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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

Σηµαντικά γεγονότα του 2020 
 
Η Πανδηµία του κορωνοϊού (COVID-19) είναι το πρωτοφανές που ξεπερνάει 
κάθε άλλο γεγονός σε παγκοσµιότητα και σοβαρότητα, όταν δηµιούργησε 
ανυπέρβλητες δυσκολίες στην λειτουργία των Νοσοκοµείων µε αδυναµία να 
αντιµετωπίσουν τα περιστατικά και διασώσουν ασθενείς.  
 
Από την άλλη µεριά άσκησε πρωτόγνωρη επίδραση στις οικονοµίες όλων των 
χωρών µε δυσµενείς επιπτώσεις στο Εµπόριο και την Ναυτιλία. 
 
Η Ναυτιλία µε πρώτη την Κρουαζιέρα και Επιβατηγό Ναυτιλία υπέστη 
ανυπολόγιστη ζηµιά όταν τα κρουαζιερόπλοια έδεσαν και διεκόπη παντελώς 
η κρουαζιέρα. 
 
Αλλά και η Ποντοπόρος Ναυτιλία επηρεάσθηκε δυσµενώς, ιδιαίτερα στην 
ναυτολόγηση και αποναυτολόγηση των πληρωµάτων, µε συνέπεια την 
παραµονή στο πλοίο πληρωµάτων µέχρι και 15 µε 20 µήνες λόγω 
απαγορεύσεως στα λιµάνια αποεπιβίβασης. 
 
Η σε σύντοµο χρόνο Παρασκευή κατάλληλου Εµβολίου αναπτερώνει τις 
προσδοκίες τον νέο χρόνο 2021 να αρχίσει προοδευτικά αυτός ο ιός της 
γρίπης να περιορίζεται, ο οποίος σχετικά µε προγενέστερους ιούς έχει το 
άκρως επιβαρυντικό ό,τι µεταδίδεται γρήγορα από άνθρωπο σε άνθρωπο µε 
γεωµετρική πρόοδο, όπως απέδειξαν οι έρευνες. 
 
Το ΝΕΕ µε κατάλληλη ρύθµιση του προσωπικού, άλλων µε αυτοπρόσωπη 
παρουσία στο Γραφείο και άλλων δια τηλεργασίας από το σπίτι, δεν 
ανέστειλε τις δραστηριότητες του, όπως συνέβη µε άλλους φορείς. Οι 
Συνεδριάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
εγένοντο µε teleconference κλπ. 
 
Φυσικά ο COVID-19 οδήγησε στην αναστολή διεθνών Συνεδρίων και 
Εκδηλώσεων, όπου τα Ποσειδώνια 2020 δεν έγιναν, κλπ. 
 
 

Για το ΝΕΕ 
Ι.Μ. Τσενεµπής 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ 

 
ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ  

ΓΕΩΡΓIΟΣ ΒΕΡΝIΚΟΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓIΟΣ – ΝIΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΡIΗΛ 

ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ 

ΚΩΣΤΗΣ ΛΑIΜΟΣ  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΟΥΔΑΡΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΩ 

NΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΔIΑΣ  

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΑΒΛΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ  

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΡΑΥΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ 

ΝIΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΒΛIΡΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΑΛΑΜΑΝΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΦΑΛIΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   

 

 BOARD OF DIRECTORS 

 

   PRESIDENT 

    Dr GEORGE D. PATERAS 

    

   MEMBERS 

   GEORGE ΑLEXADRATOS 

   GEORGE VERNICOS 

   ΝΙΚΟLAOS VERNICOS 

   GEORGE - NIKOLAOS GABRIEL 

   FOTIS THEODOSAKIS 

   GEORGE KROUSTALLIS 

   ΚONSTANTINOS LAIMOS 

   VASSILIOS LOGOTHETIS 

   ANΤΟΝΙΑ LOUDAROU 

   KATHERINE LO 

   NIKOLAOS ΜΑDIAS 

   THEOLOGOS PANAGIOTAKIS 

   VASSILIOS PAPAGIANOPOULOS 

   STYLIANOS PAPADOPOULOS 

   SPYRIDON PASCHALIS 

   JOHN PLATSIDAKIS 

   IRAKLIS PROKOPAKIS 

   SPYRIDON PROTOPAPADAKIS 

   MICHAEL SAKELLIS 

   CHARALAMPOS SIMANTONIS 

   GEORGE SOURAVLAS 

   GEORGE SPANOS 

   VASSILIOS TERZIS 

   MELINA TRAVLOU   

   YANNIS TRIPHYLLIS  

   ΝIKOLAOS TSAVLIRIS 

   GEORGE TSAKONAS 

   EFSTRATIOS TSALAMANIOS 

   IOANNIS TSENEBIS 

   DIMITRIOS FAFALIOS 

   GEORGE FRANGOS 

 

   

 

   MANAGER 

   ARVANITIDIS IOANNIS 

 

   MANAGING DIRECTOR 

   TSENEBIS IOANNIS 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

    

    

    

    

Δρ. Γ. Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΒΕΡΝIΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓIΟΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΡIΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ ΛΑIΜΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΩ NΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΔIΑΣ 

ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

    

    

    

    

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΑΒΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ 

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΡΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΒΛIΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΦΑΛIΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

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

            

 ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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The HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING is the 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 coordi-
nating 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 legisla-
tion with the assistance of experts from industry who are represented on its per-
manent committees.  
  
It is represented on the bodies of the Ministry of Shipping & Island Policy to-
gether with other shipping-related organizations. The HCS follows closely all de-
velopments in National & International shipping issues and participates in Gov-
ernment delegations at international maritime fora. Member of the Chamber are 
vessels flying the Greek flag which are represented by eight categories of shi-
powners.  
  
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 Presi-
dents and four members.  
  
With the purpose of supporting and promoting the interests of the largest mer-
chant 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 ma-
rine environment, maritime training and incentives for attracting new seafarers.  
    
 

 

HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING 
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ΕΓΓΡΑΦΑ -  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

ΤΟΥ ΝΕΕ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟ 2020 
 

Συνεδρίαση της 28ης Ιανουαρίου 2020 

Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 28/1/2020 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:  
 
Ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί για ενός λεπτού σιγή για τους αποβιώσαντες το 2019 και είναι:  
Περικλής Παναγόπουλος, Ιωάννης Βλασσόπουλος, Τάκης Κουζούνης, Ανδρέας Βατίστας, Πέτρος Στρατής Ανδρεάδης, 
Φάνης Κωνσταντακόπουλος, Μάρκος Ι. Χατζηπατέρας, Νίκη Γουλανδρή, Σταύρος Ρούσσος, Μικές Φουστάνος, 
Σπυρίδων Κρητικός, Κώστας Λώς, Φιλίτσα Ιωαννίδη, Σοφία Λαιμού.  
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στα Πρακτικά της Συνεδρίασης του ΔΣ 26/11/2019, παρακαλεί εάν υπάρχουν 
παρατηρήσεις. Μη υπαρχόντων παρατηρήσεων το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο να τα υπογράψει.  
 
ΘΕΜΑΤΑ 
  
(1)  Περιβαλλοντικά 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι ευρίσκονται σε εξέλιξη αρκετά θέματα περιβαλλοντικού περιεχομένου, όπου 
άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν τη Ναυτιλία.  
Μεταξύ άλλων, κορυφαίο είναι η αυστηρή εφαρμογή από 1/1/20 του καν. 14.1.3 της Marpol, για χρησιμοποίηση πλέον 
καυσίμου με περιεκτικότητα θείου 0,5% SOX.  
Αυτό έχει διάφορες παραμέτρους και θα πρέπει οι ν. εταιρείες να έχουν μελετήσει και κατανοήσει τις υποχρεώσεις, 
αλλά και τα δικαιώματα του πλοίου.  
Στα Δικαιώματα είναι η αναφορά προς την Αρχή της σημαίας του πλοίου περιπτώσεων, που ο προμηθευτής παρέδωσε 
ακατάλληλο καύσιμο (μη συμμορφούμενο με τον κανονισμό ΙΜΟ) και παρουσιάστηκε πρόβλημα στο πλοίο. Σας έχει 
σταλεί, αλλά και στο φάκελο υπάρχει το σχετικό έγγραφο του ΥΝΑΝΠ (2263.1-7/92699/19-30/12/2019), στο οποίο 
συνημμένο και έγγραφο με το σχέδιο Αναφοράς που θα υποβάλλει το πλοίο προς την Αρχή της σημαίας του πλοίου.  
Στις υποχρεώσεις είναι ό,τι έως την 1/3/2020 δεν πρέπει να έχει μείνει στις δεξαμενές του πλοίου καθόλου υπόλοιπο 
παλαιού καυσίμου. 
Για το θέμα δεν έχει ακόμη αποκτηθεί η πρακτική των Διαδικασιών, απομακρύνσεως του και στη χώρα μας 
ευρισκόμεθα σε διαβούλευση με αρμόδιους του ΥΝΑΝΠ & Οικονομικών. Έγκαιρα θα ενημερωθείτε.  
 
Στην ομάδα των περιβαλλοντικών είναι ακόμη οι συζητήσεις για να γίνει SECA η Μεσόγειος, η σύσταση στον ΙΜΟ 
ειδικού ταμείου για την εξάλειψη του CO2, το Ελληνικό οικοσύστημα στην ενδοθαλάσσια ζωή (φάλαινες) κλπ.  
Για τα ανωτέρω στον φάκελο που σας έχει διανεμηθεί υπάρχουν σχετικά στοιχεία και το ΝΕΕ σε συνεργασία με τις 
Εφοπλιστικές Ενώσεις τα έχει μελετήσει, τα παρακολουθεί και διατυπώνει θέσεις πάντα εναρμονισμένες με την 
διαμορφωμένη Ναυτιλιακή Πολιτική.  
 
(2)    Μελέτη Επιβατηγού Ναυτιλίας  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι από 8μήνου περίπου γίνεται προσπάθεια για να υπάρξει συγχρηματοδότηση για 
την προσεχή αντικατάσταση με νέας περιβαλλοντικής τεχνολογίας πλοίων της Ακτοπλοΐας από τα μεγάλα Επιβατηγά 
μέχρι τα Πορθμεία κλπ. Ανετέθει στην «Price Water House Coopers – κα Αθουσάκη» και το κόστος κατεβλήθει μόνο 
από το ΝΕΕ. Σε συζήτηση με την κα Αθουσάκη που χειρίζεται το θέμα στην «Price Water House Coopers», 
διαπιστώθηκε ό,τι απαιτείται ένα ακόμη στάδιο μελέτης, το οποίο να αναφέρεται σε μηχανολογικά θέματα και με τη 
συμμετοχή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  
 
Αναφορικά με το νέο στάδιο της Μελέτης, συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από συζήτηση και διαπραγμάτευση από 
75.000€ το κόστος τελικά συμφωνήθηκε να ανέλθει στις 66.000€. Πιστεύω ό,τι ευρισκόμεθα σε κομβικό σημείο του 
θέματος, γίνονται ανεπίσημες επαφές με την Commission, η οποία και θα αναλάβει το μεγάλο κόστος μιας ευρύτερης 
και ενδελεχούς Μελέτης, που το κόστος μπορεί να φτάσει και τα 500.000€ και θα πληρώσει η Commission. 
 
Προς τούτο, πρέπει από τις δικές μας προτάσεις (μελέτη) να πειστεί η Commission ό,τι το θέμα της μελέτης είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα, που λόγω της πολυνησιωτικότητας της δεν έχει να δημιουργήσει και συντηρήσει 
αυτοκινητοδρόμους αλλά θαλάσσιες συγκοινωνίες που είναι τα πλοία και αυτά αντικαθιστούν τις χερσαίες υποδομές 
που διαθέτουν τα άλλα κράτη της ΕΕ.  
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(3)  Ναυτεργασία – Εκπαίδευση 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ό,τι αυτή την περίοδο υπάρχουν ορισμένα επίκαιρα θέματα για τη Ν. Εκπαίδευση.  

 Η έναρξη του νέου συστήματος «sandwich courses», όπου τον Φεβρουάριο δεν θα έχει Δόκιμους για το Α΄ ταξίδι 
και ήδη ευρισκόμεθα σε επαφές με το ΥΝΑΝΠ να εκδοθεί, Υπ. Απόφαση που θα απαλλάσσει τα πλοία της 
υποχρέωσης Ναυτολογήσεως Δοκίμων. Τούτο, διότι έχει ζητήσει το ΝΕΕ/Πλοιοκτησία το αρχικό εξάμηνο, που 
ήταν Σεπτέμβριο – Φεβρουάριο, να διαρκέσει 2 εξάμηνα. Ένα πλήρες εκπαιδευτικό έτος Σεπτέμβριο-Ιούλιο. 
Αυτό πρόσφατα υιοθετήθηκε από το ΥΝΑΝΠ και ξεκίνησε εφέτος. Η αιτιολογία της Πλοιοκτησίας ήταν ότι ένα 
μόνο εξάμηνο λόγω των διακοπών Χριστουγέννων ήταν ανεπαρκές για να λάβει ο Δόκιμος τις αναγκαίες 
γνώσεις, που θα τον βοηθούσαν στο πλοίο.  

