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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Κατά τον χρόνο 2021 που πέρασε σηµαντικά γεγονότα ναυτιλιακού
ενδιαφέροντος ήταν:


Η συνέχιση της πανδηµίας του COVID 19 µε τις µεταλλάξεις ∆ & Ο
επιβάλλοντας και στο χώρο της Ναυτιλίας τις Συνεδριάσεις και
Συσκέψεις µε το σύστηµα TELECONFERENCE,
την αναβολή
Ναυτιλιακών εκθέσεων και εκδηλώσεων, τις δυσκολίες ναυτολόγησης
και αποναυτολόγησης κλπ.



Στο ΥΝΑΝΠ είχαµε την δηµιουργία θέσεως Υφυπουργού, στην οποία
τοποθετήθηκε ο βουλευτής Πειραιά Ν∆ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΦΑ∆ΟΣ καθώς και την αλλαγή Α ΄- Β΄ Υπαρχηγών ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ
µε τους κ.κ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΣΑΚΟΓΛΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ.



Στον χώρο της Ναυτεργασίας είχαµε επίσης ιστορικής σηµασίας
αλλαγή του Γενικού Γραµµατέα της Πανελλήνιας Ναυτικής
Οµοσπονδίας (ΠΝΟ) µε την αποµάκρυνση του για δεκαετίες καπετάν
ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΑ και την εκλογή νέου Γενικού Γραµµατέα ΠΝΟ τον
καπετάν ΜΑΝΩΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ.



Η για πρώτη φορά συµµετοχή του ΝΕΕ στην 85η ∆ιεθνή Έκθεση της
Θεσσαλονίκης από 11 έως 19 Σεπτεµβρίου 2021.



Τέλος η συµµετοχή της Ναυτιλίας/ΝΕΕ στις εκδηλώσεις για τα 200
χρόνια από το 1821 και µε εµπεριστατωµένο κείµενο στη «ΛΕΥΚΗ
ΒΙΒΛΟ, Η ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥ 2040».
2022

Τα πεπραγµένα αναφέρονται στο έτος 2021 και κυκλοφορούν το πρώτο
τρίµηνο του 2022 και είναι σκόπιµο λόγω επικαιρότητας να σηµειωθεί ό,τι
στις αρχές του 2022 είχαµε εκλογές στο ΝΕΕ στην ΕΕΕ και στον ΣΕΕΝ όπου
στο ΝΕΕ στη θέση του Προέδρου επανεκλέγει ο ∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΠΑΤΕΡΑΣ,
και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα 14 παλαιά µέλη και δύο νέα, η κα
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ στην Γ’ κατηγορία και ο κ. ΑΠΕΡΓΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ στην
Ε’ κατηγορία. Επίσης στην ΕΕΕ & ΣΕΕΝ είχαµε αλλαγή Προέδρου, στην ΕΕΕ
µε την εκλογή της κας ΜΕΛΙΝΑΣ ΤΡΑΥΛΟΥ και στο ΣΕΕΝ µε την εκλογή του κ.
ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ.
Ι.Μ. Τσενεµπής
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΑΒΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΡΑΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ
ΝIΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΒΛIΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΑΛΑΜΑΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΦΑΛIΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

MANAGER

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ARVANITIDIS IOANNIS

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

MANAGING DIRECTOR

ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

TSENEBIS IOANNIS
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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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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Συμμετοχή ΝΕΕ - ΥΝΑΝΠ στην 85η ΔΕΘ 11-19 Σεπτεμβρίου 2021

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) μαζί με το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιμενικό Σώμα –
Ελληνική Ακτοφυλακή συμμετείχαν για πρώτη φορά στην 85η ΔΕΘ
2021. Η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στην Ελλάδα στο
πλαίσιο και της επετείου των 200 χρόνων από την ελληνική
επανάσταση.
Στη διάρκεια της Έκθεσης στο περίπτερο ΥΝΑΝΠ-ΝΕΕ
πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από δράσεις και ενημερωτικές
συζητήσεις με στόχο την ανάδειξη και προβολή της ελληνικής
εμπορικής ναυτιλίας στις οποίες συμμετείχαν ο Πρόεδρος ΝΕΕ Δρ Γ.
Δ. Πατέρας, ο Σύμβουλος ΝΕΕ κ. Γεώργιος Μπαρκάτσας και η
Τμηματάρχης ΝΕΕ κα. Μαριάννα Γεωργακοπούλου.

Από αριστερά ο Πρόεδρος ΝΕΕ ∆ρ. Γ. ∆. Πατέρας, ο ΓΓ Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ∆ρ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Υφυπουργός κ. K.
Κατσαφάδος, ο αρχηγός ΛΣ κ. Θ. Κλιάρης, ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Γ. Πλακιωτάκης, ο
ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ε. Κουτουλάκης

Συνάντηση µε εκπροσώπους Περιφερειών και φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Ο Πρύτανης Πανεπιστηµίου Πειραιώς κ.
Άγγελος Κότιος και ο Σύµβουλος ΝΕΕ κ.
Γεώργιος Μπαρκάτσας

Ο Πρωθυπουργός στο Περίπτερο ΥΝΑΝΠ-ΝΕΕ

Από αριστερά ο ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής κ. Ε. Κουτουλάκης, ο Πρόεδρος
ΝΕΕ ∆ρ. Γ.∆ Πατέρας, ο Πλοίαρχος ΛΣ κ. Γ.
Ρίγγας, ∆/ντής Θαλασσίων Συγκοινωνιών
ΥΝΑΝΠ, η κα Μαρία Μποϊλέ Καθηγήτρια
Τµήµατος Ναυτιλιακών Σπουδών Παν.
Πειραιώς

