον για μια 10ετία.
Στην ΕΕ για θέματα πράσινης ανάπτυξης και τεχνολογίας διατίθενται σημαντικά ποσά.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ εκτιμά θετικά το θέμα και παρακαλεί να προετοιμαστεί το συντομότερο η
κατάλληλη μελέτη.

(7) Πρόσφατος ν. 4597/2019 και επίδρασή του στη ναυτιλία
Ενημερώνεται το ΔΣ, το ΔΣ ότι προ μηνός περίπου ψηφίστηκε στη Βουλή ο ανωτέρω νόμος υπό τον τίτλο «για την
κύρωση των συμβάσεων παραχώρησης…..και άλλες διατάξεις», ο οποίος ενώ αναφέρεται στο κανονιστικό
πλαίσιο που θα διέπει την παραχώρηση των όποιων λιμένων, στις άλλες διατάξεις εμπεριέχει θέματα του χώρου
της ναυτιλίας και ο κ. Ι. Τσενεμπής αναφέρει.
Από 3μήνου περίπου όταν ο νόμος κυκλοφόρησε σε σχέδιο νόμου, το ΝΕΕ αντάλλαξε απόψεις με τις Εφοπλιστικές
Ενώσεις και στη συνέχεια απευθύνθηκε στο ΥΝΠΑΝΠ, σημειώνοντας τις θετικές και αποδεχόμενες διατάξεις, αλλά
και αυτές για τις οποίες υπήρχαν αντιρρήσεις με την παράκληση να αποσυρθούν.
Από την μελέτη πλέον του νόμου διαπιστώθηκε ότι παρέμειναν στις θετικές η λειτουργία του ΚΕΣΕΝ στη
Θεσσαλονίκη, η λειτουργία των δεξαμενοπλοίων διακινήσεως εντός Ελλάδος ναυτιλιακών καυσίμων
(μπογκεράδικα), διατηρώντας Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από διεθνείς νηογνώμονες, όταν νόμος του 2017
το απαγόρευε. Καθώς και μερικές για ναύλωση θαλαμηγών πλοίων.
Στις αρνητικές κυρίως παρέμειναν διατάξεις που παρεμβαίνουν στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΝ,
παρέχοντας μοναδικές αρμοδιότητες στο εκπαιδευτικό συμβούλιο και μειώνοντας αντίστοιχα από τον Διοικητή
κλπ.

(8) ΑΑΔΕ και ΤΕΠΑΗ
Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι το από ετών νομοθετηθέν τέλος πλόων για τα θαλαμηγά μεγαλύτερα των 7 μέτρων, που
ποτέ δεν εφαρμόστηκε, προβλέπεται από τον Μάιο 2019 να αρχίζει να εφαρμόζεται και αυτό ως είναι εύλογο, έχει
δημιουργήσει ανησυχία στα σκάφη αναψυχής μέλη ΝΕΕ. Παράλληλα γειτονικές χώρες όπως η Ιταλία,
εκμεταλλεύονται το θέμα και με ανακοινώσεις στο ίντερνετ καλούν τον στόλο των θαλαμηγών να επιλέξει
ιταλικές μαρίνες για μόνιμη παραμονή τους.
Για το θέμα το ΝΕΕ από χρόνια συνδράμει τις ενέργειες των Ενώσεων των θαλαμηγών με στόχο όχι την ολική
απόρριψη του μέτρου, αλλά την εκλογίκευση του.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ παρακαλεί να συνεχιστούν οι ενέργειες για την λογικότερη εφαρμογή του
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μέτρου.

(9) Στον διεθνή χώρο
Ενημερώνεται το ΔΣ ότι τα των καυσίμων, το παραγόμενο CO2 και το προσδιορισμό στην προσεχή 5ετία να γίνει
δραστική μείωση του.
Το ΝΕΕ σε συνεργασία με τον Εφοπλισμό, αλλά και με απευθείας εκπροσώπηση στον ΙΜΟ, τεκμηριωμένα
προβάλλει τις δυσκολίες και τα αρνητικά στοιχεία για τη ναυτιλία που θα έχει η απόφαση από το 2020 να
χρησιμοποιούνται αποθειωμένα καύσιμα. Τούτο διότι, δεν υπάρχουν αποδεδειγμένες μελέτες, τόσο για την
δυνατότητα παραγωγής αυτών των καυσίμων από τα ανα τον κόσμο διυλιστήρια, ούτε και την επίδραση τους στη
λειτουργία και ασφάλεια των πλοίων με μηχανοστάσια που έχουν κατασκευαστεί πριν από 10 και 20 χρόνια για
τα κυκλοφορούντα σήμερα πλοία.

(10) Ετήσιο συνέδριο της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
Ενημερώνεται το ΔΣ από τον κ. Χ. Σημαντώνη Πρόεδρο της ΕΕΝΜΑ, ότι στις 13/6/2019 το ετήσιο συνέδριο του
Ευρωπαϊκού «Short Sea Shipping», θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, υπό την οργάνωση και επιμέλεια της ΕΕΝΜΑ
και καλεί όλα τα μέλη και τους συνεργάτες του ΔΣ να συμμετέχουν στο συνέδριο.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ευχαριστεί την ΕΕΝΜΑ και εύχεται καλή επιτυχία.
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Συνεδρίαση της 28ης Μαΐου 2019
Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 28/5/2019 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:
(1) Νόμος 4504/17 και ΚΕΠ
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, για τις εξελίξεις στον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ), ύστερα από τις νομοθετικές
ρυθμίσεις με τον ν. 4504/17, όπου με αφορμή το ναυάγιο του Δ/Ξ «Αγία Zώνη» έγιναν από την Πολιτεία ενέργειες
με σπουδή και εν θερμώ μεταφέροντας αρμοδιότητες του ΚΕΠ στους 3 Ελληνικούς Νηογνώμονες.
Σήμερα υπάρχουν 2 ο ΙΝSB & ΦΟΙΝΙΞ (Οι IACS δεν έχουν ενδιαφέρον). Oι διατάξεις του ανωτέρω νόμου δεν
φαίνεται να έχουν ανταποκριθεί στις υπάρχουσες ανάγκες.
Διαπιστώνεται, ότι και τα τοπικά κλιμάκια του ΛΣ συνεχίζουν να έχουν αρμοδιότητες, αλλά και οι δύο ανωτέρω
Ελληνικοί Νηογνώμονες και το όλο θέμα απαιτεί οριστική τακτοποίηση.
Το ΝΕΕ συζητά με τους ανωτέρω Νηογνώμονες, ενωρίτερα με τον INSB, πρόσφατα με τον Φοίνιξ και έχει
αντιληφθεί ό,τι και αυτοί ευρίσκονται σε ένα αδιαμόρφωτο καθεστώς.
Το ΝΕΕ στοχεύει στο να συμβάλλει με την αρμοδιότητα του στο ΥΝΑΝΠ για την οριστικοποίηση διατάξεων, που θα
ορίζουν αρμοδιότητες. Το ΔΣ ευχαριστεί και συμφωνεί με την ενημέρωση του κ. Προέδρου.