 Η απομάκρυνση των Ναυτοδασκάλων από τις ΑΕΝ, όπου ήταν όλοι  (σύνολο 20-25) συνταξιούχοι ΝΑΤ, επειδή 
τους περικόπηκε μέρος της συντάξεως, όπως όλων των Συνταξιούχων, όταν εργάζονται, Αυτό παρουσιάστηκε 
τώρα, διότι από το 2016 υπήρχε αδιαμόρφωτο νομικό καθεστώς που έδειχνε ό,τι δεν περικόπτεται η σύνταξη 
των Ναυτοδασκάλων. Τώρα διαπιστώθηκε η νομική ακαταστασία και τους ζητάνε και αναδρομικά τις 
περικοπές, οπότε δεν προσφέρονται για εργασία στις ΑΕΝ.   

 Προσπαθώ, συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος να επισκεφθώ τον Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Δρούτση για να του εξηγήσω το 
θέμα, επειδή οι σε ενέργεια Πλοίαρχοι και Μηχανικοί δεν πάνε για Ναυτοδάσκαλοι, λόγω μεγάλης διαφοράς 
αποδοχών με το μισθό Ναυτοδασκάλων και Πλοίου.  

 Η συνεχώς παρατηρούμενη μείωση του αριθμού των Ελλήνων Αξιωματικών, που μας ανησυχεί όλους και σε 
συνεργασία με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις και το ΥΝΑΝΠ, αναζητούμε λύσεις. 

 Τέλος η θετική πλέον αντιμετώπιση από το Υπουργείο Παιδείας και ΥΝΑΝΠ να ξεκινήσει νομική διαδικασία για 
να λειτουργήσει στο ΕΠΑΛ Άνδρου και τμήμα Μηχανικών με προοπτική προσεχώς το Ν. ΕΠΑΛ να γίνει ΑΕΝ Π – 
Μ.  

Το ΔΣ στη συζήτηση που ακολούθησε εξέφρασε την θετική του γνώμη και ευχαριστεί τον Πρόεδρο και τα στελέχη του 
ΝΕΕ για τα ανωτέρω θέματα και τις προσπάθειες που γίνονται.  
 
 
(4) Νέος νόμος του Υπ. Οικονομικών 4646/19  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ό,τι από διμήνου το ΝΕΕ είχε πληροφορηθεί για σχέδιο νόμου που ετοίμαζε το 
Υπουργείο Οικονομικών και μεταξύ άλλων τροποποιούσε  και διατάξεις για την Εμπορική Ναυτιλία του νόμου 27/1975.  
Παρακαλώ τον κ. Ι. Τσενεμπή για περαιτέρω ενημέρωση. Ο κ. Ι. Τσενεμπής αναφέρει ό,τι οι τροποποιήσεις αφορούσαν 
τα ρυμουλκά/ναυαγοσωστικά, τα αλιευτικά και πλοία β΄ κατηγορίας (είναι τα μικρά διακινήσεως καυσίμων κλπ).  
Σ΄ αυτές τις κατηγορίες πλοίων με το σχέδιο νόμου άλλαζε το σύστημα φορολογήσεως που ήταν με βάση τους κοχ ν. 
27/75 και επεβάλλετο διαφορετικό. Το ΝΕΕ γνωρίζοντας τις θέσεις των μελών μας που κατά καιρούς έχουν συζητηθεί 
στο ΔΣ, προσήγγισε το ΥΝΑΝΠ (Γ.Γ) και το Υπουργείο Οικονομικών, έλαβε πληρέστερη ενημέρωση, την οποία 
μετέφερε στα μέλη του και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων υπέβαλλε σχετικά έγγραφα, όπου η φορολόγηση πλέον 
για τα Ρ/Κ & Ν/Γ θα γίνεται με βάση την ιπποδύναμη, για τα αλιευτικά το μήκος και για την β΄ κατηγορία ιπποδύναμη ή 
μήκος αναλόγως.  
Οι προτάσεις του ΝΕΕ υιοθετήθηκαν στη βάση τους και πράγματι η φορολογία γίνεται ως ανωτέρω. Όμως 
διαφοροποιήθηκε το Υπουργείο στο προταθέν από το ΝΕΕ/Εφοπλισμό ποσό ανά κοχ ή ανα μέτρο, χωρίς η 
διαφοροποίηση να έχει σημαντική απόσταση από τα προταθέντα. Γι΄ αυτό και με την ψήφιση του ανωτέρω νόμου τα 
μέλη εξέφρασαν προς το ΝΕΕ την ικανοποίηση τους.  
Επίσης στον ίδιο νόμο ρυθμίζεται θετικά και το θέμα ναύλωσης γυμνού πλοίου κλπ.  
Το ΔΣ ευχαριστεί τον κ. Πρόεδρο και το ΝΕΕ και παρακαλεί να συνεχίσει με το ίδιο ενδιαφέρον να επιμελείται τα 
θέματα του Εφοπλισμού.  
 
 
(5)  Εφαρμογή Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε Δ/Ξ ηλικίας 40 ετών   
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι με νόμο του 2017 όσα Δ/Ξ μεταφοράς καυσίμων (μπογκεράδικα) συμπλήρωναν το 
2020 τα 40 έτη, έπρεπε να αποσυρθούν από την ενεργό υπηρεσία. 
Το ΝΕΕ σε συνεργασία και συζητήσεις με την ΕΕΝΜΑ, έχοντας στοιχεία από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, υπέβαλλε στο 
ΥΝΑΝΠ σχετική εισήγηση, υποστηρίζοντας ό,τι για την αξιοπλοΐα αυτών των σκαφών πρέπει να ισχύσει η σχετική 
απόφαση της ΕΕ, που τα βασικά στοιχεία είναι είναι ο τύπος κατασκευής (δυπύθμενα), τα Πιστοποιητικά αξιοπλοίας, η 
μεθοδική επιθεώρηση κλπ και όχι η ηλικία.   
Πράγματι το Υπουργείο με θετική διάθεση αντιμετώπισε την εισήγηση ΝΕΕ – ΕΕΝΜΑ και με σχετικό πρόσφατο νόμο 
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εφαρμόζει πλέον την Ευρωπαϊκή Οδηγία 530 και δεν εμμένει στην ηλικία των 40 ετών.  
 
 
(6) SECA στη Μεσόγειο 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι πρωτοβουλία που από 2ετίας ξεκίνησε από την Γαλλία για να υπαχθεί σε κανονες 
SECA η Μεσόγειος συνεχίζεται. Η χώρα μας χωρίς να είναι αντίθετη στη φιλοσοφία, εκφράζει ανησυχίες 
αμφιβάλλοντας για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος που είναι ο περιορισμός της ρυπάνσεως, 
δεδομένου ό,τι είναι πιθανόν κάποιος αριθμός πλοίων διακινήσεως φορτίων να πάψουν να λειτουργούν στη Μεσόγειο 
και να μετακυληθεί το φορτίο στα μέσα μεταφοράς της ξηράς, οπότε η ρύπανση θα πολλαπλασιαστεί. Προς τούτο, το 
ΝΕΕ υποστηρίζει ό,τι πρέπει να υπάρξει σχετική μελέτη.   
 
 
(7) Στον διεθνή χώρο  
 
Συνεχίζονται οι συζητήσεις στον ΙΜΟ και την ΕΕ για θέματα περιορισμού σε CO2, Green Gases, Bunkers κλπ. Συνημμένα 
στον φάκελό σας υπάρχει Δελτίο του ICS που αναφέρει ποια λιμάνια δεν δέχονται απόβλητα λειτουργίας scrubber κλπ.  
Από την άλλη μεριά έχει ξεκινήσει στον ΙΜΟ η συζήτηση για τη δημιουργία ειδικού ταμείου με κεφάλαιο στα περίπου 5 
δις ευρώ από εισφορές πλοίων με στόχο να χρηματοδοτηθούν έρευνες και μελέτες για τον τρόπο περιορισμού του 
CO2.   
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Συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου 2020 

Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 13/2/2020 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:  
 
(1)   Πρώτη Συνεδρίαση ΔΣ   
 
Ο κ. Πρόεδρος καλωσορίζει τα μέλη του ΔΣ στο 1ο Συμβούλιο μετά τις ανωτέρω εκλογές, εύχεται καλή θητεία στη νέα 
περίοδο και ενημερώνει το ΔΣ, ότι κατά τις εκλογές 12/2/2020 για τα 16 μέλη του ΔΣ εξελέγησαν κατά αλφαβητική σειρά 
τα ακόλουθα μέλη:   
 
Για την: 
 
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ποντοπόρα πλοία) 
Τακτικά μέλη 
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΛΑΙΜΟΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΛΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  
 
Αναπληρωματικό Μέλος 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 
Β' ΚΑΤΗΓΟΡIΑ  (Γραμμών) 
Τακτικά μέλη  
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΡΑΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ   
 
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: (Μικρών Αποστάσεων) 
Τακτικά μέλη  
ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΣΑΛΑΜΑΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΕΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 
Δ' ΚΑΤΗΓΟΡIΑ:  (Επιβατηγά Διεθνή) 
Τακτικά μέλη  
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
 
Ε' ΚΑΤΗΓΟΡIΑ: (Επιβατηγά Ακτοπλοϊκά) 
Τακτικά μέλη  
ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 
Αναπληρωματικά Μέλη  
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 
Η΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Επαγγελματικά - Αναψυχής) 
Τακτικά μέλη 
ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 
Αναπληρωματικά 
ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλωσορίζει τούς για 1ή φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΕΕ (αλφαβητικά) την κα 
Λουδάρου Αντωνία και τους κ.κ Πρωτοπαπαδάκη Σπύρο, Τσαλαμανιό Ευστράτιο, Τσενεμπή Ιωάννη,  Φράγκο Γεώργιο 
και τον αναπληρωματικό Καμπούρη Νικόλαο.  
 
Επίσης καλωσορίζει τους επανεκλεγέντας (αλφαβητικά) τις κυρίες Λω Αικατερίνη, Τραυλού Μελπομένη και τους κ.κ 
Βερνίκο Γεώργιο, Θεοδοσάκη Φώτη, Λαιμό Κωστή, Λογοθέτη Βασίλειο, Παπαγιαννόπουλο Βασίλειο, Προκοπάκη 
Ηρακλή, Σακέλλη Μιχαήλ, Τερζή Βασίλειο, Τριφύλλη Ιωάννη.  
 
Ευχαριστεί τους απερχόμενους (αλφαβητικά) την κα Λουδάρου Άννα και τους κ.κ Αγαπητό Αντώνιο, Γουρδομιχάλη 
Γεώργιο, Μανό Διαμαντή, Σκόρδια Ιωάννη για την σημαντική με τις γνώσεις και εμπειρία τους προσφορά σε όλα τα 
θέματα του Ναυτικού Επιμελητηρίου.  
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει, ότι  σύμφωνα με την για χρόνια πρακτική στο ΝΕΕ στην 1η Συνεδρίαση μετά τις 
εκλογές, για την εκλογή νέου Προέδρου, προεδρεύει ένα μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο και προτείνει, ως 
αρχαιότερο, τον κ. Ν. Βερνίκο. Μη υπάρχουσας άλλης πρότασης, παραχωρεί τη θέση του και καλεί τον κ. Ν. Βερνίκο.  
 
 
(2)  Εκλογή Προέδρου   
 
Λαβών τη θέση του Προέδρου ο κ. Ν. Βερνίκος, ευχαριστεί το ΔΣ για την αποδοχή να προεδρεύσει στην 1η  Συνεδρίαση 
του ΔΣ, εύχεται καλή νέα περίοδο, καλωσορίζει τους νεοεκλεγέντας και επανεκλεγέντας και ευχαριστεί τους 
απερχόμενους.  
 
Ακολούθως προτείνει για την Εφορευτική Επιτροπή τους κ.κ Αλεξανδράτο Γεώργιο, Λουδάρου Αντωνία και 
Παπαγιαννόπουλο Βασίλειο.  
 
Μη υπάρχουσας άλλης προτάσεως για την Εφορευτική Επιτροπή, αρχίζει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και 
προτείνει τον Δρ. Γ.Δ. ΠΑΤΕΡΑ. 
 
Στη συνέχεια:  
• Λαβών τον λόγο ο κ. Χ. Σημαντώνης, προτείνει επίσης τον Δρ. Γ. Δ. ΠΑΤΕΡΑ, σημειώνοντας ό,τι κατά την 
προηγούμενη θητεία του με την σθεναρή θέση που έλαβε, λύθηκαν αρκετά χρονίζοντα προβλήματα της ΕΕΝΜΑ.  
 
• Επίσης λαβών τον λόγο ο κ. Μ. Σακέλλης, επαναλαμβάνει την πρόταση για Προέδρο τον Δρ. Γ.Δ. ΠΑΤΕΡΑ, 
σημειώνοντας ότι γενικότερα η Διοίκηση του στο ΝΕΕ είναι από κάθε πλευρά θετική και έχει συμβάλλει στην ευρύτερη 
αποδοχή του θεσμού.  
 
Ακολούθως ο κ. Γ. Βερνίκος λαβών τον λόγο, αφού συμφωνεί με τους ανωτέρω, σημειώνει πως εκπροσωπώντας τον 
κλάδο των θαλαμηγών θεωρεί ό,τι είναι από τους κλάδους που έχουν μεγάλη ανάγκη από τη βοήθεια του ΝΕΕ για να 
αντιμετωπίσουν τα ποικίλα θεσμικά προβλήματα τους.  
 