Από αριστερά η κα Αθηνά Φωκά Προϊσταµένη
Επιτελικής ∆οµής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, ο ΓΓ
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ε.
Κουτουλάκης, ο Πρόεδρος ΝΕΕ ∆ρ. Γ.∆
Πατέρας, η κα Μαρία Μποϊλέ Καθηγήτρια
Τµήµατος Ναυτιλιακών Σπουδών Παν.
Πειραιώς, ο Πλοίαρχος Λ.Σ κ. Γ. Ρίγγας ∆/ντής

Ο Πρόεδρος ΝΕΕ ∆ρ. Γ. Πατέρας, η Τµηµατάρχης ΝΕΕ
κα Μαριάννα Γεωργακοπούλου και ο Σύµβουλος ΝΕΕ
κ. Γ. Μπαρκάτσας.
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To Yπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη Ημερίδα με θέμα: «Πόλεις - Λιμένες,
Αρχιτεκτονική, Αστική Ανάπλαση, Τεχνολογία». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, την Δευτέρα 13
Σεπτεμβρίου 2021 στον ΟΛΘ και στον Προβλήτα Α’, Αποθήκη Γ’
Η Ημερίδα έχει ως στόχο να εξετάσει τη θέση των Ελληνικών Λιμένων ως προς την δυναμική τους σχέση με τις πόλεις. Σε
πιο βαθμό έχουν συμπεριλάβει οι Ελληνικοί λιμένες την αρχιτεκτονική στην φιλοσοφία τους, στις παλαιές και νέες
κατασκευές τους; Λαμβάνουν χώρα ουσιαστικές αστικές αναπλάσεις στις χερσαίες ζώνες λιμένων; Πλοίο ή
τραπεζοκάθισμα; Χώρος εναπόθεσης εμπορευμάτων ή χώρος στάθμευσης ΙΧ; Πως επιτυγχάνεται ο στόχος της αρμονικής
συνύπαρξης μεταξύ λιμένων και πόλεων; Πόσο βοηθούν οι νέες τεχνολογίες αυτή την δύσκολη σχέση;
Ο Πρόεδρος του ΝΕΕ Δρ. Γεώργιος Δ. Πατέρας χαιρέτησε την Ημερίδα:
Ερχόμενος στο λιμάνι με το πλοίο αντικρίζεις με χαρά τον προορισμό σου. Ατενίζοντας από την ξηρά την θάλασσα και το
λιμάνι, το μάτι σου, η σκέψη σου και η φαντασία σου αποδρούν από την καθημερινότητα και το κλειστό αστικό
περιβάλλον.
Οι αισθήσεις και των δύο παρατηρητών, παρά την διαφορετική οπτική γωνία, είναι ευχάριστες. Συνδετικός κρίκος το
λιμάνι που υπάρχει για να εξυπηρετεί τους κατοίκους της πόλης και της ευρύτερης ενδοχώρας. Η λειτουργία και η
ανάπτυξη της πόλης και του λιμανιού είναι αλληλένδετες. Η σχέση τους όμως μεταβάλλεται από τις νέες μορφές
μεταφορών και διαχείρισης φορτίων, από την κλιματική κρίση, την εξέλιξη των κοινωνικών δράσεων, την διασύνδεση με
άλλα μεταφορικά μέσα, τους νέους κανονισμούς ασφαλείας, την υπέρμετρη τουριστική ανάπτυξη, την πολεοδομική και
χωροταξική διαμόρφωση της πόλης κ.α.
Το ζητούμενο είναι η σχέση αυτή να είναι αρμονική και ισόρροπη.
Αφενός να μην περιορίζεται ο ασφαλής ελλιμενισμός, η παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα
των υπηρεσιών που επιτελεί το λιμάνι και αφετέρου οι λιμενικές υποδομές και υπερδομές να εντάσσονται αισθητικά και
πρακτικά στον χαρακτήρα της πόλης. Η ανάδειξη παρωχημένων κτιρίων και η αξιοποίηση ελεύθερων χώρων και
προβλητών, μπορεί να ενισχύσει την διασύνδεση της πόλης με το λιμάνι.
Για εμάς της ναυτιλίας δεν τίθεται το ερώτημα πλοίο ή τραπεζοκαθίσματα, Πιστεύουμε ότι με ορθολογισμό και
αντικειμενικότητα, οι ειδικοί θα μπορέσουν να εισηγηθούν τις κατάλληλες λύσεις,
Ελπίζουμε ότι η ημερίδα αυτή θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή.
Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία.
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Σημείωμα του Προέδρου ΝΕΕ Δόκτορος Γεωργίου Δ. Πατέρα για το λεύκωμα People of Yachting
της ONDECK MEDIA