(2) Υπερήλικα Δ/Ξ
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι ύστερα από συντονισμένες ενέργειες της καυσίμων ΕΕΝΜΑ με τη
συμπαράσταση του ΝΕΕ, αλλά και ευρύτερα των άλλων Εφοπλιστικών Ενώσεων, διαμορφώθηκε σχετικό κείμενο
τροποποίησης νόμου με το οποίο συμφώνησε και η ΠΝΟ και προωθήθηκε στη Βουλή, όπου εντάχθηκε με το
άρθρο 28 στο νόμο 4597/2019.
Αυτό το άρθρο παρέχει πλέον την ευχέρεια σε δεξαμενόπλοια μεταφοράς καυσίμων (μπογκεράδικα) ειδικότερα
για τα επισκεπτόμενα τα Ελληνικά λιμάνια πλοία, να έχουν Πιστοποιητικά, είτε Ελληνικών Νηογνωμόνων, είτε και
Νηογνωμόνων του IACS. (Με προηγούμενες διατάξεις επιβάλλετο αποκλειστικά να είχαν Πιστοποιητικά από
Ελληνικούς Νηογνώμονες). Παραμένει όμως σε εκκρεμότητα το θέμα της ηλικίας αυτών των δεξαμενοπλοίων,
όπου για τα 40 ετών και πλέον, που οι διατάξεις προβλέπουν απόσυρση να δίνονται παρατάσεις χωρίς να
ρυθμίζεται ολοκληρωτικά το θέμα.
Η ΕΕΝΜΑ, που βασικά έχει μέλη της τα περισσότερα από αυτά τα Δεξαμενόπλοια, σε συνεργασία με το ΝΕΕ,
ζητούν από το Υπουργείο ρύθμιση, δεδομένου ό,τι εάν αποσυρθούν θα υπάρξει πρόβλημα στην διακίνηση των
ναυτιλιακών καυσίμων.

(3) Ειδικό Τέλος για τα Θαλαμηγά
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι από 6ετίας και πλέον για τα θαλαμηγά από 7μ. και άνω, είχε θεσπιστεί η
καταβολή ειδικού τέλους με την ονομασία «τέλος παραμονής και πλόων – ΤΕ.ΠΑ.Η». Οι νόμοι που προβλέπουν για
το Τέλος είναι ο 4211/2012 άρθρο 13, ο 4256/2014 και τέλος ο 4607/2019 άρθρο 77. Για διαφόρους λόγους αυτό δεν
είχε εφαρμοστεί.
Πρόσφατα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ από 9/5/2019 πλέον εφαρμόζεται το τέλος πλόων, το οποίο είναι αρκετά
σημαντικό για πλοία άνω των 12 μέτρων, ιδιωτικά – επαγγελματικά, ανερχόμενο σε 8€ ανά μέτρο και ανά μήνα.
Υπάρχουν και κάποιες εκπτώσεις ανάλογα με την κυκλοφορία του σκάφους.
Σε συζητήσεις το ΝΕΕ με μέλη του διαπίστωσε ό,τι υπάρχει σχετική ηρεμία και ως εκ τούτου, δεν απαιτείται κάτι
περαιτέρω.

(4) Ναυπηγοεπισκευή
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι στις 10/4/2019 στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης υπό τον αναπληρωτή
Υπουργό κ. Σερ. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ έγινε σύσκεψη για θέματα Ναυπηγοεπισκευής και αξιολογείται ως θετική αυτή η
πρωτοβουλία του κ. Υπουργού.
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Το ΝΕΕ εκπροσώπησε ο κ. Γ. Σπ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ έχοντας συζητήσει με τα στελέχη του ΝΕΕ και μελετήσει σχετικό
φάκελο για το θέμα, που τηρείται στο Επιμελητήριο. Μετά την σύσκεψη ο κ. Γ. Σπ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ενημέρωσε το
ΝΕΕ και ακολούθως εστάλη στα μέλη το ακόλουθο:
«Ενημέρωση από τη σύσκεψη για τη Ναυπηγοεπισκευή
(Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης)
Παρακαλούμε ενημερωθείτε, ότι στις 10/4/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, ύστερα από πρόσκληση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Στ. Πιτσιόρλα, συμμετείχε το ΝΕΕ (Γ. Σπ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ) μαζί με άλλους φορείς
σε συζήτηση για την προώθηση της Ναυπηγοεπισκευής στην Ελλάδα.
Από την πλευρά του ΕΒΕΠ έγιναν ορισμένες προτάσεις ανάμεσα στις οποίες έγινε αναφορά και για τη λειτουργία του
«Maritime Hellas», όπου έμεινε η εντύπωση ότι είναι πρωτοβουλία και όργανο του ΕΒΕΠ. Ενδεχομένως επειδή θα
ακολουθούσε το ΝΕΕ θεωρήθηκε ότι το ΝΕΕ θα έκανε γενικότερη ενημέρωση.
Όταν δόθηκε ο λόγος στο ΝΕΕ, αναφέρθηκε, ότι από την πλευρά της Πλοιοκτησίας υπάρχει θετικό κλίμα για επισκευές
και συντήρηση πλοίων στον Ελληνικό χώρο, τόσο σε Ναυπηγοεπισκευαστική βάση, όσο και στη ράδα ιδιαίτερα του
Πειραιά, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή (Κυνόσουρα Σαλαμίνας, Καρνάγια κλπ). Επίσης πρέπει να υπάρχει πνεύμα
προσέλκυσης πλοίων για επισκευή – συντήρηση, με κατάλληλο ευνοϊκό κλίμα από τους διάφορους Δημόσιους Φορείς.
Σημειώνεται ακόμα, ότι Ναυπηγοεπισκευή σημαίνει πλοίο και ότι η δραστηριότητα από τα παραναυτιλιακά
επαγγέλματα στηρίζεται στο πλοίο και είναι τα Εφοπλιστικά γραφεία αυτά που αποφασίζουν ή όχι να φέρουν τα πλοία
στην Ελλάδα. Αναφορικά δε με το Maritime Hellas ενημερώθηκε η συνάντηση ότι με πρωτοβουλία του Εφοπλισμού
ΝΕΕ& ΕΕΕ και της συνεργασίας του ΕΒΕΠ δημιουργήθηκε το Maritime Hellas
Με την ολοκλήρωση της συζητήσεως, όπου ο κ. Υπουργός ζήτησε να τεθούν υπόψη του Υπουργείου τα υπάρχοντα
θέματα, το ΝΕΕ σημείωσε ό,τι από τη συζήτηση διαπιστώθηκε, πως το Υπουργείο είναι ενήμερο για τα θέματα της
«Ναυπηγοεπισκευής» και προκειμένου να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα, είναι σκόπιμο το Υπουργείο να επιλέξει 2-3
θέματα και επ’ αυτών να ζητήσει τις θέσεις των φορέων και σε 2-3 μήνες να επαναληφθεί η συνάντηση με στόχο από τα
θέματα αυτά να αξιολογηθεί ποιο ή ποια μπορούν το συντομότερο να υλοποιηθούν.
Τέλος, από την πλευρά της γραμματείας της συνάντησης, ζητήθηκε στενότερη συνεργασία με το ΝΕΕ, αντιλαμβανόμενη
το σημαντικό του ρόλο στα ναυτιλιακά θέματα.
Για το ΝΕΕ
Ι. Τσενεμπής »
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ευχαριστεί το ΝΕΕ και τον κ. Γ. Σπ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟ και παρακαλεί με την
ίδια επιμέλεια στη συνέχεια του θέματος.