Μη υπάρχουσας άλλης προτάσεως ξεκινάει η διαδικασία ψηφοφορίας, ύστερα από την οποία παμψηφεί εκλέγεται ο κ. 
Γ.Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Πρόεδρος του ΔΣ/ΝΕΕ για τη διετία 2020-2022.  
 
Τον καλεί ο κ. Βερνίκος να πάρει τη θέση του Προέδρου και συνεχίζεται η συνεδρίαση.  
 
 
(3)  Εκλογή Αντιπροέδρων 
 
Ο επανεκλεγής Πρόεδρος κ. Γ.Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ, λαβών την θέση του Προέδρου ευχαριστεί τα μέλη του ΔΣ για την τιμή να 
είναι Πρόεδρος και αυτή την 2εταία και ενημερώνει ό,τι στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην εκλογή Α΄ & Β΄ 
Αντιπροέδρου και προτείνει αλφαβητικά τους κ.κ Αλεξανδράτο Γεώργιο & Βασίλειο Λογοθέτη.  
 
Μη υπάρχουσας άλλης προτάσεως, αρχίζει η διαδικασία ψηφοφορίας μετά την οποία Α΄ Αντιπρόεδρος εκλέγεται ο κ. 
Αλεξανδράτος Γεώργιος και Β΄ ο κ. Λογοθέτης Βασίλειος, οι οποίοι και ευχαριστούν τα μέλη του ΔΣ για την τιμή να τους 
εκλέξουν στη θέση των Αντιπροέδρων.  
  
 
(4)  Εκλογή 4 Μελών ΔΕ  
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει, ότι θα προχωρήσουμε στην εκλογή 4 μελών της Διοικούσας Επιτροπής και 
προτείνει αλφαβητικά τους κ.κ Γαβριήλ Γεώργιο, Πλατσιδάκη Ιωάννη, την κα Τραυλού Μελπομένη και Τριφύλλη 
Ιωάννη.  
 
Μη υπάρχουσας άλλης προτάσεως, αρχίζει η διαδικασία ψηφοφορίας μετά την οποία κατά σειρά εκλογής εκλέγονται: 
Πλατσιδάκης Ιωάννης, Τριφύλλης Ιωάννης, Γαβριήλ Γεώργιος, Τραυλού Μελπομένη.  
 
 
(5)  ΔΣ/ΝΑΥΣ  
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Αναφορικά με την ΝΑΥΣ ενημερώνει ο κ. Πρόεδρος, ότι σύμφωνα με το Κατασταστικό της έχει 7μελές ΔΣ με 2ετία 
θητεία, όπως το ΔΣ/ΝΕΕ. Πρόεδρος της ΝΑΥΣ είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος ΝΕΕ και τα 6 μέλη ορίζονται από το ΔΣ/ΝΕΕ 
στην 1η Συνεδρίαση του. Προτείνω αλφαβητικά τους κ.κ Αλεξανδράτο Γεώργιο, Γαβριήλ Γεώργιο, Πασχάλη Σπυρίδων, 
Τριφύλλη Ιωάννη, Τσενεμπή Ιωάννη, Φαφαλιό Δημήτριο.  
 
Το ΔΣ ΝΕΕ συμφωνεί με την πρόταση του κ. Προέδρου και τον εξουσιοδοτεί για την περαιτέρω διαδικασία.  
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Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 31/3/2021 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:  
 
ΘΕΜΑΤΑ 
 
(1)  Συζήτηση για 'Εγκριση Απoλoγισμoύ - Iσoλoγισμoύ & Iσoλoγισμoύ Οικovoμικής Διαχειρίσεως Οικovoμικoύ έτoυς 
2019 
 
Ηλεκτρονικά έχουν σταλεί σε όλα μέλη του ΔΣ στοιχεία για τον Απολογισμό 2019, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται, ότι 
η οικονομική χρήση το 2019 έγινε με πνεύμα περιστολής των δαπανών και οικονομικότερη διαχείριση όλων των 
δεδομένων και ό,τι οι Υπηρεσίες του ΝΕΕ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση των εσόδων, 
αλλά και με πνεύμα οικονομίας διαχειρίζονται τις όποιες δαπάνες.  
 
Επίσης σημειώνεται, ότι σε αντίστοιχες προγενέστερες συνεδριάσεις, όπου υπήρχε αυτοπρόσωπη παρουσία, ο κ. Ι. 
Πλατσιδάκης (Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής), αναφέρονταν στο πνεύμα οικονομίας που έχει καλλιεργηθεί στο 
ΝΕΕ με θετικά αποτελέσματα για τα οικονομικά του.  
 
Επίσης ηλεκτρονικά με το κείμενο του Απολογισμού διακινήθηκαν και στοιχεία που αναφέρονται σε όλη την 
οικονομική κατάσταση ΝΕΕ.  
 
Επίσης δόθηκαν τηλεφωνικά σε μέλη του ΔΣ διευκρινήσεις σε διατυπωθέντα ερωτήματα.  
 
Δεδομένου ότι έχουν καλυφθεί όλες οι απορίες-διευκρινήσεις, τελικά τo Διοικητικό Συμβoύλιo ομόφωνα εγκρίνει τov 
Απoλoγισμό, Iσoλoγισμό, Iσoλoγισμό Ταμειακής Διαχειρίσεως και όλα τα οικονομικά πεπραγμένα του ΝΕΕ - ΝΑΥΣ 
έτoυς 2019. 
 
 
(2)  Μέτρα προστασίας των θαλάσσιων θηλαστικών, όπως της φάλαινας κλπ, στις Ελληνικές θάλασσες 
 
Για το θέμα αυτό υπήρξε σχετική αλληλογραφία και τηλεφωνική επικοινωνία και με τον κ. Πρόεδρο. Κατά την 
τηλεφωνική επικοινωνία υπήρξε ενημέρωση, ότι αφενός το θέμα είχε συζητηθεί και σε προγενέστερη συνεδρίαση ΔΣ/
ΝΕΕ ύστερα από επίσκεψη στο ΝΕΕ της κας Α. Αlberini της WWF, αλλά και σε Συμβούλιο της ΕΕΕ. Κατά τις συζητήσεις σε 
ΝΕΕ και ΕΕΕ εκτιμήθηκε, ότι προκειμένου να αποφευχθεί η παρέμβαση του ΙΜΟ με καθιέρωση υποχρεωτικών 
διαδρόμων (separation schemes), είναι ωφελιμότερο η Ελλάδα να έλθει και ρυθμίσει το θέμα με «Notice to Mariners – 
Ν.Μ». Αυτό έχει τα θετικά, ότι η Ελλάδα παίρνει πρωτοβουλίες προστασίας της θαλάσσιας ζωής και φαίνεται η 
ευαισθησία για το περιβάλλον και από την άλλη μεριά τα «Ν.τ.Μ» είναι διατάξεις που επιδέχονται σε περιπτώσεις 
δυσμενών καιρικών συνθηκών, ο πλους να γίνεται κατά την κρίση του Πλοιάρχου.   
 
Εξουσιοδοτείται ο κ. Πρόεδρος για τα περαιτέρω.  
 
 
(3)  Μελέτη Επιβατηγού Ναυτιλίας  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι οι από 2ετίας ενέργειες του ΝΕΕ για το μεγαλεπήβολο στόχο να ανανεωθεί ο 
Επιβατηγός στόλος, (Ακτοπλοϊκά & Πορθμεία) με νέα πλοία περιβαλλοντικής τεχνολογίας, εξελίσσονται σε 
ικανοποιητικό βαθμό.  
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος επεξηγεί ό,τι στη μελέτη, μεταξύ άλλων στη νέα τεχνολογία κατασκευής των πλοίων 
σημαντικό στοιχείο αποτελεί η κατασκευή και η σύνθεση του Μηχανοστασίου. Έτσι το Μηχανοστάσιο θα έχει 
εξοπλισμό λειτουργίας των Μηχανών, τόσο με το καύσιμο της αγοράς του έτους κατασκευής των πλοίων αλλά και 
κυρίως με ελάχιστες μετατροπές να λειτουργεί το πλοίο και με όποιο καύσιμο θα υπάρχει στην αγορά τα επόμενα 
χρόνια.  
 
Ως γνωστό είναι σε εξέλιξη και γίνονται συζητήσεις στον ΙΜΟ για την παραγωγή Bunkers που, κατά την καύση θα 
παράγουν από ελάχιστο έως καθόλου CO2.  
 

Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2020  
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(4)  Ναυτεργασία / Εκπαίδευση 
 
Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι το ΥΝΑΝΠ προσανατολίζεται στην υλοποίηση προτάσεων (ΕΕΕ, Ευγενίδειο κλπ) για εξέλιξη 
στο βαθμό Α΄ Τάξεως Αξιωματικών Γέφυρας και Μηχανοστασίου όσων προέρχονται από Ν. Λύκεια. 
 
Αυτό θα γίνει με την δημιουργία ειδικών τμημάτων εκπαίδευσης στις ΑΕΝ και μεγαλύτερη θαλάσσια υπηρεσία. 
Αξιολογείται ως θετικό το μέτρο, διότι θα συμπληρώνονται οι θεωρητικές γνώσεις στα ειδικά τμήματα, οπότε από το 
δίπλωμα Β΄ Τάξεως θα φοιτούν πλέον στα ΚΕΣΕΝ οι από Ν. Λύκεια μαζί με τους εξ ΑΕΝ προερχόμενους. 
 
Ήδη το Υπουργείο επεξεργάζεται τον σχετικό εσωτερικό κανονισμό φοίτησης και την αναγκαία ύλη που θα 
διδάσκεται.  
 
 
(5)  Πλοηγική Υπηρεσία  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι τον έχουν προσεγγίσει οι Πλοηγοί και τον ενημέρωσαν για θέματα και 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν λαμβάνοντας φιλοδώρημα από ναυτιλιακά γραφεία για την πλοήγηση και ζητούν 
μεσολάβηση του ΝΕΕ για την ομαλοποίηση του χώρου.  
 
Από την άλλη μεριά η ΟΛΠ/COSCO εκμεταλλευόμενη αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να δημιουργήσει ειδικό όργανο 
Πλοηγών υπό την COSCO μόνο για το λιμάνι του Πειραιά, πράγμα επιζήμιο για τα άλλα λιμάνια.  
 
Το ΥΝΑΝΠ ερευνά το θέμα, επιθυμεί να δημιουργήσει νέο νομικό καθεστώς, συζητά με το ΝΕΕ που από 5ετίας είχε 
μελετήσει το θέμα και είχε εισηγηθεί στο ΥΝΑΝΠ τότε. 
 
Η εισήγηση του ΝΕΕ ανέφερε την δημιουργία Μετοχικού Φορέα με μετόχους τους Πλοηγούς και συμμέτοχο το 
Δημόσιο. Το ΥΝΑΝΠ προς το παρόν συλλέγει προτάσεις και απόψεις και τις επεξεργάζεται.  
 
 
ΤΕΛΟΣ 
Το ΔΣ συμμετέχοντας στις συζητήσεις ευχαριστεί τον Πρόεδρο και τα στελέχη του ΝΕΕ και παρακαλεί να συνεχίσουν 
να παρακολουθούν και συμμετέχουν σε συζητήσεις για τα ανωτέρω θέματα πάντα με γνώμονα την ωφέλεια της 
Εμπορικής Ναυτιλίας και της Εθνικής Οικονομίας.  
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Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 26/5/2020 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:  
 
ΘΕΜΑΤΑ 
 
(1)  Επίδραση του COVID 19 στη ναυτιλία  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι η πανδημία COVID 19, έχει έντονα επηρεάσει τον χώρο της Ναυτιλίας σε 
Λειτουργικό, Οικονομικό και Διοικητικό επίπεδο.  
Στο Λειτουργικό επίπεδο νέοι κανόνες και οδηγίες προερχόμενοι από την Ελληνική Πολιτεία και Διεθνώς, 
εφαρμόζονται και είναι πρωτόγνωρα συστήματα για τη λειτουργία πλοίων & γραφείων.  
Στο Διοικητικό επίπεδο πλέον οι συζητήσεις/συσκέψεις γίνονται εξ αποστάσεως (τηλεσυσκέψεις) και όποιες 
δραστηριότητες αντί προσωπικής παρουσίας διεξάγονται ηλεκτρονικά (internet) κλπ.  
 
Στο Οικονομικό επίπεδο όλες οι κατηγορίες πλοίων πλήττονται από τα προστατευτικά μέτρα έναντι του COVID – 19 
και δικαίως ζητούν την αρωγή της Πολιτείας.  
 
Το ΝΕΕ τα παρακολουθεί, συμμετέχει και ως ο θεσμικός του ρόλος απαιτεί, διαβουλεύεται, συζητά με τα μέλη του και 
Εφοπλιστικές Ενώσεις, γίνεται αποδέκτης των αιτημάτων του που απευθύνονται στην Πολιτεία και τα στηρίζει. Τις 
ενέργειες του το ΝΕΕ κοινοποιεί στο ΔΣ και στις Εφοπλιστικές Ενώσεις. 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ έχοντας γνώση της δραστηριότητας του ΝΕΕ παρακαλεί να συνεχίσει με την 
ίδια μεθοδικότητα και ενδιαφέρον.  
 