«...και δεν είναι μόνο οι Βρετανοί», είπε ο Νίκος με καμάρι, «αλλά και οι Γάλλοι. Πολλοί Γάλλοι καταφθάνουν με τα
καΐκια τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τα κορίτσια είναι πανέμορφα και μισόγυμνα και χορεύουν τουίστ στα
βράχια. Κάποιες φορές πίνουν παραπάνω. Έχουν μαζί τους και κάτι ωραία ραδιοφωνάκια και κάνουν φοβερή
φασαρία.» Σε αυτή την σκέψη άφησε έναν εκστατικό αναστεναγμό ευχαρίστησης. Η Κέρκυρα είπε, «είναι θαυμάσιος
τρόπος για να περνάς τον χρόνο σου μιας και στο Καλάμι, ως γνωστόν, δεν συμβαίνει ποτέ τίποτα. Είναι καλύτερο και
από τον κινηματογράφο. Η
μουσική είναι ελεύθερη και
παντού. Συν τοις άλλοις,
είναι καλό για το εμπόριο.»
Η καρδιά του Lawrence
Durrell
βούλιαξε
στο
στήθος του ακούγοντας τις
ενθουσιώδεις συζητήσεις
τους για το μέλλον και τις
συνέπειες που είχαν τα
κείμενα του για την
Κέρκυρα και το Καλάμι.
Οι παρατηρήσεις των δύο
νεαρών Κερκυραίων στις
αρχές της δεκαετίας του ’50
υποδηλώνουν την αρχή της εποχής του θαλασσίου τουρισμού στην Ελλάδα, μολονότι ήδη από τα τέλη του 19ου
αιώνα είχαν καταγραφεί επισκέψεις Βρετανών με σκάφη αναψυχής, τα λεγόμενα «λόρδικα».
Η εξέλιξη του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα θα μπορούσε να αποδοθεί στους πολλούς αφοσιωμένους
επαγγελματίες του χώρου που τις τελευταίες δεκαετίες ανέπτυξαν σταδιακά στην αγορά, η οποία περιλαμβάνει τόσο
ιδιωτικά όσο και επαγγελματικά, μηχανοκίνητα και ιστιοπλοϊκά, μικρά ή και μεγαλύτερα σκάφη αναψυχής. Κοινός
παρονομαστής όλων των προσπαθειών ήταν πάντα η ποιότητα. Σήμερα, η Ελλάδα ηγείται της παγκόσμιας κατάταξης
και υπερέχει καταλαμβάνοντας το 23% της αγοράς των superyachts, ακολουθούμενη από την Νότια Γαλλία (19%) και
την Ιταλία (17%). Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πάνω από 225 αδειοδοτημένα superyachts.
Παρά τις θετικές και αισιόδοξες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένοι γραφειοκρατικοί
φραγμοί και δυσκολίες. Οι μαρίνες δυστυχώς αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ελλιμενισμού και στις
αυξημένες απαιτήσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών. Το πρόγραμμα για την αναβάθμιση των υπάρχουσων μαρίνων
και την κατασκευή νέων φαίνεται να προχωρά προς μια θετική κατεύθυνση, αλλά όχι με τον επιθυμητό και
απαιτούμενο ρυθμό.
Η Maritime Hellas, η Ελληνική Ναυτιλιακή Συστάδα που ιδρύθηκε από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Ναυτικό
Επιμελητήριο της Ελλάδος και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, επιδιώκει την ενθάρρυνση και τη
εξέλιξη των συνεργιών μεταξύ των ποικίλων κλάδων της βιομηχανίας του yachting, γεγονός που θα προσθέσει
μεγάλη αξία στην οικονομία. Η διεύρυνση των συμμετοχών στην Ελληνική Ναυτιλιακή Συστάδα θα συμβάλλει
σημαντικά στην επίτευξη του στόχου μας. Υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες των επαγγελματικών σκαφών
σέβονται τους κανόνες και το όμορφο περιβάλλον μας, όλες οι συμμετοχές είναι ευπρόσδεκτες.
Με ανυπομονησία για το μέλλον και το βλέμμα προς τα επόμενα πρόσωπα του yachting, ευχόμαστε στην μεγάλη
αδελφότητα της αγοράς του yachting συνεχείς επιτυχίες και καρποφόρες επιλογές, ούριους ανέμους και μαγευτικά
τοπία.
Καλές θάλασσες
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25 May 2021

Address by Dr. George D. Pateras, HCS President
Ladies and Gentlemen, Dear participants,
In the past 18 months humanity went through the 5 stages of grief, namely denial, anger, bargaining, depression and acceptance. It is now possible to assess he extent of the damage each and every sector of the human activity has sustained
and to draw a new course.
Tourism and all related industries of any form have been seriously, but not irreversibly, affected. Sea tourism however
faces not one but two challenges i.e. the renaissance of the market and compliance with the new environmental standards.
Scrap yards are quite active in cruise ship recycling while unfortunately many in the sea tourism sector have or will suspend their activities. Major events or catastrophes are occupational risks which every prudent entrepreneur should be
prepared to tackle.
Following the assessment new plans and schedules are put into practice. Their success relies on innovation, higher quality,
flexibility to regain the trust of the public, to obtain a competitive advantage. Attitudes and preferences of the prospective clientele are now more sophisticated. Will there be an equilibrium between supply and demand? It is my belief that
the new markets will absorb the capacity of those cruise ships that will be in service.
It seems unlikely that new ship building orders will be laces considering the unstable market and the cautious approach of
the investors. The luxury small cruise ships sector however presents a more promising picture due to the lower investment required, the feeling of improved health protection and the possibility of calling at more ports and anchorages.
The lack of viable solutions in replacing oil is of great concern all over the shipping industry. Although science is progressing in developing techniques such as ecologically produced hydrogen, methanol, biofuels and electricity, we are still far
away from adopting any of these solutions until their viability is proven and the production, storage and distribution systems are in place.
HCS in the pursuit of a new eco friendly Greek coastal fleet, is promoting the idea of new ships with replaceable energy
source which can be coupled to the existing propulsion system.
The deadlines are close, but it is my belief that by the close of this decade marine engineering will be radically transformed, a transformation similar to that from coal to oil.
Prospects of recovery in yachting which is the other part of sea tourism, are more optimistic.
This transitional Posidonia Sea Forum may give food for thought as well as hope for an industry that offers vacations,
pleasure, knowledge to millions and is a major contributor of revenue to many economies.
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The Hellenic Chamber of Shipping and HELMEPA held a virtual event to celebrate IMO’s World Maritime Day theme
“Seafarers: at the core of shipping’s future”, on Thursday 30 September 2021
The purpose of the event was to highlight the invaluable role of seafarers as key workers of global supply chains, now and
in the future, despite the ongoing crew change crisis, as well as to touch upon issues such as the empowerment of
women in shipping, challenges and opportunities for seafarers arising from the green and digital transformation of the
industry.