(5) Ναυτεργασία / Εκπαίδευση
Ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί τον κ. Ι. Τσενεμπή να ενημερώσει σχετικά. Ο κ. Ι. Τσενεμπής αναφέρει ό,τι το σημαντικό
για την Ναυτική Εκπαίδευση αυτή την περίοδο είναι ό,τι υιοθετήθηκε η αλλαγή στο θέμα του «sandwich courses»,
όπου από 2ετίας και πλέον το ΝΕΕ σε συνεννόηση με την ΕΕΕ και ύστερα από μελέτη του θέματος, είχε εισηγηθεί
το πρώτο εκπαιδευτικό μπάρκο να πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού έτους στις ΑΕΝ,
δηλαδή τον Ιούλιο αντί του Φεβρουαρίου που είναι σήμερα.
Τούτο, ώστε να προλαβαίνουν οι δόκιμοι να έχουν πάρει σημαντικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του πλοίου,
δεδομένου ότι ξεκινάνε οι ΑΕΝ περί τον Οκτώβριο, ακολουθούν οι διακοπές των Χριστουγέννων και τον
Φεβρουάριο που άρχιζε το 1ο μπάρκο δεν έχουν προλάβει στις ΑΕΝ να μάθουν και αντιληφθούν ποιο είναι το
επάγγελμα που θα ακολουθήσουν.
Αυτή η εισήγηση ΝΕΕ/ΕΕΕ τελικά πρόσφατα υιοθετήθηκε από το Υπουργείο, παρά την σθεναρή εναντίωση των
καθηγητών. Η εφαρμογή του νέου συστήματος θα έχει μόνο για ένα εξάμηνο αύξηση των σπουδαστών στις ΑΕΝ,
εξού και η αντίθεση των καθηγητών και για δύο τετράμηνα μη ύπαρξη δοκίμων για ναυτολόγηση. Για το δεύτερο
έχουμε εισηγηθεί στο Υπουργείο, με σχετική διάταξη να απαλλάσσει τα πλοία από την υποχρέωση
ναυτολογήσεως δοκίμων.
Παράλληλα ο κ. Ι. Τσενεμπής ενημερώνει το ΔΣ, ότι το ΝΕΕ συνεισφέρει οικονομικά στην αποκατάσταση της
υποδομής στις ΑΕΝ. Πρόσφατα αποκαταστάθηκε όλη η ηλεκτρική εγκατάσταση στην ΑΕΝ Οινουσσών και στον
φάκελο υπάρχει η ευχαριστήριος επιστολή της ΑΕΝ προς το ΝΕΕ.
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(6) Εξελίξεις στο θέμα η Μεσόγειος ECA
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι συνεχίζεται από την πλευρά της Γαλλίας η πίεση να μετατραπεί η Μεσόγειος
σε ECA (Emission Control Area), σε θέματα εκπομπής αερίων από τα πλοία.
Το ΝΕΕ και Εφοπλιστικές Ενώσεις με τεκμηριωμένα επιχειρήματα εκφράζουν την επιφύλαξή τους για το θέμα και
παρακαλούν το Υπουργείο που συμμετέχει στις συζητήσεις να αντικρούσει την πίεση της Γαλλίας που είναι
αστήριχτη από πλευράς μελέτης και έρευνας.
(7) 74η Σύνοδος της Επιτροπής Περιβάλλοντος στον ΙΜΟ
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι αυτή τη περίοδο διεξάγονται οι εργασίες της 74ης MEPC στον ΙΜΟ, όπου
μεταξύ άλλων συζητούνται και τα θέματα της υποχρέωσης από το 2020 χρησιμοποιήσεως ναυτιλιακών καυσίμων
με 0,50% οξείδιο θείου.
Το ΝΕΕ σε συνεργασία με την ΕΕΕ που παρακολουθούν το θέμα στον ΙΜΟ, με σχετικές εισηγήσεις έχουν αναφέρει
τις επιφυλάξεις της χώρας μας σε διάφορες προτάσεις που γίνονται από Κράτη και Οργανισμούς, για την επιβολή
του ανωτέρω μέτρου.
Οι επιφυλάξεις της χώρας μας μεταξύ άλλων αναφέρονται και στις περιπτώσεις που η αγορά δεν θα δύνανται να
ανταποκριθεί στις ανάγκες εφοδιασμού των πλοίων με το ανάλογο καύσιμο (0,50% θείο), ή και στην
καταλληλόλητα του καυσίμου για να λειτουργήσουν ασφαλώς οι μηχανές του σκάφους κλπ.
Ακόμη από την Ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΙΜΟ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση:
1.
2.

3.
4.

στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και επάρκειας συμμορφούμενων καυσίμων,
στην επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, ποιότητας και ασφάλειας των
νέων καυσίμων που προέρχονται από ανάμειξη (fuel Blends) και που δύνανται να χρησιμοποιούν τα πλοία
προς επίτευξη του ανώτατου ορίου σε θείο (0,50%),
στην έρευνα και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών καυσίμων ή / και στη χρήση μιγμάτων ορυκτών και μη
καυσίμων εφόσον τα τελευταία διασφαλίζουν ασφαλή λειτουργία του πλοίου και
στην αναγκαιότητα της ουσιαστικής αντιμετώπισης των θεμάτων ασφάλειας που προκύπτουν από τη
χρήση νέων τύπων συμμορφούμενων καυσίμων και συζητούνται στην επιτροπή MSC 101.
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Συνεδρίαση της 16ης Ιουλίου 2019
Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 16/7/2019 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:
Νέα Κυβέρνηση
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι από τις 8/7/2019 έχουμε Κυβέρνηση υπό τη Νέα Δημοκρατία, με
Πρωθυπουργό τον κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ και Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής τον κ. ΙΩΑΝΝΗ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ. Αναπληρωτής Υπουργός ή Υφυπουργός στο ΥΝΑΝΠ δεν έχει τοποθετηθεί.
Το ΝΕΕ ως είθισται έχει συγχαρεί τη νέα Κυβέρνηση και έχει ζητήσει εθιμοτυπική επίσκεψη στο ΥΝΑΝΠ.
Κατά την επίσκεψη ανάλογα με τον διατιθέμενο χρόνο θα ενημερώσουμε εν συντομία τον νέο Υπουργό για τα σε
εκκρεμότητα θέματα και προοδευτικά θα υποβάλλουμε σχετικά έγγραφα.

(1) Μελέτη Επιβατηγών Πλοίων
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τη ΔΕ, ότι ύστερα από εποικοδομητική συνεργασία με την διεθνούς επιπέδου εταιρεία
«PricewaterhouseCoοpers» και τον Πρόεδρο του ΣΕΕΝ κ. Μ. ΣΑΚΕΛΗ, ολοκληρώθηκε η μελέτη για την Επιβατηγό
Ναυτιλία.
Στόχος της μελέτης είναι να υπάρξει σχετική χρηματοδότηση για την ανανέωση του Επιβατηγού Στόλου, πράγμα
το οποίο ο προηγούμενος αναπληρωτής Υπουργός κ. Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ είχε θέσει στην Commission.
Την μελέτη προτιθέμεθα στην προσεχή συνάντηση με τον κ. ΥΝΑΝΠ να την θέσουμε υπόψη του.
‘Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ παρακαλεί να συνεχιστεί το έντονο ενδιαφέρον και ενέργειες του ΝΕΕ,
ώστε η μελέτη να έχει θετικά αποτελέσματα.

(2) Συνθέσεις πλοίων
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ό,τι συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα με τις συνθέσεις πλοίων της ΕΕΝΜΑ, αλλά και
των Επιβατηγών. Για τα επιβατηγά έχει συστήσει το Υπουργείο σχετική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχει το ΝΕΕ
και Ενώσεις Επιβατηγών. Το ΝΕΕ θα στηρίξει την μέχρι σήμερα διαμορφωθείσα Πολιτική, δηλαδή να εφαρμοστεί ο
κανόνας «safe manning» και να υπάρξει αλλαγή στη σύνθεση του ξενοδοχειακού προσωπικού.
Αναφορικά δε με τα πλοία της ΕΕΝΜΑ, το ΝΕΕ σε συνεργασία με την ΕΕΝΜΑ με ειδικό έγγραφο στην προηγούμενη
ηγεσία του ΥΝΑΝΠ, έχει υποστηρίξει τη μείωση της συνθέσεως Ελλήνων ναυτικών στα επίπεδα, που από 15ετίας
εφαρμόζεται για την Ποντοπόρο Ναυτιλία. Δηλαδή 5 Έλληνες (όπου οι δύο δόκιμοι).

(3) Απαλλαγή εξοπλισμού BWM για πλοία διακινούμενα σε όμορα λιμάνια
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι σε συνεργασία με την ΕΕΝΜΑ έχει εισηγηθεί στο ΥΝΑΝΠ, να απαλλάσσονται
τα πλοία που διακινούνται σε όμορα λιμάνια από την υποχρέωση εγκατάστασης εξοπλισμού για το θαλάσσερμα.
Η εισήγησή μας στο ΥΝΑΝΠ στηρίχθηκε σε αντίστοιχη πρακτική που εφαρμόζεται στην Ευρώπη και στο
επιχείρημα, ότι το θαλάσσερμα που θα ληφθεί και θα αδειαστεί μεταξύ κοντινών λιμανιών, δεν διαφέρει στη
σύσταση του, ώστε να αποτελεί στοιχείο αλλαγής της βιοποικιλότητας της θαλάσσης.

(4) Ναυτεργασία – Εκπαίδευση
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι πρόσφατα το ΥΝΑΝΠ υιοθέτησε την επικαιροποίηση του συστήματος
«sandwich courses», όπου η Πλοιοκτησία από έτη είχε εισηγηθεί. Η Πλοιοκτησία ερευνώντας το θέμα διαπίστωσε,
ότι η έναρξη του 1ου ταξιδίου τον Φεβρουάριο γίνετε σε χρονικό διάστημα που ο δόκιμος στην ΑΕΝ δεν έχει
προλάβει να κατανοήσει θέματα ασφαλείας και λειτουργίας του πλοίου.
Έτσι προτάθηκε και πρόσφατα έγινε αποδεκτό το 1ο ταξίδι να ξεκινάει στο τέλος του 1ου εκπαιδευτικού έτους και
το 2ο ταξίδι με την αποφοίτηση από την ΑΕΝ. Εφαρμοζόμενο το σύστημα από το 2019-2020 σε μεταβατική
περίοδο περίπου 2 ετών θα απαιτηθεί και οι ΑΕΝ να προσαρμόσουν τον αριθμό σπουδαστών ανά έτος και το
ΥΝΑΝΠ για 2 περίπου εξάμηνα που δεν θα υπάρχουν δόκιμοι, να απαλλάξει τα πλοία από την υποχρέωση
ναυτολογήσεως δοκίμων.
Ένα άλλο θέμα που ευρύτερα συζητείται και από την πλευρά του Υπουργείου και από την πλευρά της
Πλοιοκτησίας και πρόσφατα σε ομιλία του το ανέφερε ο Πρόεδρος της ΕΕΕ, είναι ό,τι έχει απολεσθεί η
«Ναυτοσύνη» από τους Έλληνες. Σας έχει αποσταλεί με την Ημερήσια Διάταξη σχετική αναφορά στο θέμα, που
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δίνει τις παραμέτρους των δυνατοτήτων για ανάκτηση της ναυτοσύνης.