 
(2)  Ναυτεργασία / Εκπαίδευση  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι στον τομέα της Ναυτεργασίας/Εκπαίδευσης είχαμε δύο σημαντικές καινοτομίες. 
Η μια αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις ΑΕΝ (e. learning) και φαίνεται να αποδίδει. Η άλλη είναι η παροχή 
δυνατότητας των προερχομένων από Ν. ΕΠΑΛ να εξελίσσονται στο καταληχτικό δίπλωμα Α΄ Τάξεως (συζητήσεις και 
εισηγήσεις ΝΕΕ/Πλοιοκτησίας ετών). Φυσικά προβλέπεται ειδική εκπαίδευση στις ΑΕΝ και πολύμηνη ναυτολόγηση. Στο 
θέμα πραγματοποίησης θαλάσσιας Υπηρεσίας υπεισέρχεται και το πλοίο. 
 
Από την άλλη μεριά ελλείπει και το Νομικό κομμάτι, πώς οι των Ν. ΕΠΑΛ θα ναυτολογούνται;;;. Ναυτόπαιδες;; Δόκιμοι;; 
Προσωπικό μηχανοστασίου;; ερωτήματα που θέλουν απάντηση.  
 
Στις συναντήσεις που έχουμε με τον Γ.Γ. ΥΝΑΝΠ κ. Ε. Κυριαζόπουλο θα θέσουμε το θέμα. Με την ευκαιρία επιθυμώ να 
αναφέρω ό,τι αυτή η εξέλιξη βοηθάει το Ν. ΕΠΑΛ Άνδρου που προσπαθούν να γίνει και για Μηχανικούς και έτσι τα 
παιδιά θα μπορούν πλέον να εξελιχθούν στο Α΄ Τάξεως Δίπλωμα.  
 
 
(3)  Επισκευαστική ζώνη Περάματος 
 
O κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι από χρόνια στη ζώνη συζητούνται θέματα λειτουργικότητας και ασφαλείας και 
το ΝΕΕ πάντα συμμετέχει με υλοποιήσιμες προτάσεις. Τα τελευταία χρόνια είχαμε δύο θετικές ρυθμίσεις ,τον Τεχνικό 
Ασφαλείας και το Μητρώο Επαγγελματικών Σωματείων Ναυπηγοεπισκευαστών.   
 
Με τη σύμβαση παραχώρησης στη COSCO η ζώνη φαίνεται να οδηγείται να μετατραπεί σε Ναυπηγείο αποκλειστικής 
λειτουργίας από την COSCO και προς αυτό έχει εκδοθεί και σχετική Απόφαση του Σ.τ.Ε που προβληματίζει τις εταιρείες 
ναυπηγοεπισκευής, του ΒΙΠΑ. Το ΝΕΕ σε συνεργασία με το ΕΒΕΠ θα στηρίξει την λειτουργία της Ζώνης Περάματος για 
ελεύθερη πρόσβαση των συνεργείων και επιλογή τους από τον Πλοιοκτήτη (Αυτεπιστασία).  
 
 
(4)  ΡΑΛ & Πλατφόρμα «Hellenic Port Community System» 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι Από καιρό απασχολεί την Πλοιοκτησία το σύστημα πληροφοριών διακινήσεως 
φορτίων από Ελληνικά λιμάνια, διότι υπάρχει ένδειξη ό,τι η Cosco κινείται μονοπωλιακά στο θέμα και κάνει 

Συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2020 
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κατάχρηση στοιχείων εμπιστευτικού χαρακτήρα των φορτίων που δεν έχουν σχέση με την τυπική διακίνησή τους.  
 
Το ΝΕΕ σε συνεργασία με ΕΒΕΠ & ΕΕΕ ενεργεί, ώστε να προστατευθεί το PCT/COSCO και προφορικά και εγγράφως 
ενημέρωσε την COSCO, την ΡΑΛ και το ΥΝΑΝΠ. Η ΡΑΛ (Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων) ενεργεί έρευνα, αλλά θέλει χρόνο για 
να την ολοκληρώσει. Το ΝΕΕ θα επιθυμούσε να έχει εκπρόσωπο ως μέλος της ΡΑΛ. Στη συζήτηση που ακολούθησε 
εκφράστηκε η Άποψη να ερωτηθούν τα μέλη ΔΣ/ΝΕΕ εάν κάποιος θέλει να πάει στη ΡΑΛ.   
 
 
(5)  Εφοδιασμός Καυσίμων Πλοίων στη ΡΑΔΑ 
 
Το ΔΣ στη συζήτηση που ακολούθησε εξέφρασε δυσαρέσκεια, διότι παρήλθαν ήδη περί τις 40 ημέρες από τη σχετική 
ενέργεια του ΝΕΕ, αλλά και διότι το θέμα δεν χρήζει οριστικής ρύθμισης αλλά πρόσκαιρης αναβολής.  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι το ΝΕΕ, λόγω του COVID-19 γνωρίζει ό,τι αρκετά πλοία παραμένουν σε ετοιμότητα 
στη ΡΑΔΑ – αναμένοντας τις εξελίξεις. Αυτά τα πλοία, όμως έχουν ανάγκη να πάρουν καύσιμα για την ετοιμότητα στη 
ΡΑΔΑ. Αυτά τα καύσιμα παύουν να είναι αφορολόγητα, εάν το πλοίο δεν αποπλεύσει στο 24ωρο. Το ΝΕΕ ενεργεί για 
προσωρινή αναστολή του Τελωνειακού Κανονισμού και η ΔΕ θεώρησε σκόπιμο παράλληλα να υπάρξει μηχανισμός 
αποτροπής τυχόν ενεργειών λαθρεμπορίας.  
 
 
(6)  Προσδιορισμός Αγκυροβολίου για Παροπλισμό, επαναπατρισμός πληρώματος  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το ΝΕΕ λόγω COVID-19 έχει από καιρό ενεργήσει, ώστε πλοία που δεν έχουν ναύλο 
να δύνανται για κάποιο διάστημα να βρίσκουν θέσεις στην Ελλάδα για Παροπλισμό και παράλληλα να διευκολυνθούν 
τα Πληρώματα να επαναπατριστούν. Στο θέμα του επαναπατρισμού Φιλιππινέζων ναυτικών έχει έλθει το ΝΕΕ σε 
επικοινωνία με την εδώ Πρεσβεία και έχει διαβιβάσει στα μέλη ΔΣ την απάντηση που συνιστά να προσεγγίζεται το 
αρμόδιο τμήμα της από τη ναυτική εταιρεία και να συζητά το θέμα.  
 
 
(7)  Εγγραφή Ποντοπόρων πλοίων ως Μέλη ΝΕΕ 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι ο βασικός νόμος 989/79 προβλέπει ό,τι τα Μέλη ΝΕΕ είναι μόνον πλοία / σκάφη 
Ελληνικής Σημαίας.  
 
Ύστερα από εισηγήσεις μελών ΝΕΕ να δύνανται να εγγράφονται και πλοία ξένης σημαίας διαχειριζόμενα από την 
Ελλάδα (αφού πλέον έχουν τις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις με τα Ελληνικά) μελετήθηκε το θέμα και ειδική Ομάδα 
Εργασίας μελών ΔΕ/ΝΕΕ & Υπαλλήλων (υπό την νομική καθοδήγηση του Δικηγόρου κ. Γ. Κολτσιδόπουλου), συνέταξε 
σχετικό σχέδιο τροπολογίας και από 8μηνο το υπέβαλε στο ΥΝΑΝΠ.  
 
Τελικά έγινε αποδεκτό και με το άρθρο 78 του ν. 4676/19-3-2020 πλέον στο ΝΕΕ δύνανται να εγγράφονται Μέλη και 
ξένης σημαίας Ποντοπόρα, αποκτώντας τις ίδιες Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Ελληνικής Σημαίας. Έχουν και αυτά 
τα πλοία Ελληνικής Πλοιοκτησίας επίσημο Δημόσιο Φορέα αναφοράς το ΝΕΕ και Δικαίωμα να θέτουν υποψηφιότητα 
για μέλη ΔΕ & ΔΣ, να απευθύνονται στο ΝΕΕ και ενεργεί για θέματα που τα απασχολούν κλπ.  
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ενημερώθηκε το ΔΣ ό,τι ήδη οι Υπηρεσίες ΝΕΕ υπό τον κ. Ι. Τσενεμπή προετοιμάζουν 
τις σχετικές διαδικασίες εγγραφής δεδομένου ό,τι υπάρχουν αιτήματα από ναυτιλιακές εταιρείες για εγγραφή πλοίων 
τους.  
 
 
(8)  Μελέτη Ακτοπλοΐας  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το θέμα που περίπου ξεκίνησε προ έτους με πρωτοβουλία ΝΕΕ-ΥΝΑΝΠ και έγινε 
συζήτηση με την διεθνή εταιρεία μελετών PWC (Price Water House Cooper), η οποία δέχτηκε να αναλάβει τις Μελέτες 
υπό την καθοδήγηση του ΝΕΕ.  
 
Στη συνέχεια προσεγγίστηκε και ο ΣΕΕΝ και έγινε το 1ο τμήμα  προσδιορισμού της μελέτης (45.000€ + ΦΠΑ που 
πληρώθηκε μόνο από το ΝΕΕ), με την προοπτική περί τις 15-20.000 να δοθούν από το ΥΝΑΝΠ και ανετέθη στον 
Δικηγόρο να διερευνήσει και προωθήσει το θέμα.  
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Τώρα απαιτείται ένα 2ο στάδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Ναυπηγο-Μηχανολογικής μορφής. Σε συνεργασία με τον 
ΣΕΕΝ, αποφασίστηκε η σύσταση ειδικής Τεχνικής Ομάδας και με την συμμετοχή του Ε.Μ.Π. Η ομάδα λειτουργεί από 
τον Μάρτιο 2020 με teleconference και προχωρά αποδοτικά. Το κόστος διαπραγματεύτηκε με την PWC στα 66.000€, εκ 
των οποίων η PWC τα 15.000€ θα δώσει στο ΕΜΠ. Σε συζήτηση με τον ΣΕΕΝ συμφωνήθηκε τα 66.000€ να δοθούν 
33.000€ από το ΝΕΕ και 33.000€ από τον ΣΕΕΝ.  
 
 
(9)  Νέος νόμος ΥΝΑΝΠ 4676/20 
 
Ενημερώνεται το ΔΣ από τον κ. Ι. Τσενεμπή, ότι από 3μήνου το ΥΝΑΝΠ προετοίμασε σχέδιο νόμου, το κυκλοφόρησε 
για διαβουλεύσεις και απόψεις. Το ΝΕΕ συμμετείχε και εκ του αποτελέσματος κρίνει ό,τι από τις κατά καιρούς 
εισηγήσεις του για κλάδους της Ναυτιλίας πολλές εντάχθηκαν και έγιναν διατάξεις του νέου νόμου 4676/2020, όπου 
συγκροτείται από 88 άρθρα και τα 25 εξ αυτών ρυθμίζουν θέματα κλάδων της Ναυτιλίας. Φυσικά από τις εισηγήσεις 
ΝΕΕ έχουν μείνει και κάποιες εκτός. Ας ευχηθούμε σε επόμενο νόμο να ενταχθούν. 
 
Ειδικότερα τα άρθρα για τη Ναυτιλία είναι:  
(α) Για την Επιβατηγό Ναυτιλία που τροποποιούν τον ν. 2932/01 (βασικό νόμο) που όταν ψηφίστηκε ήταν θεμελιακός 
για την εποχή του που η θαλάσσια Συγκοινωνία στηριζόταν στις «Άδειες Σκοπιμότητας» με ό,τι νωθρό είχαν. Ο ν. 
4676/20 λύνει αρκετά προβλήματα και βελτιώνει σημαντικά την λειτουργία της Ακτοπλοΐας. Τα άρθρα είναι 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 11, 17 και 52. Εκτιμάται ως σημαντικό το άρθρο 7 που αναφέρεται στο Σ.Α.Σ και αναμένεται να φέρει νέα εποχή 
λειτουργίας του. Τούτο, διότι προβλέπεται η έκδοση από το ΥΝΑΝΠ ειδικού κανονισμού Αρχών και Λειτουργίας του 
ΣΑΣ και η ΔΕ/ΝΕΕ εκτίμησε ό,τι στην διαμόρφωση του θα πρέπει να συμμετέχουν το ΝΕΕ & ΣΕΕΝ.  
 
Σε πολλές συζητήσεις ΝΕΕ-ΣΕΕΝ εγένετο αναφορά στην ύπαρξη κανόνων & Αρχών λειτουργίας του ΣΑΣ, που ενώ ήταν 
γνωστά δεν ακολουθούντο. Τώρα είναι πλέον νόμος. 
 
(β) Για την θαλαμηγό ναυτιλία (επαγγελματικά & ιδιωτικά) παρεμβαίνει στον επίσης θεμελιακό ν. 4256/14. Ο σημερινός 
νόμος με τα άρθρα 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 έρχεται και βελτιώνει πολλές από τις δυσκολίες που είχαν προκύψει από 
τον προηγούμενο.  
 
(γ) Και τέλος με τα άρθρα 86 (καταργείται η ΔΑΛ), εισηγήσεις ΝΕΕ, διότι υπήρχε επικάλυψη αρμοδιοτήτων με την άλλη 
ομοειδή Επιτροπή που υπήρχε στο ΥΝΑΝΠ και με το άρθρο 64 συστήνεται η Ε.Σ.Α.Λ (Επιτροπή Σχεδιασμού, Ανάπτυξης, 
Λιμένων), όπου θα τελεί υπό τον Πρωθυπουργό.  
 