Επίσκεψη Πορτογαλικής αντιπροσωπείας
Δύο υπουργοί της Πορτογαλικής κυβέρνησης, οι κ.κ. Ricardo Serrão Santos, Minister of Maritime Affairs και Eurico Brilhante Dias, Secretary of State for Internationalization, μαζί με τους συμβούλους τους, επισκέφθηκαν το ΝΕΕ στις 12
Μαΐου 2021 και συζήτησαν ναυτιλιακά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου.
Στη συζήτηση από την πλευρά του ΝΕΕ συμμετείχαν: ο Πρόεδρος του ΝΕΕ Δρ. Γ.Δ. Πατέρας, οι Αντιπρόεδροι κ.κ.
Γ.Αλεξανδράτος και Β.Λογοθέτης, το μέλος της ΔΕ Ι.Τριφύλλης, και τα μέλη ΔΣ κ.κ. Χ.Σημαντώνης και Ι.Τσενεμπής,
καθώς και ο ναυτιλιακός σύμβουλος κ. Γ.Μπαρκάτσας.
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Εθιμοτυπική συνάντηση με αντιπροσωπεία της Λιθουανίας στο Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.
Στις4 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με αντιπροσωπεία της Λιθουανίας στα γραφεία του Ναυτικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Λιθουανίας ήταν η Υφυπουργός Οικονομικών και
Καινοτομίας κα Jovita Neliupšienė, ενώ συμμετείχαν ο Πρέσβης της Λιθουανίας στην Ελλάδα κ. Rolandas Kačinskas και
ο κ. Δημήτρης Βασιλάκης Επίτιμος Πρόξενος της Λιθουανίας στον Πειραιά.
Στην αντιπροσωπεία του ΝΕΕ με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλειο Λογοθέτη συμμετείχαν οι κκ. Γιάννης
Τριφύλλης μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ΝΕΕ, Χαράλαμπος Σημαντώνης Μέλος ΔΣ ΝΕΕ και Πρόεδρος της Ένωσης
Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων και οι Ναυτιλιακοί Σύμβουλοι κ. Γιώργος Μπαρκάτσας και κ. Μιχάλης
Σαρλής
Στη συνάντηση, συζητήθηκαν διάφορα θέματα με τη λιθουανική πλευρά να εστιάζει στο ρόλο της Λιθουανίας ως
διαμετακομιστικού κέντρου μεταξύ όμορων και γειτονικών χωρών της, στον αναπτυσσόμενο ναυπηγικό και
ναυπηγοεπισκευαστικό της τομέα, στο ευνοϊκό οικονομικό και επενδυτικό της περιβάλλον καθώς και στις προοπτικές
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Από πλευράς ΝΕΕ, συζητήθηκε ο θεσμικός ρόλος του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ως επίσημου συμβούλου
της πολιτείας σε θέματα ναυτιλίας, η δυναμική και η προοπτική του υπό ελληνική διαχείριση στόλου καθώς επίσης
και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών.
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Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Νιγηρίας στα γραφεία του ΝΕΕ
Στις 29 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος συνάντηση με
αντιπροσωπεία της Νιγηρίας, που επισκέφθηκε τη χώρα
μας κατόπιν προσκλήσεως της εταιρείας Atlantic Bulk
Carriers
Management
LTD.
Επικεφαλής
της
αντιπροσωπείας της Νιγηρίας ήταν ο Υπουργός
Μεταφορών κ. Rotini Amaechi, ενώ συμμετείχαν μεταξύ
άλλων η Πρέσβης της Νιγηρίας στην Ελλάδα κα Nimi
Akinkugbe, ο Γ. Γ. Ναυτιλίας και Μεταφορών κ. Victor
Ewache, ο Γεν. Διευθυντής Λιμένων κ. Bello Koko, ο Γεν.
Γραμματέας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας Dr. Bashir Jamoh
καθώς και άλλοι επίσημοι από τη Νιγηρία.
Από την πλευρά της Atlantic Bulk Carriers Management
LTD συμμετείχαν ο Γεν. Διευθυντής κ. Στέλιος
Παπαδόπουλος και Μέλος ΔΣ ΝΕΕ, ο κ. Α. Μητροφάνης
Εκτελεστικός Διευθυντής και ο Μ. Χαραλάμπους
Διευθυντής Οικονομικού.
Στην αντιπροσωπεία του ΝΕΕ με επικεφαλής τον
Πρόεδρο του ΝΕΕ Δρ. Γεώργιο Δ. Πατέρα συμμετείχαν ο
κ. Ιωάννης Τριφύλλης Μέλος ΔΕ, η κα Αντωνία
Λουδάρου Μέλος ΔΣ ΝΕΕ, και οι Ναυτιλιακοί Σύμβουλοι
Γεώργιος Μπαρκάτσας, Μιχάλης Σαρλής.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα θέματα μεταξύ
των οποίων η πειρατεία, η εγκληματικότητα καθώς και
η μη χαρτογράφηση των λιμανιών της Νιγηρίας, με την Ελληνική πλευρά να τονίζει αφενός μεν την ανάγκη
αποτελεσματικής αντιμετώπισης των εν λόγω θεμάτων σε συνδυασμό με την διαθεσιμότητα και παροχή υπηρεσιών
προς τα Ελληνικά πλοία που προσεγγίζουν τα λιμάνια της χώρας αφετέρου δε τις προοπτικές για την περαιτέρω
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
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O ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ
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Συνέντευξη Προέδρου ΝΕΕ
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Σημείο επανεκκίνησης το εμβόλιο
Οι απαισιόδοξοι δεν επιβιώνουν στον ναυτιλιακό στίβο
Δρ. Γεώργιος Πατέρας, Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
Συνέντευξη στον Αντώνη Καραμαλέγκο, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 02-2021
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160 Χρόνια ΝΑΤ

Έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής με τίτλο «160 Χρόνια ΝΑΤ» διοργάνωσε το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο για να
υπογραμμίσει την αδιάλειπτη παρουσία του στο πλευρό του Έλληνα Ναυτικού για περισσότερο από ενάμιση αιώνα. Η
έκθεση πραγματοποιήθηκε στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά από τις 13 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και την 6η
Ιανουαρίου 2022.
Το ΝΑΤ ξεκίνησε ως ένας από τους πρωτοπόρους θεσμούς κοινωνικής ασφάλισης στον κόσμο και εξελίχθηκε ως
εχέγγυο των δικαιωμάτων που προκύπτουν από το ρόλο και το έργο των Ελλήνων Ναυτικών. Το 1836 στο διάταγμα
«περί σχηματισμού Απομαχικού Ταμείου δια τους Απομάχους», δρομολογήθηκε επισήμως η ίδρυση του Ναυτικού
Απομαχικού Ταμείου, η οποία τελεσφόρησε αρκετά χρόνια αργότερα, το 1861, με την θεσμοθέτηση του ΧΛΘ νόμου.
Ο τότε Υπουργός των Ναυτικών Αθαν. Α. Μιαούλης, στη σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται μετά την ψήφιση του νόμου
από τη Βουλή, περιγράφει τον νεοσυσταθέντα οργανισμό ως κοινό κτήμα όλων των Ελλήνων που δεν ανήκει «εις
τούτην ή εκείνην την πόλιν την ναυτική, αλλά είναι κτήμα ανεξαρτήτως όλων των ναυτιλλομένων και παντός άλλο
θαλάσσης εργάτου» που θα ωφελήσει τους από της θαλάσσης τα του βίου καρπούμενους, τους πατέρες, τις μητέρες,
τους συζύγους και τα τέκνα αυτών».
Το ΝΕΕ ήταν μέγας χορηγός της εκδήλωσης του ΝΑΤ και με σχετική εγκύκλιο προέτρεψε τα μέλη του να επισκεφθούν
την έκθεση.
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Ο Πρόεδρος του ΝΑΤ ευχαριστεί δια µέσου του Αντιπροέδρου Γιώργου Σπ. Αλεξανδράτου το ΝΕΕ για την αµέριστη στήριξη του

Ανάµεσα στον Υπουργό Εργασίας κύριο Κωστή Χατζηδάκη τον Υφυπουργό Ναυτιλίας κύριο Κώστα Κατσαφάδο και άλλους
επισήµους, ο Αντιπρόεδρος του ΝΕΕ Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος εκπροσωπώντας το ΝΕΕ Το ∆εκέµβριο του 2021 στην έκθεση
160 χρόνια που στηρίχθηκε µε την αιγίδα και οικονοµικά από το ΝΕΕ
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Τελετή Ορκωμοσίας ΠΜΣ Ναυτιλία και MSc Sustainability and Quality in Marine Industry
του Πανεπιστήμιου Πειραιώς

Την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, στο ΣΕΦ
πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας των
αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) στη Ναυτιλία και του MSc
Sustainability and Quality in Marine Industry, του
Tμήματος
Ναυτιλιακών
Σπουδών
του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, παρουσία φορέων της
αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού και
ναυτιλιακού κόσμου.

Ο κ. Γιώργος Αλεξανδράτος, Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος απηύθυνε χαιρετισμό
εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του ΝΕΕ

Αγαπητοί απόφοιτοι,
Λίγα λόγια για να εκφράσω την χαρά που μοιράζομαι με εσάς
αυτή την σημαντική γα την πορεία σας ημέρα.
Οι ανώτερες ναυτιλιακές σπουδές προϋπήρξαν της ίδρυσης το
1989 του τμήματος Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Στην πρώην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά δίδασκε
Ναυτιλία από την δεκαετία του ’60 ο αείμνηστος Ελευθέριος
Γεωργαντόπουλος, που ήταν ανώτερος αξιωματικός του
Λιμενικού Σώματος. Ναυτιλία επίσης δίδασκε στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό ο καθηγητής Βασίλης Μεταξάς. Την εποχή
εκείνη και συγκεκριμένα το 1959, τον στόλο αποτελούσαν
1520 μάλλον υπερήλικα πλοία με 12 εκατομ. τόνους DWT και
κατείχαμε την δέκατη θέση στην παγκόσμια κατάταξη.
Σήμερα, έχοντας πλέον παγιοποιηθεί στην πρώτη θέση παγκοσμίως με 5000 πλοία 404 εκατομ. τόνων με μέσο
όρο ηλικίας 12,4 χρόνια, 20% του παγκόσμιου τονάζ, διαπιστώνουμε το μέγεθος και την σημασία αυτής της
ανάπτυξης.
Το ναυτιλιακό αυτό θαύμα που συντελέσθηκε στα 60 αυτά χρόνια οφείλεται σε τρεις παράγοντες, στην
επιχειρηματικότητα, στην ναυτοσύνη και στις ικανότητες του στελεχιακού δυναμικού μας. Η ανώτατη ναυτιλιακή
εκπαίδευση, όπως αυτοί που έλαβαν και οι προηγούμενοι από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, συνέβαλε καθοριστικά
στην εξέλιξη και ανάδειξη των στελεχών αυτών.
Κάποιοι από εσάς ήδη εργάζεστε και κάποιοι θα επιδιώξετε να απασχοληθείτε σε ναυτιλιακές ή
παραναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Δεν νομίζω να υπάρχει ευρύτερος ορίζοντας από αυτόν του κλάδου που επιλέξατε. Όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι
δυνατά, εφόσον υπάρχει η διάθεση, η ευρηματικότητα, το πάθος για εξέλιξη. Είσαστε μέλη της Ελληνικής
Ναυτικής οικογένειας.
Καλή επιτυχία στις σταδιοδρομίες σας και... απολαύστε το ταξίδι.
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Ο Αντιπρόεδρος ΝΕΕ Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος εκπροσωπώντας το ΝΕΕ στη
λιτανεία εικόνας και εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος, Πολιούχου Πειραιώς στις 12/12/21