(5) Διαμαρτυρία CLIA για στοιχεία ρίπων από ΜΚΟ
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι πρόσφατα κυκλοφόρησαν στα ΜΜΕ ανεπιβεβαίωτα στοιχεία, ότι τα
κρουαζιερόπλοια επιβαρύνουν υπέρμετρα την ατμόσφαιρα των λιμανιών που επισκέπτονται και επιβαρύνουν το
περιβάλλον περισσότερο από τα κυκλοφορούντα αυτοκίνητα στην περιοχή.
Η CLIA (επίσημο όργανο της κρουαζιέρας) δεν αναγνωρίζει τα αναφερόμενα από έρευνα της «TRANSPORT ENVIRONMENT (T&E)», η οποία και έκανε την σχετική προσφορά.
Παράλληλα και στη πρόσφατη σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας (101 MSC – ΙΜΟ) υπήρχαν διαδηλώσεις
περιβαλλοντικών οργανώσεων για την επιβαρυντική ρύπανση της ατμόσφαιρας από τα πλοία.
Από μελέτη ΙΜΟ και Ηνωμένων Εθνών με πραγματικά στοιχεία αποδεικνύεται ό,τι γενικότερα η Ναυτιλία για την
επιβάρυνση του περιβάλλοντος ευθύνεται στο περίπου 2%, οπότε προκαλεί δικαιολογημένη ανησυχία η
παρέμβαση διάφορων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεως (Μ.Κ.Ο) ή και άλλων εναντίον της ναυτιλίας.

(6) Εκλογές ΝΕΕ 2020
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι εκλογές του ΝΕΕ πρέπει να
προσδιορίζονται έγκαιρα για να γίνουν οι επιβεβλημένες ενέργειες συγκροτήσεως της Εκλογικής Επιτροπής, στην
οποία προΐσταται Εφέτης και συμμετέχει εκπρόσωπος του ΛΣ.
Σε συζήτηση με την Διοικούσα προσδιορίσαμε οι εκλογές να γίνουν στις 12/2/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.0015.00 στα γραφεία του ΝΕΕ. Υπενθυμίζω ότι οι εκλογές στο ΝΕΕ γίνονται ανά 2ετία για τα 16 από τα 32 μέλη του ΔΣ,
ενώ η θητεία του ΔΣ είναι 4ετής.
Ο νομοθέτης ευφυώς το προέβλεψε για να υπάρχει στο ΝΕΕ συνέχεια. ΄Ε γκαιρα θα σας αποσταλούν τα σχετικά με
την διαδικασία.

(7) Γραφείο ΝΕΕ στη Θεσσαλονίκη
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει ο ΔΣ, ότι το ΝΕΕ πριν από 25 χρόνια περίπου προκειμένου να προλάβει τη δημιουργία
άλλων ναυτικών Επιμελητηρίων, δεδομένου ό,τι τότε είχε διακινηθεί αυτή η πρόταση, έσπευσε και δημιούργησε
παράρτημα ΝΕΕ τη Θεσσαλονίκη, όπου για μερικά χρόνια υπήρχε σχετική συνεργασία.
Πρόσφατα συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος σε επίσκεψή μου στη Θεσσαλονίκη, προσκεκλημένος από τον «Σύνδεσμο
Εξαγωγών Βορίου Ελλάδος» αντιλήφθηκα τη διάθεσή τους για περαιτέρω συνεργασία με το ΝΕΕ, όπου θα
συμβάλλει θετικά γι΄ αυτό η επαναλειτουργία του παραρτήματος ΝΕΕ στη Θεσσαλονίκη.
Με την ΔΕ ερευνάμε τις αναγκαίες διαδικασίες και θα επανέλθουμε.

(8) Πλατφόρμα διασαφήσεως φορτίων στον Πειραιά / COSCO
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι σε συνεργασία με την ΔNE (Διεθνή Ναυτική Ένωση) επισκέφθηκε τον ΟΛΠ /
COSCO και ζήτησε πληροφορίες σχετικά με το «Port Community System – Ψηφιακή πλατφόρμα», όπου γίνεται
ψηφιακή καταγραφή δεδομένων και διαδικασίες με πληροφορίες διακινήσεως φορτίων.
Από τη συζήτηση προέκυψε ό,τι στοιχεία που το πλοίο υποβάλλει στο λιμάνι κατάπλου και αφορούν το φορτίο
δεν θα διακινούνται σε αναρμόδιους Φορείς και έχει ανατεθεί στο διεθνές γραφείο «ERNEST & YOUNG» η
παρακολούθηση του «SINGLE WINDOW» και η ΟΛΠ/COSCO σχετικά στοιχεία θα στείλει στο ΝΕΕ για εξασφάλιση
της ιδιαιτερότητας των πληροφοριών.