 
(10)  Τοποθέτηση ΝΕΕ σε αιτήματα  
 
Ενημερώνεται το ΔΣ ότι: 
 
(α) Υπήρξε ερώτημα που απευθύνθηκε στο ΥΝΑΝΠ από ιδιοκτήτη σκάφους αναψυχής, που μεταξύ άλλων διερωτάτο 
γιατί να πληρώνει συνδρομή στο ΝΕΕ. Με έγγραφο ΝΕΕ δόθηκε απάντηση, που τεκμηριώνει την ανάγκη να είναι και τα 
ιδιωτικά θαλαμηγά μέλη ΝΕΕ.  
 
(β) Υπήρξε επανειλημμένη ενημέρωση προς τους Χρήστες Λιμένων για τα Τέλη από τη ζύγιση των φορτηγών στην 
Ηγουμενίτσα και το σχετικό έγγραφο το ΝΕΕ το διαβίβασε στον εκπρόσωπό του για την Ηγουμενίτσα.  
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Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 14/7/2020 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:  
 
ΘΕΜΑΤΑ 
 
 
(1)      Εγγραφή Ποντοπόρων Πλοίων ξένης σημαίας στα Μητρώα ΝΕΕ  
 
Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα εγγραφής ξένης σημαίας πλοίων στο ΝΕΕ σημειώνει ό,τι σύμφωνα με το 
άρθρο 78 του πρόσφατου ν. 4676/20, δύνανται οι διαχειρίστριες ν. εταιρείες με αίτησή τους να απευθύνονται στο ΝΕΕ 
για την εγγραφή πλοίου – ων τους.  
 
Η Γραμματεία ΝΕΕ έχει διαμορφώσει τις σχετικές διαδικασίες και σχετική επιστολή έχει αποσταλεί στις ν. εταιρείες με 
οδηγίες ως ακολούθως. 
 
Δυνατότητα εγγραφής στο ΝΕΕ πλοίων ξένης σημαίας  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

 
(Ι) ΕΓΓΡΑΦΗ  

Για την εγγραφή (εθελοντικά) στο Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) Ποντοπόρων πλοίων Ξένης Σημαίας (άρθρο 78 
ν. 4676/2020 – Α67), τα οποία διαχειρίζονται από την Ελλάδα, οι Διαδικασίες έχουν ως εξής:  

 
Στάδιο πρώτο  

1. Αίτηση προς το ΝΕΕ για εγγραφή πλοίου Ξένης Σημαίας, η οποία να περιέχει το όνομα του πλοίου, τη χώρα 
νηολογήσεως, τη Πλοιοκτήτρια εταιρεία αυτού και την Διαχειρίστρια ν. εταιρεία στην Ελλάδα (σχετικό υπόδειγμα 

αίτησης).  
2. Παράλληλα ο νόμιμος εκπρόσωπος της διαχειρίστριας ν. εταιρείας να επικοινωνήσει με την Ε.Ε.Ε για την έκδοση 

«Βεβαίωσης Ελληνικότητας».  

 
Στάδιο δεύτερο 

Αφού εκδοθεί η «Βεβαίωση Ελληνικότητας», οπότε δύναται να συνεχιστεί η διαδικασία εγγραφής, υποβάλλονται στο ΝΕΕ:  
1. Το έγγραφο εθνικότητας του πλοίου  

2. Το πιστοποιητικό λειτουργίας στην Ελλάδα της Διαχειρίστριας ν. εταιρείας. 
3. Καταβολή στο ΝΕΕ τέλους εγγραφής και ετήσιας συνδρομής (είναι ανάλογα με τους G.T – ΦΕΚ Β 494-31/3/2011 

Απόφαση 3117.3-2.2/01/211 πργ. 1 & 6). 
 

Ακολούθως από το ΝΕΕ εκδίδεται «βεβαίωση εγγραφής και μη οφειλής».  

 
(ΙΙ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

1. Με την εγγραφή στο ΝΕΕ, ο νόμιμος εκπρόσωπος της Διαχειρίστριας εταιρείας αποκτά ίδια δικαιώματα με τους 
εκπροσώπους πλοίων Ελληνικής σημαίας. Έτσι:  

 Δύναται να θέτει υποψηφιότητα για εκλογή μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) και Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε) 

του ΝΕΕ, όπου συζητούνται όλα τα θέματα της Ναυτιλίας.  

 Δύναται να ορίζεται και συμμετέχει ως εκπρόσωπος ΝΕΕ σε Επιτροπές και Εκπροσωπήσεις στην Ελλάδα και Διεθνώς 

(ΙΜΟ,  E.E κλπ).  

 
2. Αποκτά δικαίωμα να αναφέρει και αιτεί την θεσμική συνδρομή ΝΕΕ για Κανονιστικής ή Νομικής φύσεως πρόβλημα.  

 
3. Τέλος αποκτά φωνή και έχει θεσμικό φορέα Αναφοράς και Συνεργασίας το ΝΕΕ, που είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου (ΝΠΔΔ), είναι ο μοναδικός επίσημος Σύμβουλος/Συνεργάτης της Πολιτείας και έχει λόγο σε όλα τα θέματα της 

Ναυτιλίας, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 2 του ν. 989/79 (Α260).  

 
 
Από τη Γραμματεία ΝΕΕ  

Συνεδρίαση της 14ης Ιουλίου 2020  
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ΑΙΤΗΣΗ 
  
Του……….….(όνομα Πατρός) και της 
……………(όνομα μητέρας) 
Γεννηθέντος στην………….….το 19……
Κατοίκου (δ/νση Διαχειρίστριας εταιρείας) με 
δελτίο αστ. ταυτ………..του Τ.Α ……..ως 
ε κ π ρ ό σ ω π ο ς  τ ο υ  γ ρ α φ ε ί ο υ  τ η ς 
ε τ α ι ρ ε ί α ς …………… π ο υ  ε δ ρ ε ύ ε ι 
…………………και έχει εγκατασταθεί στην 
Ελλάδα με την ……………..απόφαση των 
Υπουργών ………………… (ΦΕΚ…..) και είναι 
Εγγυήτρια, Διαχειρίστρια και Εκπρόσωπος της 
Πλοιοκτήτριας……………….του πλοίου 
………………………. 
  
  
Τηλέφωνο ………………. 
e-mail……………………. 
  
  
ΘΕΜΑ 
Εγγραφή Ποντοπόρου Πλοίου ξένης σημαίας 
στο ΝΕΕ 
  

Ημ/νία……………… 
Προς το 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΝΕΕ) 
  
Ως εκπρόσωπος του γραφείου στην Ελλάδα της Διαχειρίστριας εταιρείας ………..
(οδός, αριθμός) που έχει έδρα στην………..και είναι Εγγυήτρια, Διαχειρίστρια και 
Εκπρόσωπος Πλοιοκτήτριας εταιρείας με έδρα………………………, επιθυμώ να 
σας γνωρίσω ό,τι προτιθέμεθα να εγγράψουμε σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 
4676/20 (Α67) στα μέλη του ΝΕΕ το πλοίο …………… 
νηολογίου……………………………… και παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία. 
  
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 
1. Όνομα:………………………………………………………………………………… 
2.Είδος πλοίου:……………………………………………………………………… 
3. Έτος ναυπήγησης και τόπος: …………………………………………………… 
4. GT…………….DW…………………….. Είδος και ιπποδύναμη μηχανών …… 
  
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
1. Επωνυμία …………………………………………………………………………… 
2. Ημερομηνία και τόπος συστάσεως………………………………………(ΦΕΚ…) 
3. Νόμιμος εκπρόσωπος …………….(όνομα εκπροσώπου), που δεσμεύει την 
Διαχειρίστρια εταιρεία………………… 
  
 Υπογραφή και γνήσιο αυτής 
  
  
  
  

(2)  COVID – 19 και Αντικατάσταση πληρωμάτων  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι συνεχίζεται η ταλαιπωρία των ν. γραφείων, που δεν μπορούν – λόγω των 
πρωτοκόλλων ανά τον κόσμο – να αλλάξουν τα πληρώματα. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει και στη χώρα μας με τα ξένα 
πληρώματα, το ίδιο και με τα ανά την υδρόγειο λιμάνια Ελληνικά πληρώματα.  Ο Εφοπλισμός ΝΕΕ, ΕΕΕ και άλλοι 
φορείς προσεγγίζουν τους Διεθνείς Οργανισμούς ΙΜΟ, ΤLO, ΕΕ κλπ αιτώντας να διαμορφώσουν σχετικό πλαίσιο 
διεθνούς εφαρμογής για την Αποναυτολόγηση / Ναυτολόγηση των πληρωμάτων, χωρίς να υπάρχουν έως τώρα θετικά 
αποτελέσματα.  
 
 
(3)  Ακτοπλοΐα – Θαλάσσιος Τουρισμός  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ό,τι ζήτησε και έγινε δεκτός από εκπροσώπους της Κυβέρνησης και συζήτησε μαζί 
τους ενημερώνοντας τους παράλληλα για:  
 
(α) Το ΦΠΑ στα αυτοκίνητα που μεταφέρονται με την ακτοπλοΐα συνοδευόμενα από τον ιδιοκτήτη ό,τι πρέπει να 
ισχύσει ό,τι ισχύει (ίδιος ΦΠΑ) για το κόμιστρο του επιβάτη.  
  
(β) Για τα έσοδα που στερείται η Εθνική Οικονομία από την απαγόρευση ναυλώσεως σκαφών αναψυχής σημαιών ΕΕ & 
τρίτης χώρας που με πρόσφατους νόμους της τελευταίας 3ετίας απαιτείται πριν την ναύλωση να συστήσουν ΝΕΠΑ 
στην Ελλάδα. Το θέμα εκπροσωπήσεως τους και υπευθύνου για οικονομικά θέματα με το κράτος να εφαρμοστεί ό,τι 
και στα ποντοπόρα πλοία «όποιο πλοίο προσεγγίζει σε Ελληνικό λιμάνι εκπροσωπείται και είναι υπεύθυνος ο 
Πράκτορας για τα όποια ΤΕΛΗ και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις».  
 
 
(4)  Ναυτεργασία / Εκπαίδευση  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι συνεχίζεται η προβληματική κατάσταση με τους συνταξιούχους ναυτοδασκάλους 
που τους περικόπτεται η σύνταξη αν λάβουν αντιμισθία από διδασκαλία σε ΑΕΝ, πράγμα που πριν δεν είχε 
δημιουργηθεί.  
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Η Πλοιοκτησία ΝΕΕ/ΕΕΕ προσεγγίζουν αρμόδιους και προσπαθούν να λυθεί το πρόβλημα. 
 
Επισκέφθηκα τη Σύρο και σε συζήτηση με αρμόδιους διαπιστώνεται ό,τι είναι εύκολο να γίνει και ΑΕΝ Μηχανικών, 
διότι υπάρχει το Ναυπηγείο για πρακτική άσκηση, αλλά και ο Δήμος θα διαθέσει κατάλληλο χώρο για την λειτουργία 
της Σχολής.  
 
 
(5)  Πλοηγική Υπηρεσία  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το Προεδρείο ΝΕΕ με στελέχη ΝΕΕ συνεχίζουν τις συζητήσεις για την 
ανασυγκρότηση της Πλοηγικής Υπηρεσίας με νέας μορφής Φορέα και παράλληλα την εφαρμογή και στην Ελλάδα του 
συστήματος P.E.C (Pilot Exception Certificate). 
 
 
(6)  Συνεργασία ΝΕΕ – Δήμου Πειραιά  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το ΝΕΕ έχει αναπτύξει θεσμική συνεργασία με το Δήμο Πειραιά και 
ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις του όπως έγινε πρόσφατα που οι Αντιπρόεδροι κ.κ Γ. Σπ. Αλεξανδράτος, Β. 
Λογοθέτης συμμετείχαν σε συζητήσεις για «Βιώσιμη αστική κινητικότητα & αξιοποίηση του Πύργου». Τους ευχαριστώ.   
 
 
(7)  Συμμετοχή ΝΕΕ σε Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το ΝΕΕ με το ποσό των 30.000€ συμμετείχε στην εκστρατεία της «ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ»  
για προμήθεια στα Νοσοκομεία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ προς αντιμετώπιση περιστατικών COVID-19.  
 
 
ΤΕΛΟΣ 
Τα συμμετέχοντα μέλη ΔΣ στην TELECONFERENCE και παρεμβαίνοντας στις συζητήσεις εξέφρασαν την ικανοποίηση 
τους που εν μέσω πανδημίας συνεχίζεται με το ίδιο ενδιαφέρον και μεθοδικότητα το έργο της Διοικήσεως 
συνεπικουρούμενης από το προσωπικό ΝΕΕ.  
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Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 29/9/2020 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:  
 
ΘΕΜΑΤΑ 
 
Ευρισκόμενη σε απαρτία η συνεδρίαση του ΔΣ ο κ. Πρόεδρος με σειρά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 
(Agenda) ξεκίνησε τη συζήτηση. 
 