Ο Αντιπρόεδρος ΝΕΕ Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος συνοµιλώντας µε φοιτητές ΑΕΝ στο συνέδριο µε τίτλο «Καλές Θάλασσες µε
υγεία» στον ΠΟΥΑΘ στο οποίο συµµετείχε ως οµιλητής. Οκτώβριος 2021
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΝΕΕ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟ 2021
Συνεδρίαση της 26ης Ιανουαρίου 2021
Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 26/1/2021 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:
(1) Μελέτη ανανέωσης του Ακτοπλοϊκού Στόλου
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το κόστος του τελικού σταδίου της Μελέτης, που είναι το «Business Plan» και θα
κοστίσει περί 500.000€ διαπραγματεύεται να δοθούν τα χρήματα από το Υπουργείο Οικονομικών, διότι όπως
ανέφεραν αν γίνει ενέργεια να δοθούν από την Commission δημιουργεί δυσκολίες σε άλλα πολύ μεγαλύτερα κονδύλια,
που διαπραγματεύονται με την Commission. Ίδωμεν.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος σημειώνει ότι ήδη καλύφθηκε η δαπάνη του 2ου σταδίου της μελέτης και έγινε έμβασμα
στην PriceWaterHouseCooper του Λουξεμβούργου 66.000€ (50% από ΝΕΕ/ΝΑΥΣ και 50% από ΣΕΕΝ).
Επίσης σημειώνω συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος, ότι γίνεται εκμετάλλευση της όποιας θετικής πηγής για το θέμα υπάρχει,
όπως έγινε με την ΟΚΕ (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή), υπό την Προεδρία του κ. Γ. Βερνίκου και προς την οποία
απευθύναμε το ακόλουθο έγγραφο:

Αρ. πρωτ.: 2390
Πειραιάς 30/11/2020
Προς τον
Αξιότιμο Κύριο
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΕΡΝΙΚΟ
Πρόεδρο Ο.Κ.Ε
Κύριε Πρόεδρε,
Δημόσια διαβούλευση για το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»
Σε συνέχεια της από 26.11.2020 επιστολής σας, το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (NEE) θεωρεί εξαιρετικά σημαντική τη
δημόσια διαβούλευση, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις «Στρατηγικές
Κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
Ελπίζουμε πράγματι ό,τι ο παραγωγικός αυτός διάλογος, σε μια τόσο κρίσιμη για την Ελληνική οικονομία συγκυρία, θα
αποφέρει χρήσιμα και ουσιαστικά αποτελέσματα.
Ανατρέχοντας τους σκοπούς και τους στόχους του Σχεδίου Ανάκαμψης και ιδιαίτερα, όσον αφορά στην εξωστρέφεια, στην
ανταγωνιστικότητα, στην απασχόληση, στην ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κοινωνική συνοχή, θα
έλεγε κανείς ό,τι η συμπερίληψη στο πλαίσιο του συνολικού Εθνικού σχεδιασμού του τομέα της Ναυτιλίας στον Ελλαδικό
χώρο, με προτεραιότητα στην Ακτοπλοΐα, φαντάζει όχι μόνο αναγκαία, αλλά και αυτονόητη.
Υπό το φως των ανωτέρω και με δεδομένη την διαθεσιμότητα των εν λόγω χρηματοδοτικών εργαλείων, φρονούμε ό,τι το
ζήτημα της ανανέωσης του Ελληνικού Ακτοπλοϊκού στόλου θα πρέπει να ενταχθεί κατά προτεραιότητα στο «Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», προκειμένου να τύχει σχετικής Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης δεδομένου ό,τι αφενός μεν
αποτελεί ένα έργο κεφαλαιώδους σημασίας, αφετέρου δε η φύση αλλά και η υλοποίηση του ανταποκρίνονται πλήρως σε
θεμελιώδεις στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, όπως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, της
ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος, και της κοινωνικής συνοχής. Αυτά στο μέγιστο βαθμό υπηρετεί η Ακτοπλοΐα
και είναι αναγκαία η διατήρηση υψηλού επιπέδου Υπηρεσιών στην συγκοινωνία της Νησιωτικής Ελλάδας.
Μελετώντας ωστόσο το κείμενο του σχεδίου με έκπληξη διαπιστώσαμε, ότι παρότι στον Άξονα 4.6 αναφέρεται η ενίσχυση
των βασικών τομέων που επλήγησαν από την πανδημία όπως ο Τουρισμός, ο Πολιτισμός, η Μεταποίηση και o Αγροτικός
τομέας δεν υπάρχει καμία αναφορά στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Παρόλα αυτά είναι προφανές ό,τι η κρίση ως συνέπεια της
πανδημίας, έπληξε σφόδρα την Ελληνική Ακτοπλοΐα, με αποτέλεσμα να στερείται τα κεφάλαια που είναι απαραίτητα όχι μόνο
για την λειτουργία και την εν γένει επιβίωσή της, αλλά και για το μείζον θέμα της ανανέωσης του Ακτοπλοϊκού στόλου, το
οποίο προβάλει πιο επιτακτικό από ποτέ.
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Επιπρόσθετα, στον άξονα 1.3 τίθεται ξεκάθαρα το ζήτημα της μετάβασης σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών,
το οποίο όπως αναφέρεται αποτελεί «βασική πρόκληση για την Ελλάδα», χωρίς ωστόσο οποιαδήποτε μνεία στον Ακτοπλοϊκό
στόλο, αλλά και τους άλλους κλάδους της Ναυτιλίας που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο. Ως εκ τούτου θεωρούμε
ό,τι η OKE θα διερευνήσει και αυτούς τους τομείς.
Ειδικότερα για την Ακτοπλοΐα, επιθυμούμε να σημειώσουμε, ότι συμμετέχει στο ΑΕΠ της χώρας μας με 12,9 δισ. Ευρώ, ήτοι
με ποσοστό 7,3%, ενώ εάν ληφθούν υπόψη και τα δρομολόγια της Αδριατικής η συμμετοχή ξεπερνά τα 16 δισ. ήτοι το 9,2%
του ΑΕΠ. Ωστόσο το 40% του στόλου είναι άνω των 40 ετών και θα πρέπει να ανανεωθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ
κανένα από τα υφιστάμενα πλοία δεν θα πληροί στο μέλλον τις απαιτήσεις για μειωμένους ρύπους C02 που θέτει ως πρώτη
προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το ΝΕΕ αναγνωρίζοντας την νευραλγική σημασία του κλάδου της Ακτοπλοΐας, αλλά και την ανάγκη εκπόνησης ενός σχεδίου
ανανέωσής του με παράλληλη διασφάλιση χρηματοδότησης του όλου εγχειρήματος από την Ε. Ένωση, έχει προχωρήσει στην
ανάθεση σχετικής μελέτης στην εταιρεία PriceWaterhouseCoopers, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Το σχέδιο
χρηματοδότησης των Ακτοπλοϊκών εταιρειών, προκειμένου να προχωρήσουν στην ανανέωση του Ελληνικού Ακτοπλοϊκού
στόλου θα πρέπει να δρομολογηθεί και να υλοποιηθεί μέσα στην επόμενη 10ετία.
Με δεδομένα τα όσα μνημονεύονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης, η Ελλάδα πρόκειται να χρησιμοποιήσει κεφάλαια ύψους 13 δις
ευρώ από το ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπό μορφή δανείων για χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδύσεων,
συγχρηματοδοτούμενων με επενδυτικά κεφάλαια και δάνεια προερχόμενα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα ή/και
Ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς θεσμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Ευελπιστώντας, ότι τα προαναφερθέντα θα αξιολογηθούν θετικά από την OKE, τόσο Εγώ προσωπικά, όσο και οι Υπηρεσίες
του ΝΕΕ παραμένουμε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιοδήποτε διευκρινήσεων, προσβλέποντας παράλληλα σε μια
στενή συνεργασία, τόσο με τις Υπηρεσίες σας, όσο και με αυτές του Υπουργείου Οικονομικών.
Παράλληλα έχει αποσταλεί σχετικό έγγραφο στο ΥΝΑΝΠ για τη σύσταση Ειδικής 6μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
(Πρόεδρος ΝΕΕ, μέλος ΔΣ/ΝΕΕ, μέλος Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μέλος ΥΝΑΝΠ, μέλος ΣΕΕΝ και μέλος PWHC, με
τους αναπληρωτές τους. Έργο της Επιτροπής θα είναι η διερεύνηση των υποβαλλομένων αιτήσεων για
χρηματοδότηση κατασκευής περιβαλλοντικής τεχνολογίας πλοίων και η σχετική Συμβουλευτική εισήγηση στον
Δημόσιο Φορέα που θα ενεργεί τη χρηματοδότηση.