(9) Cabotage σε χώρες Νοτίου Αμερικής
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι υπάρχει προστατευτισμός στη διακίνηση φορτίων μεταξύ των χωρών της
Νοτίου Αμερικής (MERCOSUR) και πρόσφατα ενόψει συζητήσεων της Ευρωπαικής Ένωσης με τις χώρες αυτές,
προσέγγισε το ΝΕΕ και την ΕΕΕ ο Πρόεδρος του ΕλληνοΑργεντινού Εμποροβιομηχανικού Επιμελητήριου κ. Γ.
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟς, με πρόθεση να βοηθήσει στην προσεχή συνάντηση ΕΕ – MERCOSUR και ζητούσε τις θέσεις
του Εφοπλισμού.
Το ΝΕΕ και παράλληλα η ΕΕΕ τον παρακαλέσαμε στις παρεμβάσεις του προς την «EUROCAMARA ARGENTINA» να
συμβάλλει, ώστε να τελειώσει το θέμα του cabotage σε χώρες της Ν. Αμερικής.
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Συνεδρίαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2019
Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 24/9/2019 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:
(1) Επιθεωρήσεις Πλοίων, ΚΕΕΠ, Νηογνώμονες
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι συνεχίζεται η ασάφεια στις αρμοδιότητες για επιθεωρήσεις πλοίων, διότι
άρχισαν να λειτουργούν τα «τοπικά λιμενικά κλιμάκια» και από την άλλη πλευρά οι 2 από τους 3 Ελληνικούς
Νηογνώμονες (ο Ελληνικός έπαψε να λειτουργεί) οι ISNB & Φοίνιξ, ενώ έχουν αναπτύξει σχετική οργάνωση, δεν
γνωρίζουν το έργο, που καλούνται να επιτελέσουν.
Κατά τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και εκφράστηκε η αντίθεση του ΝΕΕ
στις Πολιτικές που οδήγησαν τον Ελληνικό Νηογνώμονα στην αδράνεια, δεδομένου ό,τι η τεχνογνωσία, τα αρχεία
του και το προσωπικό (έμπειροι και καταξιωμένοι επιθεωρητές) είναι αναντικατάστατα.
Επιπλέον σημειώθηκε ό,τι το ΝΕΕ που συζητάει με τους λειτουργούντες 2 Ελληνικούς Νηογνώμονες είναι καλό για
τη Ναυτιλία να αναπτύξει σχετική πρωτοβουλία, τόσο για να προσδιοριστούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες σ΄
αυτούς, όσο και στον ΚΕΕΠ.
(2) ΡΑΛ και ρύθμιση περισυλλογής Αποβλήτων
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι σε συνέχεια εγγράφων της ΡΑΛ, που αναφέρονται στη ρύθμιση της
λειτουργίας περισσοτέρων από μια εταιρεία περισυλλογής αποβλήτων από πλοία, δεν υπήρξε τελικό Αποτέλεσμα.
Στη συζήτηση που ακολούθησε αναφέρθηκε ό,τι καθυστερούν οι προδιαγραφές και το κείμενο Σχετικής Σύμβασης
που οι ενδιαφερόμενοι θα καλούνται να ακολουθήσουν και εκδηλώσουν ενδιαφέρον να γίνουν «Πάροχοι».
Το ΝΕΕ πλέον της 10ετίας με στοιχεία από οδηγίες της ΕΕ και κανόνων λειτουργίας άλλων Ευρωπαικών λιμένων
εισηγείται την απελευθέρωση (όχι μονοπώλιο) στην περισυλλογή αποβλήτων.
(3) Μελέτη Επιβατηγού Ναυτιλίας
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι ύστερα από την αλλαγή Κυβερνήσεως από ΣΥΡΙΖΑ σε ΝΔ, όπου προεκλογικά
ο κ. Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Αναπληρωτής ΥΝΑΝΠ έτρεχε το θέμα, το είχε διαβιβάσει στην Commission.
Με την νέα Κυβέρνηση λέει ο κ. Πρόεδρος, ενημερώθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
«αγαθή τη τύχη», διότι έτυχε να ταξιδεύει προς Τήνο και εγώ προς Άνδρο και μου δόθηκε η ευκαιρία στο πλοίο να
τον ενημερώσω πλήρως.
Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μου είπε να συζητήσω το θέμα με τον κ. Α. ΣΚΕΡΤΣΟ για να συντονίσει τα
διάφορα Υπουργεία (Ναυτιλίας, Ανάπτυξης, Οικονομικών) για την κατάλληλη μεθοδολογία προωθήσεως του
θέματος.
Εμείς έχουμε εμπιστευτικά διαβιβάσει τη μελέτη στο Υπ. Ναυτιλίας, Υπ. Ανάπτυξης, καθώς και στον ΣΕΕΝ και η
εμπιστευτικότητα οφείλεται στο ό,τι το ΝΕΕ & ΣΕΕΝ πρέπει να εποπτεύουν την όλη εξέλιξη μη ξεφύγει του
αναγκαίου ελέγχου και πλέον χαθεί το momentum.
Κατά την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε υπήρξε ομόφωνη θετική αποδοχή των ενεργειών με την
παράκληση να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες, ώστε να μην ξεφύγει το θέμα του ελέγχου ΝΕΕ/ΣΕΕΝ
και υπάρξει μονομερής εκμετάλλευση.

(4) ΦΠΑ και Νέα Κυβέρνηση
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι προγραμματίζει συνάντηση με τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών για τον
ΦΠΑ, για να συζητήσει από την αρχή το θέμα του ΦΠΑ, αναφορικά με τις κατασκευές/επισκευές, την Ακτοπλοΐα
και «open sea», τα θαλαμηγά κλπ, που προ εξαμήνου είχε η ΑΑΔΕ προχωρήσει στη σχετική ΠΟΛ, η οποία συναντά
δυσκολίες στην εφαρμογή της.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση εκφράστηκε η άποψη να επισημανθεί στον νέο Υφυπουργό της Κυβερνήσεως ΝΔ
ό,τι κάποιες ελάχιστες μονάδες ΦΠΑ όπως έχουν άλλες Ευρωπαϊκές χώρες θα βγάλει την Ναυτιλία από το
αδιέξοδο του «open sea».
(5) Συνθέσεις στα πλοία ΕΕΝΜΑ

90

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι πριν την αλλαγή Κυβερνήσεως είχε συζητήσει το θέμα εναρμονίσεως στο
επίπεδο της Ποντοπόρου τις συνθέσεις των πλοίων ΕΕΝΜΑ, με τον αναπληρωτή Υπουργό ΥΝΑΝΠ κ. Ν.
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟ και υπήρξε θετικό κλίμα.
Με την νέα Κυβέρνηση το ΝΕΕ δεν έχει ακόμη συζητήσει το θέμα, όμως είναι στο πρόγραμμα.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση αναφέρεται ό,τι η ΕΕΝΜΑ ευρίσκεται σε διάλογο με την ΠΝΟ, δεδομένου ό,τι αν
υπάρξει συναντίληψη για το θέμα θα είναι εύκολη η νομοθετική ρύθμιση του.
Το θέμα αφορά πλοία από 501 έως 3000 κοχ, διότι τα πάνω από 3000 κοχ υπάγονται στις ρυθμίσεις των
Ποντοπόρων.