 
(1)  COVID 19 &Ναυτιλία 
 
Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα σημειώνει, ότι σε σύγκριση με την κατάσταση προ εξαμήνου 
φαίνεται στο πρόβλημα αλλαγής πληρωμάτων να υπάρχει κάποια βελτίωση, τόσο στην Ευρώπη, όσο και 
Άπω Ανατολή. Σχετικά έγγραφα σάς έχουν κοινοποιηθεί, όπως από Δανία, Κορέα κλπ καθώς και από ECSA, 
ΥΝΑΝΠ προς ILO κλπ.  
 
 
(2)  Πλαίσιο Λειτουργίας Λιμένων 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι σχετικά με τον τίτλο του θέματος έχουμε: 
 
(α) H.P.C.S της ΟΛΠ/COSCO, όπου από 1η Οκτωβρίου 2020 Ηλεκτρονικά μόνο μέσω αυτής της πλατφόρμας 
θα γίνεται η όποια διακίνηση φορτίων. Το ΝΕΕ σε συνεργασία με την Δ.Ν.Ε (Διεθνή Ναυτική Ένωση, 
Πρόεδρο κ. Φ. Κωστόπουλο), το ΕΒΕΠ (κ. Κ. Αχλαδίτη) και την ΕΕΕ, έχει προσεγγίσει το ΥΝΑΝΠ και ζητήσει 
να υπάρξει «Εθνική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - National Integrated Port Community System» για χρήση σε 
όλα τα λιμάνια πάνω και πέρα από αυτήν του HPCS.  
 
Από την Ε.Ε.Ε γίνεται ενέργεια προς το ΥΝΑΝΠ, σχετικά με το N.I.P.C.S, όμως λόγω περιορισμένου χρόνου 
έως την 1η Οκτωβρίου έχω ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της COSCO και την Πρέσβειρα της Κίνας για 
να τους εξηγήσω ό,τι δεν μπορεί να επιβληθεί στο εμπόριο όλα να γίνονται μόνο μέσω της πλατφόρμας 
του ΟΛΠ/COSCO. Aναμένω.  
 
(β) Η ΟΛΠ/ΑΕ  έχει ανακοινώσει Ηλεκτρονική ψηφιοποίηση στο CARTERMINAL και φαίνεται ό,τι είναι προς 
την θετική κατεύθυνση, αφού η αγορά δεν έχει αντιδράσεις. 
 
(γ) Διοικητική απόφαση της ΡΑΛ για τα Απόβλητα των επισκευαζόμενων πλοίων στο Πέραμα / Σαλαμίνα. 
Σε αναφορά φορέων της Ζώνης Περάματος που συμμετέχουν στις εργασίες στη Ζώνη Περάματος για 
συντήρηση και επισκευή πλοίων σχετικά με τα απόβλητα από αυτές τις εργασίες η ΡΑΛ συνεδρίασε σε 
πλήρη σύνθεση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και αφού ξεσκόνησε όλη τη νομοθεσία 
κατέληξε σε Απόφαση 20 σελίδων με τελική παράγραφο:«ό,τι δεν φέρουν υποχρέωση να παραδίδουν 
υποχρεωτικά τα απόβλητα σε μοναδικό ανάδοχο της ΟΛΠ-ΑΕ».  
 
(δ) ΧρηματικόΤέλος σε επισκευαζόμενα πλοία  
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι με σχετική επιστολή η ΕΕΝΜΑ διαμαρτύρεται, διότι μέλη της που 
επισκευάζουν πλοία στο Πέραμα, ενώ συμφωνούν το κόστος των εργασιών, μετά τους προσθέτουν και 
κάποιο ποσό ως ενοίκιο του χώρου.  
 
Το ΝΕΕ ασχολήθηκε με το θέμα, χωρίς να βρει σαφή στοιχεία, ώστε να επιβεβαιώσει την ύπαρξη τέλους και 
ενεργήσει θεσμικά. Συνεχίζουμε να αναζητούμε αποδεικτικά στοιχεία εάν είναι νέο τέλος ή υπήρχε πάντα.  
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(3)  Εξελισσόμενα θέματα 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι από τα διάφορα θέματα που ευρίσκονται σε εξέλιξη 2 είναι που έχουν 
ιδιαίτερη βαρύτητα.  
 
(α) Μείωση της συνθέσεως των πλοίων ΕΕΝΜΑ, όπου θεωρώ, αναφέρει ο κ. Πρόεδρος ό,τι ύστερα από 
πολλά χρόνια υπάρχει ευήκοον ούς στο ΥΝΑΝΠ και σε προσεχή νόμο θα τεθεί αντίστοιχη διάταξη για 5 
Έλληνες και αλλαγή στο ΝΑΤ.  
 
(β) Ρύθμιση λειτουργίας της Πλοηγικής Υπηρεσίας, όπου μετά τα τελευταία γεγονότα παραιτήσεων στη 
Θεσσαλονίκη και παρεμβάσεις της ΟΛΠ/COSCO να πάρει υπό την διαχείρισή της για το λιμάνι του Πειραιά 
την Πλοηγική Υπηρεσία, πράγμα που θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα στα άλλα λιμάνια.  (Από 
τα έσοδα στο λιμάνι του Πειραιά μισθοδοτούνται οι Πλοηγοί στα άλλα λιμάνια, όπου δεν υπάρχει 
σημαντικό έργο). Το ΝΕΕ συνεργάζεται με το ΥΝΑΝΠ για πρακτικότερη και ευρύτερα αποδεκτή λύση.  
 
 
(4)  Προσομοιωτής ΑΕΝ Πρεβέζης  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει την ΔΕ, ότι το «HellenicWarRiskAssociation» αποφάσισε να διαθέσει περί τις 
150.000€ για την επισκευή και λειτουργία του Simulator στην ΑΕΝ Πρεβέζης. Ίσως στις αίθουσες που 
υπάρχουν οι συσκευές να απαιτηθεί επισκευή κάποιων θυρών ή παραθύρων και σε συζήτηση στη ΔΕ 
αποφασίστηκε να αναλάβει το ΝΕΕ/ΝΑΥΣ τη δαπάνη.  Θεωρώ ό,τι δεν υπερβαίνει τις 6-7.000€.  
 
 
(5)  Ναυτεργασία / Εκπαίδευση 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι με πρόσφατες διατάξεις του ν. 4714/20 (άρθρα 128, 129, 130) παρέχεται 
η δυνατότητα σε Ελληνικής σημαίας πλοία  ναυτολόγησης Πλοιάρχου υπηκοότητας άλλης χώρας. Καθώς 
επίσης και δυνατότητα για το πλήρωμα με μισθό της Ι.Τ.F. 
 
Επίσης ενημερώνει ο κ. Πρόεδρος ό,τι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δέχεται πτυχιούχους ΑΕΝ αποφοιτήσαντες 
από 2004 και εντεύθεν για μεταπτυχιακό τίτλο.  
 
 
(6)  Πρόοδος στη μελέτη για την Ακτοπλοΐα 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι συνεχίζεται θετικά η εξέλιξη της μελέτης για την Ακτοπλοΐα με 
προοπτικές να ενεργήσει το Υπουργείο Οικονομικών να τεθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ καθώς να συμμετέχει 
και η Τράπεζα Επενδύσεων.  
 
 
(7)  Εγγραφή πλοίων ξένης σημαίας στο ΝΕΕ 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότ η εγγραφή πλοίων ξένης σημαίας στο ΝΕΕ συνεχίζεται, αλλά πρέπει 
από τα μέλη του ΔΣ να προσεγγίζονται συνάδελφοι με πλοία ξένης σημαίας να ενημερώνονται για το 
όφελος τους να εγγράψουν πλοία στο ΝΕΕ.  
 
(8)  Αναδιοργάνωση προσωπικού ΝΕΕ 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι ύστερα από συζήτηση στη ΔΕ εκκρίθει σκόπιμο να προσληφθεί στο 
ΝΕΕ/ΝΑΥΣ στο προσωπικό Ι.Δ νέο σε ηλικία άτομο με γνώσεις περί τη Ναυτιλία και έχει επιλεγεί ο κ. Γ. 
Μπαρκάτσας πρώην Υπαρχηγός ΛΣ με πρόσληψη προς το παρόν στη ΝΑΥΣ.  
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Επίσης, λόγω συνταξιοδότησης μόνιμου υπαλλήλου στη Γραμματεία ΝΕΕ και ήδη κενής θέσεως για τη 
Γραμματεία ΝΕΕ, είτε μέσω ΑΣΕΠ, είτε σε περίπτωση αδυναμίας άλλου τρόπου, η ΔΕ αποφάσισε την 
πρόσληψη 2 υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε).  
 
 
ΤΕΛΟΣ 
Τα μέλη του ΔΣ συμμετέχοντας στις συζητήσεις των θεμάτων, αφού διευκρινίστηκαν απορίες και 
απαντήθηκαν ερωτήματα, συμφωνούν και παρακαλούν τον κ. Πρόεδρο να συνεχίσει το ενδιαφέρον του 
καθώς και οι Υπηρεσίες ΝΕΕ για τα θέματα της Ναυτιλίας.  
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Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 24/11/2020 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:  
 
ΘΕΜΑΤΑ 
 
(1)  Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2021 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ και αναφέρεται στην διαδικασία υποβολής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021, ο οποίος διαμορφώθηκε ύστερα από συζήτηση στην 
Οικονομική Επιτροπή/ΝΕΕ. 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και μέλος της ΔΕ κ. Ι. 
Πλατσιδάκη, ο οποίος ενημερώνει τη Διοικούσα Επιτροπή για τα επί μέρους κονδύλια του Προϋπολογισμού και 
σημειώνει 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.  
Επίσης σημειώνεται, ότι απαιτείται έγκριση μόνο από το εποπτεύον Υπουργείο, ήτοι ΥΝΑΝΠ.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω τα έσοδα και έξοδα του Προϋπολογισμού 2021 θα αντιπαραβάλλονται με τα αντίστοιχα του 
Προϋπολογισμού 2020, δημιουργούνται ειδικές στήλες στις οποίες εμφανίζονται (α) οι εκτιμήσεις των 
πραγματοποιήσεων του τρέχοντος έτους 2020 και (β) τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου έτους 2019.  
Ο Προϋπολογισμός συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση επί των εσόδων και εξόδων του καθώς και από ατομικές 
καταστάσεις του Προσωπικού.  
Στη συνέχεια ο κ. Ι. Πλατσιδάκης αναφέρεται στον πίνακα με απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων που συντάχθηκε 
για την προηγούμενη 5ετία όπου διαπιστώνεται σταθερότητα στο ανά έτος πλεόνασμα περί τις 100.000€ - 130.000€ και 
σημειώνει την πρακτική που έχει ενστερνιστεί και ακολουθεί  το προσωπικό ΝΕΕ και το ευχαριστεί γι΄ αυτό  και η 
οποία είναι κατά το δυνατόν περιστολή των δαπανών και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την είσπραξη και αύξηση των 
εσόδων.  
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, όπου το ΔΣ εξέφρασε την ικανοποίηση και ευχαριστίες του, προς την Οικονομική 
Επιτροπή και τις Υπηρεσίες ΝΕΕ για την συνετή διαχείριση των οικονομικών του, εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και 
παρακαλεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω.    
 
 
(2)  Εκκρεμότητες στο λιμάνι του Πειραιά 
 
Ενημερώνει το ΔΣ ο κ. Πρόεδρος, ότι διάφορες δραστηριότητες λειτουργίας του λιμένα του Πειραιά έρχονται σε 
αντιπαράθεση με πρακτικές της COSCO και οι διάφοροι φορείς (ΕΒΕΠ, ΔΝΕ, ΕΕΝΜΑ, Ένωση Εκτελωνιστών κλπ) μαζί 
και το ΝΕΕ με συναντήσεις με τον Πρόεδρο της COSCO και έγγραφα προς το ΥΝΑΝΠ ενεργούν με στόχο να 
σταματήσουν οι παρεμβάσεις της COSCO σε θέματα, που εκ της Συμβάσεως παραχωρήσεως δεν της ανήκουν όπως 
είναι το θέμα της ιδρύσεως ναυπηγείου, μονοπώλιο στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα διακινήσεως φορτίων (containers), 
περισυλλογή αποβλήτων κλπ.  
Ειδικότερα σημειώνει ο κ. Πρόεδρος το ΥΝΑΝΠ έχει αναθέσει στο ΝΕΕ να ερευνήσει την δυνατότητα δημιουργίας 
Εθνικής Πλατφόρμας (National Integrated Port Community System) για όλα τα λιμάνια και τον Πειραιά. Ήδη έχω έλθει 
σε επικοινωνία με τους αρμόδιους αντίστοιχου συστήματος που υπάρχει στην Ινδία, καθώς και έτερα στο 
Rotterdamκαι συνεχίζω να ενεργώ και όταν έχω καταλήξει σε συγκεκριμένο πλαίσιο θα σας ενημερώσω και 
παράλληλα το ΥΝΑΝΠ, την ΔΝΕ, το ΕΒΕΠ κλπ. 
 