(2) Ηλεκτρονική πλατφόρμα διακινήσεως φορτίων (N.I.P.C.S)
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το θέμα της Δημιουργίας Εθνικής Πλατφόρμας διακινήσεως φορτίων στο
νομοθεσμικό τομέα του έχει κάνει πρόοδο και είναι έτοιμο να λειτουργήσει αν βρεθούν προς το παρόν τα 3-4 εκ ευρώ
που απαιτούνται και είναι ο άλλος σημαντικός τομέας. Θεωρώ συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος ό,τι οι φορείς που θα
ωφεληθούν από το σύστημα όπως, οι Εκτελωνιστές, οι Πράκτορες, μέλη του ΕΒΕΠ κλπ πρέπει να συνεισφέρουν το
ΝΕΕ μπορεί ως μαγιά να βάλει κάποιο ποσό, δεδομένου ό,τι δεν έχει όφελος από τη λειτουργία του N.I.P.C.S.
Το ΥΝΑΝΠ με το ακόλουθο έγγραφο παρακαλεί για τη συνδρομή του ΝΕΕ.
«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Στα πλαίσια της προωθούμενης από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διάταξης νόμου για τη δημιουργία της
Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρμας Λιμενικής Κοινότητας ("National lntegrated Port Community System"), θα εκτιμούσαμε, στο
πλαίσιο της θεσμικής μας συνεργασίας, λόγω της εκπροσώπησης του ναυτιλιακού cluster καθώς και της ανάγκης για άμεση
υλοποίηση της εν θέματι πλατφόρμας, τη συνδρομή σας στη διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών από την ευρωπαϊκή και τη
διεθνή αγορά, καθώς και τη συλλογή και παροχή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στοιχείων για την
κοστολόγηση ομοίων έρνων, τη λειτουργία τους και τη μεθοδολογία υλοποίησής τους, προχωρώντας σε ενέργειες τις οποίες
θεωρείτε αναγκαίες, κατάλληλες και πρόσφορες για την επίτευξη του εν λόγω δημοσίου συμφέροντος σκοπού»
(3) Λιμάνια και Προβλήματα
Ενημερώνεται το ΔΣ ό,τι στις 16/12/2020 με πρωτοβουλία των Σωματείων εμπλεκομένων στη λειτουργία του λιμένα
Πειραιά και στην Ναυπηγοεπισκευαστική βάση Περάματος (ΣΕΝΑΒΙ – ΝΑΖΩΠΕΙ) διεξήχθει τηλεημερίδα με τα
ακόλουθα θέματα:

58

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ


Υψηλές χρεώσεις της παράδοσης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων (Σύμβαση MARPOL).
Οι μονοπωλιακές συνθήκες, αναμφίβολα δημιουργούν καταστάσεις και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Στα πλαίσια
διευθέτησης επεσημάνθηκε ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Κανονισμού 2017/352, και να
καθοριστούν σε κάθε λιμάνι οι ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 4 αυτού, αναδειχθούν περισσότεροι πάροχοι με
γνώμονα να παύσουν να λειτουργούν μονοπωλιακές καταστάσεις.
Από την πλευρά της Πλοιοκτησίας, επισημάνθηκε η προώθηση από το ΥΝΑΝΠ του Σχεδίου ΚΥΑ,στα πλαίσια
εφαρμογής της Οδηγίας 2019/883, και έγινε αναφορά στις επίμαχες διατάξεις, που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ, που
παραβιάζουν την Κοινοτική Οδηγία. (Άρθρα 2,5,9 και 21).