(6) Επικαιροποίηση άρθρων του περί ΝΕΕ ν.989/79 και νέα διάταξη
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Δ.Σ., ότι σε συνέχεια συζητήσεων για τη επικαιροποίηση των άρθρων 2,5,6,18 του
περί ΝΕΕ ν.989/79 (Α260), που αναφέρονται σε θέματα, αφ’ ενός εγγραφής μελών στο ΝΕΕ, αφ’ ετέρου
οικονομικής φύσεως, είχαμε προγενέστερα αποφασίσει την εγγραφή στο ΝΕΕ πλοίων ξένης σημαίας Ελληνικών
συμφερόντων που διαχειρίζονται από την Ελλάδα, καθώς και την επικαιροποίηση διατάξεων, προκειμένου το ΝΕΕ
να συνεχίσει απρόσκοπτα να ενισχύει οικονομικά και υλικοτεχνικά θεσμικούς φορείς ή φυσικά και νομικά
πρόσωπα για Εθνικούς και Κοινωνικούς σκοπούς
Οι Υπηρεσίες του ΝΕΕ, συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από επεξεργασία των ανωτέρω διαμόρφωσαν το σχετικό
σχέδιο τροποποιήσεων, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το ΔΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ το σχέδιο τροποποιήσεων να υποβληθεί στο ΥΝΑΝΠ για
υλοποίηση και παρακαλείται ο κ. Πρόεδρος για τα περαιτέρω.
(7) Διεθνή
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι τα πλέον επίκαιρα θέματα στο διεθνή χώρο είναι η πρόθεση των ΗΠΑ για
τιμωρία των πλοίων που διακινούν πετρέλαιο παραγωγής IRAN και η μείωση του SOX από το 2020 στο 0,5%.
Για το πρώτο γνωρίζουμε όλοι και στην επίσκεψη αρμοδίων των ΗΠΑ προ 3μήνου στην Ελλάδα είχε γίνει αυστηρά
σύσταση ό,τι τα πλοία που ταξιδεύουν στο ΙΡΑΝ και διακινούν το παραγόμενο πετρέλαιο θα βρεθούν στη BLACK
LIST με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Για το δεύτερο την ποιότητα του καυσίμου η Ναυτιλία συνεχίζει να δυσπιστεί, ως προς τα αναμεμειγμένα καύσιμα,
κατά πόσο είναι ασφαλή για χρήση και δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Η πράξη θα δείξει.
(8) SECA η Μεσόγειος
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι υπάρχουν πιέσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπου τις ακολουθούν
και χώρες όπως η Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία να προχωρήσει και ρυθμιστεί το θέμα μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε
να βρεθεί ο ΙΜΟ προ τετελεσμένων γεγονότων.
Αντίθετα η Ελλάδα και εδώ πρωτοστατεί το ΝΕΕ, ενώ δεν είναι αντίθετη με τα προτεινόμενα, απαιτεί να υπάρξουν
μελέτες με τεκμηριωμένα στοιχεία για την ωφέλεια που θα προκύψει.
Υπάρχει ενδεχόμενο πολλά πλοία να αποφύγουν να λειτουργούν στη Μεσόγειο, οπότε η διακίνηση των
προϊόντων θα γίνεται μέσω στεριάς με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε περιβαλλοντική επιβάρυνση κλπ.
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Συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2019
Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 26/11/2019 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:

(1) Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2020
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ και αναφέρεται στην διαδικασία υποβολής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, ο οποίος διαμορφώθηκε ύστερα από συζήτηση στην
Οικονομική Επιτροπή του ΝΕΕ και εγκρίθηκε από την Διοικούσα Επιτροπή του ΝΕΕ.
Ακολούθως ενημερώνεται ειδικότερα το ΔΣ, 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 Προϋπολογισμών ΝΠΔΔ και φορέων που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση σύμφωνα με το Μητρώο της
ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Ο Προϋπολογισμός συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση επί των εσόδων και εξόδων του καθώς και από ατομικές
καταστάσεις του Προσωπικού. Τα προϋπολογισμένα έσοδα ανέρχονται περί το 1 εκ. και τα έξοδα κάτι παραπάνω,
σύμφωνα με τα στοιχεία που σας έχουν κοινοποιηθεί. Το υπάρχον έλλειμμα θα καλυφθεί από τα διαθέσιμα
αποθεματικά του ΝΕΕ.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, όπου το ΔΣ εξέφρασε την ικανοποίηση και ευχαριστίες του για την συνετή διαχείριση
των οικονομικών από τις Υπηρεσίες ΝΕΕ με την προτροπή να συνεχιστεί αυτή η πρακτική.
Τέλος το ΔΣ εγκρίνει τον Προϋπολογισμό έτους 2020 και εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την διαβίβαση αυτού στο
Υπουργείο, για τις περαιτέρω διαδικασίες.

(2) Maritime Hellas Cluster
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλουν οι 3 Πρόεδροι
συνομολογήσεως του Ναυτιλιακού Cluster «Maritime Hellas» κ.κ Γ.Δ. Πατέρας, Θ. Βενιάμης και Β. Κορκίδης η
ανταπόκριση των μελών και των τριών οργάνων για εγγραφή είναι υποτονική, με συνέπεια να υπάρχουν μόνο
περί τα 200 μέλη. Οι προσπάθειες και αναζήτηση πρακτικών μεθόδων που θα δελεάσουν την Ναυτιλιακή
Κοινότητα να εγγραφεί συνεχίζονται.
Τούτων δοθέντων η ΔΕ έκρινε σκόπιμο να υπάρξει παράταση των εγγεγραμμένων μελών με όχι απαίτηση
ανανέωσης εγγραφής αυτών με καταβολή του ετήσιου τέλους των 30€ για το 2020. Θα επανέλθουμε επί του
θέματος σε μεταγενέστερο χρόνο.