 
(3)  Εξέλιξη στη Μελέτη για την Ακτοπλοΐα 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το θέμα της «Μελέτης για την ανανέωση του Ακτοπλοϊκού στόλου» και με πόρους 
από την Commission εξελίσσεται θετικά και είναι προς την σωστή κατεύθυνση. 
Ήδη έχει ολοκληρωθεί και το νεότερο project που είναι το τεχνικό τμήμα και έχουν ενημερωθεί οι Υπουργοί 
Οικονομικών και ΥΝΑΝΠ (Χ. Σταικούρας, Ι. Πλακιωτάκης). 
Γίνονται προσεγγίσεις για να δημιουργηθεί ευνοϊκό κλίμα στην Commission, ώστε να αναλάβει το κόστος της τελικής 
μελέτης περί τις 500.000€ που θα πληρωθούν από την Commission. Το γραφείο της Price Water House Cooper στο 
Λουξεμβούργο ενεργεί με τον κ. Fabio Interga, διότι η κα Ε. Αθουσάκη έχει αποχωρήσει. 
Λαβών τον λόγο ο Αντιπρόεδρος κ. Γ. Σπυρ. Αλεξανδράτος ενημερώνει το ΔΣ ό,τι συμμετέχοντας σε ένα forum 
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επιχειρηματιών  διαφόρων ειδικοτήτων - ήταν ο μόνος από τη Ναυτιλία και δεν γνώριζαν ότι είναι Αντιπρόεδρος ΝΕΕ – 
με επίσημο ομιλητή τον κ. Χ. Σταικούρα Υπ. Οικονομικών. Σε κάποιο σημείο της ομιλίας του αναφέρει ο κ. Χ. 
Σταικούρας «Μου υποβάλλετε προτάσεις και έχετε αιτήματα για χρηματοδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις, αλλά 
χωρίς καμία μελέτη με συγκεκριμένα στοιχεία και αποδείξεις. Με εντυπωσίασε αίτημα του Ναυτικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδος, που ήλθε ο Πρόεδρος να με ενημερώσει και μου παρέδωσε ολοκληρωμένη άρτια δομημένη Μελέτη για 
την Ακτοπλοΐα».  
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ό,τι σε συνεργασία με τη Γραμματεία ΝΕΕ και το ΥΝΑΝΠ προτείνει τη σύσταση 
6μελούς «Συμβουλευτικής Επιτροπής», που θα παρακολουθεί και συμβουλεύει τα αρμόδια όργανα σχετικά με τις 
υποβαλλόμενες αιτήσεις, ώστε να αποφευχθεί ιδιοτελής εκμετάλλευση της μελέτης.  
Η Επιτροπή θα προεδρεύεται από τον Πρόεδρο ΝΕΕ, θα λειτουργεί στο ΝΕΕ και θα έχει μέλη της τα ακόλουθα:  
• Τον εκάστοτε Πρόεδρο του ΣΕΕΝ  
• Ε ναν εκπρόσωπο ΔΣ/ΝΕΕ, που θα ορίζεται κατ΄ έτος από το ΔΣ στην 1η Συνεδρίαση του.  
• Τον Καθηγητή του Ε.Μ.Π κ. Γρηγόρη Γρηγορόπουλο 
• Την κα Ελένη Αθουσάκη, που είχε από την έναρξη της μελέτης πρωτεύοντα ρόλο και  
• Τον κ. Μανώλη Κουτουλάκη από το ΥΝΑΝΠ που συμμετείχε στις συζητήσεις για τη μελέτη και έχει γνώση του 
αντικειμένου.  
 
Παράλληλα στην Επιτροπή θα υπάρχουν και αντικαταστάτες των ανωτέρω που προσεχώς θα οριστούν.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ συμφωνεί με την πρόταση του κ. Προέδρου και Αποφασίζει η Επιτροπή να 
επικυρωθεί με σχετική ΚΥΑ.  
 
 
(4)  COVID 19 & εμβολιασμός Ναυτικών 
 
Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα αυτό σημειώνει ό,τι θα πρέπει, τόσο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς να γίνει 
εκστρατεία για εμβολιασμό των Ναυτικών κατά προτεραιότητα. Λαβών τον λόγο ο κ. Δ. Φαφαλιός Πρόεδρος Inter-
cargo αναφέρει ό,τι ήδη το ICS, η Intercargo κλπ είναι σ΄ αυτή την κατεύθυνση. 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται σε συνεννόηση με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις το ΝΕΕ να θέσει το θέμα στους 
αρμόδιους και παρακαλείται η Γραμματεία ΝΕΕ για τις Διαδικασίες. 
Το ΔΣ συμφωνεί με τα ανωτέρω.  
 
 
(5)  Πλοηγοί και P.E.C 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ό,τι το σε εξέλιξη θέμα ομαλοποιήσεως λειτουργίας της Πλοηγικής Υπηρεσίας και 
καθιερώσεως και του «Port Exception Certification», που το ΝΕΕ το εισηγείται από χρόνια στο ΥΝΑΝΠ είναι σε καλό 
δρόμο.  
Ύστερα από πολλές συζητήσεις και παλινωδίες (παραιτήσεις πλοηγών, επιδιώξεις της COSCO να έχει δικό της 
σύστημα, νομοθετικό πλαίσιο κλπ) επιτέλους το ΥΝΑΝΠ είναι προς τη σωστή επίλυση του θέματος και παρακαλώ τον 
κ. Κ. Αντωνόπουλο δικηγόρο ΕΕΕ & ΝΕΕ, όπως επιμεληθεί του θέματος με σχετική εισήγηση στο ΥΝΑΝΠ. 
 
 
(6)  Ναυπηγική Βιομηχανία στην Ελλάδα  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το θέμα λειτουργίας Ναυπηγείων ευρίσκεται σε καλό δρόμο ύστερα από την 
επιτυχή δραστηριότητα του Ναυπηγείου Σύρου με την εταιρεία ONEX με τον κ. Πάνο Ξενόκωστα, που επίσης έχει 
ενδιαφέρον και για τον Σκαραμαγκά.  
Παράλληλα γίνονται διαβουλεύσεις επιχειρηματιών ΤΑΙΠΕΔ Σκαραμαγκά. Το Ναυπηγείο Ελευσίνας φαίνεται σε 
προχωρημένο στάδιο και έπεται ο Σκαραμαγκάς. Στη συζήτηση στο ΔΣ που ακολούθησε, εξεφράσθει η άποψη ό,τι 
κατά πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες Αμερικανικής προελεύσεως όπως η ΟΝΕΧ χρησιμοποιούν κεφάλαια 
του Αμερικανικού Δημοσίου για να αντιτάξει ο κ. Πρόεδρος ό,τι αυτά είναι rumors και κακόβουλα σχόλια και θα τα 
αποδεχθεί μόνον αν κάποιος έχει να παραθέσει έγγραφα επίσημα στοιχεία.  
Τέλος σημειώνει ο κ. Πρόεδρος στο παιχνίδι αυτή την περίοδο εμπλέκονται ο Όμιλος North Star του Έλληνα Θ. 
Πρυοβόλου μέσω της εταιρείας Pgletech Shipyards και η ΟΝΕΧ.  
Επίσης διατυπώθηκε η άποψη ό,τι από Εθνικής πλευράς δεν μπορεί και τα 3 μεγάλα Ναυπηγεία να ανήκουν στον ίδιο 
ένα φορεία, διότι αν πέσει έξω μένει η χώρα χωρίς Ναυπηγείο. Από την άλλη μεριά είναι και η ανεξάρτητη Αρχή 
Ανταγωνισμού, που στις αρμοδιότητες της εμπίπτει να διατηρεί τον υγιή ανταγωνισμό και να υπάρχουν ανεξάρτητες 
εταιρείες.   
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(7)  Συστήματα εμπορίας Ρύπων στη Ναυτιλία  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τοι ΔΣ, ότι ως γνωστό υπάρχουν 2 συστήματα το E.T.S (Emission Trade Scheme) και το Levy 
που από χρόνια στηρίζει η Ελλάδα, ως πλέον προσαρμοσμένο στη Ναυτιλία σύστημα. Το E.T.S είναι περισσότερο 
εμπορικό για τις Αερογραμμές κλπ. Εγώ συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος σε όποιες διαβουλεύσεις συμμετέχω τάσσομαι υπέρ 
του Levy, όπως πρόσφατα είπα στην Ένωση Εφοπλιστών BAHAMAS.  
Στη συζήτηση που ακολούθησε διατυπώθηκε και άποψη ό,τι ενώ η Ελλάδα εναντιώνεται στο E.T.S καθυστερεί 
υπέρμετρα να αναλάβει πρωτοβουλίες και στηρίζει στον ΙΜΟ το Levy με συνέπεια να έχει πάρει κεφάλι το E.T.S. και 
είναι δύσκολο να ανατραπεί.  
 
 
(8)  Αναθεώρηση της Εμπορικής Πολιτικής Ε.Ε  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το 2ο εξάμηνο του 2020 η Ε.Ε προέβει στη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης για 
αναθεώρηση της Εμπορικής Πολιτικής της Ε. Ένωσης.  
Στη διαβούλευση σημαντική συμμετοχή είχαν, τόσο η ESCA, όσο και η ΕΕΕ και ζητήθηκε η υποβολή απόψεων, ούτως 
ώστε η μελλοντική Εμπορική Πολιτική της ΕΕ να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των εμπορικών 
σχέσεων της Ένωσης με τους οικονομικούς της εταίρους, στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις, στην 
ενίσχυση της Ευρωπαικής Οικονομίας στην μετά COVID 19 εποχή, αλλά και να αποτελέσει όχημα για ανάπτυξη. 
Παράλληλα κατά τις διαβουλεύσεις τονίστηκαν οι πάγιες θέσεις του Εφοπλισμού και εξάλειψη των εμποδίων και των 
στρεβλώσεων στο παγκόσμιο εμπόριο μέσω της σύναψης συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών (Free Trade Agree-
ments - FTAs) μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών, αλ΄λα και μέσω της ενίσχυσης του ρόλου του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε) για τη δημιουργία ενός διεθνούς θεσμικού πλαισίου απελευθέρωσης του εμπορίου των υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων και των ναυτιλιακών.  
Το ΝΕΕ αξιολογεί ως θετική των ανωτέρω πρωτοβουλία της Ε. Επιτροπής, η οποία εφόσον συνοδευτεί από ανάλογες 
ενέργειες και πρωτοβουλίες, αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στις Ναυτιλιακές Μεταφορές σε Ευρωπαικό και 
παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην περαιτέρω προώθηση και προαγωγή των Ελληνικών Ναυτιλιακών συμφερόντων 
εν γένει.   
 
 
(9)  Η Μεσόγειος SECA 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις και πιέσεις να γίνει η Μεσόγειος SECA, όπου η χώρα 
μας σε διαβούλευση με το ΝΕΕ και τις Εφοπλιστικές Ενώσεις συνεχίζει να εκφράζει αντιθέσεις, στηριζόμενη σε 
ουσιαστικά επιχειρήματα και στοιχεία ΄πως είναι η απομόνωση από τις συζητήσεις χωρών Ευξεινου Πόντου και 
Βορείου Αφρικής, μελέτη για το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι χερσαίες μεταφορές πολλαπλάσια ρυπογόνες κλπ.  
 
 
ΤΕΛΟΣ 
Το ΔΣ ευχαριστεί τον κ. Πρόεδρο και τις Υπηρεσίες του ΝΕΕ για την επιμέλεια, που επιδεικνύουν στη διεκπεραίωση και 
παρακολούθηση όλων των θεμάτων της Ναυτιλίας, εν μέσω ποικίλων δυσκολιών που δημιουργεί o COVID – 19 κλπ.  
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Dr George D. Pateras, President of the Hellenic Chamber of Shipping  
 
Let’s Re-Future shipping. Yes, let’s, but it depends who is tasked with the job of futuring our industry. If we 
convene a committee in order to be politically correct, we will probably avoid a disaster, but committees 
rarely solve real problems. So, who should be tasked with such a responsibility, an environmentalist, a politi-
cian, an entrepreneur, a scientist or the industry itself? Who would want to take on such a precarious task 
and go down in the annals of history as another fool who just simply got it wrong? 
 
Early in the 19th century, there were about 200,000 horses in New York City, producing about 15 kilos of ma-
nure per horse per day or about 1 million tons of horse manure per year, plus all the associated flatulent 
methane. The Mayor, a forward-looking man, was happy and welcomed the gasoline powered car for environ-
mental reasons and for the benefit to the health of New Yorkers. Sixty years down the road, we could not get 
rid of the gasoline car that was accused of causing brain damage to children, as well as a plethora of respira-
tory disorders to the residents of New York. But whenever we try to improve our environment, we often make 
catastrophic mistakes that only manifest themselves years later. Take the gasoline car. An American scientist, 
named Thomas Midgley Jr., discovered lead as an anti-knock additive for the internal combustion engine, and 
we all know the consequences of lead poisoning. We smartly, of course, corrected this by replacing our cars 
with lead-free engines and ignored the fact that the silver catalyst they use is carcinogenic. Incidentally, we 
could have replaced the lead with magnesium and avoided the colossal carbon footprint of renewing the 
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world car fleet. That is what we use today for lead replacement fuel. 
 
So, maybe the mad scientist should not be the one to re-future our industry. Sadly, in 1928, old Thomas Midg-
ley Jr. also invented the miracle compound Freon, and we all know the devastating effect of carbon on our 
environment and the creation of the famous ozone hole. So, we will replace gasoline cars with electric cars 
and decide on how to dispose of the batteries sometime in the future. 
 
So, you see the problem, a pattern is forming. Will our re-futured children laugh at us at best, or despise us 
at worse with hindsight? Then, we let the politicians be influenced by our environmentalists on how to fix the 
future. No offence, your Excellency. But it has been so cold lately that we no longer call the damage that 
humans and animals are doing to our environment as global warming, we now call it climate change. We make 
unfounded sweeping statements such as, when the arctic ice melts, so many coastal regions will disappear 
under water just like the mythical city of Atlantis. Maybe somebody should tell them about Archimedes. The 
Arctic is floating, so really, please, nobody is going to go under water. 
 
So, we took the first step in re-futuring shipping by reducing sulphur in marine fuels. Since the 1st of January 
2020 vessels should consume VLSFO. That is actually a sound environmental policy but, as usual, loopholes 
were left open. If you fit a scrubber, you can still consume 3.5 sulphur fuel and instead of exhausting it into 
the air, you discharge it directly into the sea. Not what I call an environmentally-friendly solution, commer-
cially sound but environmentally horse manure. 
 
We tell the world that within the next decade, we will stop burning fossil fuel, so long chain hydrocarbons are 
moved to renewables. In the meantime, we went crazy about LNG, a short chain hydrocarbon, until we real-
ised that it had a similar carbon footprint to liquid fuels. On the other hand, we demand that oil companies 
invest billions to produce straight-run low-sulphur fuel, which we will stop using in ten years’ time, and we 
will run our ships on what? Dilithium crystals as in the Starship Enterprise. 
It is very sweet to read comments in various news reports that the panic over sufficient compliant fuel was 
overstated and everything is basically back to normal. Well, it is not. Our greatest fears have been material-
ised. Our Minister of Shipping, John Plakiotakis, warned the IMO on deaf ears. There is not sufficient compli-
ant fuel to go around. As of the 28th of February, according to the IMO website, there were 205 cases of non-
availability of compliant fuel and 2,041 cases of non-compliant fuel having to be removed from vessels. That 
was reported to the IMO. Our company has not yet reported. We receive unknown blends that will have un-
known consequences to our engines and our environment, excessively high sludges, high pole point, high acid 
numbers, thousands of debunkerings already reported. But that difference is not the worst of it, and a new 
Finnish joint study, in conjunction with AMN and DNV GL, has suggested that new blends with a higher aro-
matic content, 70-90% as opposed to the higher paraffinic and traditional residual fuels, lead to higher black 
carbon, about 10-85%, a factor of 2.45 times more than DMA or marine gas oil. It has been shown that black 
carbon is the greatest cause of the melting icecaps, as it lowers the freezing point of the ice, rather similar 
to putting salt on our icy roads. So, we still have not decided who will re-future our industry. We, the indus-
try, have managed without regulations to substantially reduce our absolute levels of CO2 emissions from 2008 
levels. So, maybe the solution is to do everything by ourselves.  
 
The industry is presently debating the benefits of speed over power reduction to reduce emissions. As an en-
gineer and naval architect, I favour power limitations as opposed to speed limits, as it encourages innovative 
ship design, acknowledges the modern eco-vessel and benefits the operator who maintains his ship and hull, 
and propeller, correctly. 
 
Our future will not exist if we do not take serious action to help our environment. It seems to me that each 
time we try to help, we tend to discover that we got it tragically wrong. We will all benefit from advancing 
technologies, such as the production of hydrogen from sea water using solar power. This needs to be devel-
oped as we have the proof of concept from last summer, but more money should be spent on super-
conductivity at room temperature and revolutionize the battery. But we must all have a pet project, an envi-
ronmental project, so that our re-futured children will look back at us and smile. Saving the environment can 
and should be done in small steps. I for one, have started switching off all my home appliances; I do not leave 
that little stand-by light on, that little red light. If a billion people did that in the world, how much better 
would our future be? But closer to home, what about looking out for our own country, our coastal seas, the 
huge amount of plastic flotsam that we see every day, and the huge biodiversity that exists in the Aegean? A 
prime example is the endangered Hellenic sperm whale that feeds and breeds in the Hellenic trench. Why not 
start getting ships to slow down when they are sailing over their feeding grounds, as our industry is required 
to do in so many other countries? 
 
Ladies and gentlemen, will everything become autonomous? Will we have these conferences remotely from 
the comfort of our environmentally friendly home? Who knows? We live in exciting times. Let’s see how we 
end up re-futuring our industry. I will let you know in 50 years when we are all here to discuss the outcome of 
what we decide today.  
Thank you very much. 
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Interview: Dr. George D. Pateras, President Hellenic Chamber of Shipping 

 

Q: The Hellenic Chamber of Shipping has a proud history dating back to 1936. What would consider the key 
milestones that have helped shape the association in more recent years, particularly your personal involve-
ment? 
A: The courses of Greek Shipping and HCS have been moving in tandem for the past 84 years. Our primary 
statutory scope is to advise the authorities on all issues pertaining to maritime economies. The impressive 
development of the fleet managed locally, is an indication of the positive role of HCS. Continuity and strict 
adherence to basic principles are the common characteristics of all Presidents and boards during these years. 
Recently, together with the Union of Greek Ship Owners and the Piraeus Chamber of Commerce and Industry, 
we are focused in organizing the Greek Maritime Cluster, the supportive foundation of our shipping industry. 
 
Q: How many members make up HCS’s membership? Who are some of association’s biggest company names, 
and what are the main areas of the shipping industry represented by the association? 
A: HCS is a public entity and membership is obligatory for all Greek registered ships, boats and crafts of any 
size and type. Our 24.000 membership consists of tankers, bulkers, containerships, LNG carriers, tugs, ro-ro’s, 
fishing boats, pleasure crafts etc. We expect that a revision of our statute will soon pass through Parliament 
that will enable foreign flag ocean vessels, which are managed in Greece, to apply voluntarily for member-
ship. 
 
Q: What are the main roles and objectives of HCS? What do you consider to be the advantages to companies 
joining the association? 
A: Shipping is instrumental to globalisation and the world trade for the benefit of the privileged and the un-
der privileged. Efficient shipping provides safe, punctual transport at reasonable costs. Efficiency in shipping 
is achieved through quality maritime education and training, adherence to safety rules and regulations and 
respect to the environment. These are the main tasks we constantly aim to improve. Our members are keen 
to participate in this commonly beneficial endeavour. 
 
Q: The IMO 2020 sulphur cap is now in operation. Whilst it is still in its very early stages, how successful has 
the implementation of it been by the Greek shipping community so far? 
A: It is still early to assess the situation. The Secretary General of IMO has issued an optimistic statement, 
which we would very much wish to agree upon however time will show. We have received several incidents of 
HSFO not meeting the sulphur content criteria and fuel is not available in several ports and areas. We hope 
that these are teething problems which will be resolved by the refineries and bunker providers. 
 
Q: Are there any issues surrounding IMO 2020 that in the opinion of HCS or your members, still need address-
ing? 
A: In the wider spectrum as regards the climate, issues such as the scrubber residues, the effectiveness of 
Water Ballast Management Systems, the compatibility of fuels with some engine types, initiatives at periph-
eral level which deviate from IMO’s policies, the slow steaming proposal and the possibility of modal shift 
which may produce a negative catalytic effect to the environment. 
 
Q: Low sulphur fuel or exhaust gas scrubbers? What has been the preferred option for ship owners and op-
erators that make up your membership? And what is HCS’s stance on the subject? 
A: We do not interfere in any way with operative or commercial matters since these concern exclusively ship 
management companies. It seems that scrubbers have or will soon be installed on about 4.000 ships but the 
price level of HSFO will certainly be a decisive factor on the medium term. 
 
Q: In addition to IMO 2020, the shipping industry is facing a number of upcoming environmental - sustainable 
regulations in the upcoming years, such as ballast water treatment, and improved ship recycling practices. 
With each additional compliance costing shipping companies money during a time when margins for many are 
tight, what is your overarching message to the industry? 
A: We support technologies and measures which have a proven positive environmental impact. We abide also 
to those measures for which there are serious reservations. The international nature of shipping dictates that 
decisions are taken solely by an international authorized entity and such is IMO. The cost of new equipment 
and retrofitting will offset on freights and cargo volumes while a number of ships for which the cost of com-
pliance is forbidding, will be recycled. Time will show. 
 
Q: Since 31st December 2018, all vessels sailing under an EU flag have been required to use an EU approved 
ship recycling facility. Two years in to this new regulation, how has it impacted your members? What are 
your thoughts on the ECSA approved list of ship recyclers? 
A: Greece supported the Hong Kong Convention. In my view decisions on the same issue by other parties is 
superfluous. We are streamlined with ECSA on this issue. 
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Q: What technologies do you predict will have a big impact on commercial shipping in the future? Are there 
any emerging technologies that particularly excite you and/or your members? 
A: As a naval architect/marine engineer myself, I am indeed excited by the issue which HCS is closely moni-
toring since we are working on a project for the replacement of the Greek coastal fleet equipped with more 
environmentally friendly propulsion power units. LNG which for some appeared as a panacea, is not a choice 
for ocean ships. It is now considered as a transitional fuel. Perhaps hydrogen will be the fuel of the future 
however technology has not reached yet the optimum point. When that happens it will have a cosmogonic 
effect on all sectors, economies and human activities. 
 
Q: What are the biggest challenges currently facing HCS’s members and the shipping industry at large? Con-
versely, what aspect of the shipping industry excites you the most? 
A: Cyber security, manpower, piracy, smooth transition to IMO 2020, erratic trade decisions, fire incidents on 
container ships and several other issues which keep shipping exciting but, since you asked, what excites me 
most in shipping is the permanent climate of volatility. Never a dull day … and night. 
 
Q: What is HCS and/or members doing on the recruitment side to ensure the right quality and quantity of 
future shipping employees are attracted to careers in the sector? 
A: Supply and demand are the decisive factors. 700 ship management companies operate in Greece, managing 
over 4.800 ships. Over 15.000 university graduates are employed directly and recruit these companies. Many 
have graduated from our two Maritime University Faculties and other  
Academic institutions and Maritime Colleges. 11 Marine Academies educate future ship officers who are also 
trained aboard ships. We lack in seagoing personnel. Both HCS and other shipping organisations are involved 
in making the maritime profession more appealing to our young generation. 
 
Q: What do you consider to be the association’s greatest achievements? 
A: Well, during my long presence at the Board, I do not recall ever a decision taken without unanimous vote. 
In a board of 32 Greeks, indeed this is an achievement. 
 
Q: What are your main goals and objectives for the future? 
A: Apart from the issues which we are currently dealing with, the objective of my Presidency, is through Mari-
time Hellas, the Greek Maritime Cluster to spread to the worldwide shipping community that Greek Shipping 
is not just the 21% of the world’s carrying capacity but behind this impressive  
achievement are highly skilled and devoted professionals, technicians, seamen, manufacturers, traders, ship 
repairers from all maritime arts and crafts who are continuing our 4.000 years maritime tradition. 
 
30.1.2020 
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Την 2α Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδυκτιακά το 14ο 
Ετήσιο Συνέδριο Ναυτικής Τεχνολογίας με τίτλο «Navigating through 
technological changes in Shipping». Το συνέδριο χαιρέτησε ο 
Αντιπρόεδρος του ΝΕΕ κ. Γεώργιος Αλεξανδράτος:  
 
 
Distinguished Ladies and Gentlemen, 
 
Members of the maritime technology community, this event coincides 
with a period of great uncertainty, even despair, should the storms 
threatening humanity are not tamed. The COVID-19 pandemic and the 
climatic change are both causing preoccupation to all inhabitants of our 
planet. Along with practically all sectors of the global society, the ship-
ping community struggles to overcome them. 
 
While on the public health front, we all rely on scientists, doctors and 
the effectiveness of the civil emergency system, the maritime industry  

Is engaged in wild forecasting as to the “day after”. Back to normal or the aftermath of the pandemic will 
affect and to what extent consumerism and globalization? Never a dull day in shipping and the unexpected is 
a norm that makes this industry so exciting. 
 
On the other front, that of saving the planet, the maritime industry is a pioneer in adapting to changes, 
methods and technologies which are friendlier to the environment of the oceans and the atmosphere. We 
have undertaken the obligation to reduce and eliminate the exhaust pollutants within a certain timeframe. 
But how? LNG is rightly considered as a transitional fuel. What about other energy sources? It is my under-
standing that while technology is progressing, there are still no viable solutions particularly for ocean ship-
ping. Ammonia, biofuels, electric drive and other fuels may be suitable for short sea shipping. In fact, HCS 
has initiated a project for the replacement of the Greek coastal fleet with zero carbon footprint ships. Clean 
hydrogen appears to be taking the lead, provided the high cost of electrolytes and cells is solved. 
 
For ocean shipping to meet the commitments undertaken within the remaining 30 years, the riddle has not 
been answered yet. What does the past dictate? The transitions from sail to steam and thereafter to internal 
combustion engines were obvious and well supported on cost benefit analysis. Cost of investment, availability 
and cost of fuel, specialized engineers on one hand and higher freight income on the other hand. It was rela-
tively easy for the entrepreneur to decide. Is it now? Is it prudent to invest on new building or second hand 
ships that may soon be obsolete? Navigating without a waypoint, this is how I fill. You members of the mari-
time technology community are asked to contribute in solving this riddle. 
 
I wish every possible success to this conference.  
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Το έντυπο αυτό είναι µια εσωτερική παραγωγή του Ναυτικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος 
Ακτή Μιαούλη 65, Τηλ. 210 4293827, Fax 210 4293831, Email: hcs@nee.gr  Web: www.nee.gr 

http://www.maritimehellas.org/ 
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