(3) Μελέτη Επιβατηγού Ναυτιλίας
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι προ 5μήνου περίπου σε συνεργασία με ΣΕΕΝ και ΥΝΑΝΠ ξεκίνησε μελέτη για
αντικατάσταση πλοίων της Επιβατηγού Ναυτιλίας, η οποία ανετέθη στην P.W.H.C.
Ο στόχος της μελέτης είναι να πετύχουμε σημαντική χρηματοδότηση από την Commission για την ναυπήγηση
νέων περιβαλλοντικής τεχνολογίας Επιβατηγών πλοίων και δεδομένης της τεχνογνωσίας της PWHC της ανετέθη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί για την ενημέρωση, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα και παρακαλείται ο
κ. Πρόεδρος και οι Υπηρεσίες του ΝΕΕ να συνεχίσουν την προσπάθεια, ώστε να υπάρξει αίσιο τέλος.
(4) Εκδήλωση ΝΕΕ για το νέο έτος 2020
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ό,τι η ΔΕ προτείνει η εκδήλωση για το 2020 να γίνει 9/1/2020 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 14.00 στο πλωτό Μουσείο «Hellas Liberty» με την αρμόζουσα επισημότητα και αίγλη που ταιριάζει στο ΝΕΕ
και παρακαλούνται οι Υπηρεσίες του ΝΕΕ για αυτό.
Παράλληλα προτείνεται να γίνουν επίτιμα μέλη και να επιδοθούν πλακέτες σε αναγνώριση της προσφοράς τους
στο έργο του ΝΕΕ και της Ναυτιλίας ευρύτερα στα πρώην μέλη ΔΣ κ.κ Παναγιώτη Λεονάρδο, Ιάκωβο Περαντινό και
Γεράσιμο Στρίντζη, μέλος επίσης της ΔΕ.
Παράλληλα να δοθεί και σχετική πλακέτα στο Λιμενικό Σώμα για τα 100 χρόνια ιστορικής του επιτυχημένης
διαδρομής και προσφοράς στη χώρα μας και την Εμπορική Ναυτιλία, καλώντας στην εκδήλωση τους εν ζωή
χρηματίσαντες πρώην αρχηγούς.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ευχαριστεί τον Πρόεδρο και τη ΔΕ για τις πρωτοβουλίες αυτές και
Συμφωνεί με όσα ο κ. Πρόεδρος ανέφερε.
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(5) Προσφορά ΝΕΕ στη Ν. Εκπαίδευση
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι συνεχίζεται αμείωτη η για χρόνια προσφορά του ΝΕΕ σε θεσμικό &
υλικοτεχνικό επίπεδο. Στις ΑΕΝ και τα ΚΕΣΕΝ.
Έτσι σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τοπικούς Ναυτιλιακούς παράγοντες προωθούμε την δημιουργία
τμήματος Μηχανικών στην ΑΕΝ Σύρου και στο Ν. ΕΠΑΛ Άνδρου.
Υλικοτεχνικά αναλάβαμε το σύνολο κόστους στεγανοποίησης της ταράτσας ΚΕΣΕΝ στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, την
στεγανοποίηση της ταράτσας στην ΑΕΝ Χίου και μέρος του κόστους αντικατάστασης όλων των σε αχρηστία
παραθύρων της ΑΕΝ Ύδρας.
Αναφορικά με το Σύστημα «Sandwich Courses» το ΝΕΕ στήριξε την αλλαγή οπότε από το 2020, 1ο μπάρκο θα γίνει
στο τέλος του εκπαιδευτικού έτους, ήτοι 1/7/2020.
Από τα ανωτέρω πιστοποιείται ό,τι ακριβώς το ΝΕΕ διαθέτει μέρος των αποθεματικών του και καλύπτει ανάγκες
της Ν. Εκπαίδευσης, που αφορά όλους τους κλάδους της Ναυτιλίας.
Το ΔΣ ευχαριστεί τον κ. Πρόεδρο και την ΔΕ για τις πρωτοβουλίες αυτές με τις οποίες αναδεικνύεται ο θεσμικός
ρόλος του ΝΕΕ και το έργο του για τη Ναυτιλία ευρύτερα.

(6) Ενέργειες ΝΕΕ για φορολογικά θέματα
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι ως γνωστό η Commission τα τελευταία χρόνια πιέζει για αλλαγή του
φορολογικού καθεστώτος σε κάποιες κατηγορίες πλοίων, να παύσουν να φορολογούνται με τους κοχ όπως ο
νόμος 27/1975 ορίζει. Σε αρκετές συνεδριάσεις του ΔΣ από την πλευρά των Ρυμουλκών έχει γίνει συζήτηση να
αποφευχθεί η ρύθμιση με το σύστημα τήρησης βιβλίων εσόδων, καθώς και από τα μέλη μας των αλιευτικών
σκαφών, έχει ζητηθεί το ΝΕΕ να μεριμνήσει για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της φορολογίας τους.
Έχοντας το ΝΕΕ αυτά υπόψη, προσέγγισε τους αρμόδιους της Νέας Κυβέρνησης και ύστερα από συζήτηση έγινε
κατανοητό ό,τι δεν πρέπει να εφαρμοσθεί πρακτική και μεθοδολογία στεριανών επιχειρήσεων.
Έτσι σε προσεχές φορολογικό νομοσχέδιο, ενημερώθηκε η Διοίκηση του ΝΕΕ, ότι θα τεθούν διατάξεις για τα Ρ/Κ,
Ν/Γ, όπου ο ΦΠΑ θα είναι με βάση την ιπποδύναμη. Για τα Αλιευτικά με βάση το μήκος και για τα πλοία Β΄
κατηγορίας ανάλογες διατάξεις.
Πιστεύω συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος ό,τι τα μέλη μας τα οποία ενημερώσαμε και συνεργαστήκαμε πριν τις προτάσεις
μας στα αρμόδια Υπουργεία, πρέπει να εφησυχάσουν και να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους.
Από την επικοινωνία, τόσο με Πλοιοκτήτες Ρ/Κ – Ν/Γ αλλά και Αλιευτικών, διαπιστώσαμε σχετική ικανοποίηση
τους.
Το ΔΣ ευχαριστεί και παρακαλεί, τόσο τη Διοίκηση, όσο και το Προσωπικό ΝΕΕ να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο να
υπηρετούν την Ναυτιλία ευρύτερα.
(7) Διάφορα
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται σε διάφορα θέματα που στοιχεία τους έχουν τεθεί στο φάκελο των
μελών ΔΣ, όπως:
(α) Αρχαιρεσίες ΝΕΕ
Σε συζήτηση στη ΔΕ αναφορικά με τις ανά 2ετία Αρχαιρεσίες του ½ μελών του ΔΣ προτείνεται αυτές να γίνουν στις
12 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη.
Το ΔΣ συμφωνεί με την πρόταση της ΔΕ και παρακαλεί τις Υπηρεσίες του ΝΕΕ για έγκαιρη ενημέρωση επί των
διαδικασιών.
(β) Ιστός καταγραφής καιρικών συνθηκών
Σύγχρονη τεχνολογία καταγραφής καιρικών φαινομένων, που είναι Ελληνική πατέντα με εγκατάσταση σε κάθε
λιμάνι ειδικού ιστού εξοπλισμένου με τις απαραίτητες συσκευές και ηλεκτρονικά μετάδοση. Το ΝΕΕ χαιρετίζει την
καινοτόμο ιδέα και εύχεται καλή επιτυχία.
(γ) Πρόγραμμα υιοθεσίας πλοίου
Το πρόγραμμα υιοθεσίας πλοίου, φέρει τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου σε επικοινωνία με ένα πλοίο και επαφή
με την Εμπορική Ναυτιλία γνωρίζοντας την λειτουργία της. Παρεμβαίνοντας μέλη του ΔΣ, που πλοία τους έχουν
συμμετάσχει στη πρωτοβουλία αυτή, εξεφράσθησαν με κολακευτικά λόγια για το εγχείρημα και παροτρύνουν και
άλλα μέλη να συμμετέχουν.
Τέλος το ΔΣ για όλα τα θέματα που σήμερα συζητήθηκαν και τις ενέργειες Προέδρου, στελεχών και προσωπικού
του ΝΕΕ, εξέφρασε την ικανοποίηση του.
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