Τα απόβλητα των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.
Για το θέμα έχει προσφύγει ο ΟΛΠ στο Σ.τ.Ε, με αφορμή, ότι ιδιωτική εταιρεία περισυνέλεγε τα σχετικά απόβλητα σε
ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα.
Η αίτηση ακύρωσης πράξεων στο Σ.τ.Ε, θα εκδικαστεί στις 22/2/21. Ζητήθηκε από ναυπηγοεπισκευαστές να γίνουν
παρεμβάσεις και από Εφοπλιστικές Ενώσεις.
Ο ΣΕΕΝ δήλωσε, ότι έχει αναθέσει σε δικηγόρο να μελετήσει το θέμα κσι θα προβεί ανάλογα σε ενέργειες.

Πρόσφατες εξελίξεις για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Επί του θέματος γνωστοποιήθηκαν κατά πληροφορίες τα ακόλουθα:
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν τρεις εταιρείες.
- H εταιρεία του κ. Πριόβολου (Όμιλος Northstar) με προσφορά 15.000.000€
- Η εταιρεία Filotec (Ολλανδικών συμφερόντων) με προσφορά 15.100.000€ και
- Η εταιρεία Οnex (Αμερικανικών συμφερόντων) με προσφορά 1.000.000€
Οι τιμές δήλωσε ο Πρόεδρος της ΣΕΝΑΒΙ είναι εξωπραγματικές, και δεν ανταποκρίνονται καν στην αξία του
ναυπηγείου (χώρων ξηράς, δεξαμενών κλπ).
Τα ναυπηγεία πρέπει, κατέληξε, να γίνουν βιώσιμα και να μη λειτουργούν, από κρατικές επιχορηγήσεις.
•
Διασφάλισης των θέσεων ναυπηγοεπισκευής στους χώρους επισκευής πλοίων.
Διατυπώθηκε η θέση από τους ναυπηγοεπισκευαστές ό,τι οι προθέσεις του ΟΛΠ, είναι να καταργήσει κάποιους
χώρους επισκευών πλοίων πχ Μόλο Δραπετσώνας και να τους διαθέσει σε άλλες δραστηριότητες.
Συμφωνήθηκε στη φάση αυτή να παρακολουθούνται οι εξελίξεις, και αν απαιτηθεί να γίνουν οι όποιες παρεμβάσεις.
•
Καταχρηστικές χρεώσεις σε πλοία από ΟΛΠ
Στο θέμα αυτό ενημερώθηκαν σαφώς και εκτενώς οι συμμετέχοντες, για τις «διπλές χρεώσεις» και τις ενέργειες που
έχουν γίνει.
Ακόμη αναφέρθηκε ό,τι ήδη η ΡΑΛ που η σχετική αλληλογραφία της έχει κοινοποιηθεί, έχει επιληφθεί του θέματος και
θα δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις/στοιχεία.
•
Περιβαλλοντικά ζητήματα του λιμένα Πειραιά
Πρόσφατα εγκρίθηκαν με Απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος, οι περιβαλλοντολογικοί όροι, για τον λιμένα Πειραιά. Στη
φάση αυτή, οι αρμόδιες Αρχές εντέλλονται να παρακολουθήσουν την εφαρμογή και κανονιστική υλοποίηση.
Τέλος αποφασίστηκε μια νέα συνάντηση προσεχώς στο 3μηνο το 2021 για ανταλλαγή θέσεων/απόψεων επί βασικών
θεμάτων και των έως τότε εξελίξεων.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ εκτίμησε ό,τι είναι σκόπιμο να απατηθεί για την περισυλλογή Αποβλήτων η
εφαρμογή του άρθρου 105, ν. 4405/2017 που προβλέπει περισσότερους παρόχους από ένα (Μονοπώλιο) σε όλα τα
μεγάλα λιμάνια με πρώτο και προεξέχον τον Πειραιά.

(4) Επιτροπή Κρουαζιέρας
Ενημερώνεται το ΔΣ ό,τι η Ένωση Φορέων Ναυτιλίας και Κρουαζιέρας ενημέρωσε και εναντιώνεται στη πρωτοβουλία
του Υπουργείου Τουρισμού να συστήσει «Ειδική Επιτροπή της Κρουαζιέρας».
Το ΝΕΕ και ο χώρος της Επιβατηγού Ναυτιλίας διερωτώνται από πού η Ένωση αυτή έλκει το δικαίωμα να παρεμβαίνει
όταν επίσημα εκπροσωπεί ο ΣΕΕΝ και ο κ. Ανδρ. Ποταμιάνος ο κατ΄ εξοχήν άνθρωπος της κρουαζιέρας είναι
Αντιπρόεδρος του ΣΕΕΝ.
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Πέραν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος σημείωσε ό,τι για τα ναυτικού περιεχομένου θέματα πρέπει να έχει αρμοδιότητα
μόνον το ΥΝΑΝΠ, που έχει την τεχνογνωσία και εμπειρία του χώρου. Πρόσφατα ερήμην του ΥΝΑΝΠ έγινε η
παραχώρηση της μαρίνας Αλίμου και έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα στα ναυλοχούντα εκεί επαγγελματικά
θαλαμηγά μέλη και του ΝΕΕ, όπου η Πολιτική του νέου Παρόχου τα ωθεί εκτός μαρίνας. Αν όμως στις
διαπραγματεύσεις της παραχώρησης ήταν το ΥΝΑΝΠ που έχει γνώση των θεμάτων των Ελληνικών σκαφών, θα είχαν
τεθεί όροι προστασίας του Θαλάσσιου Τουρισμού.

(5)

Ναυτεργασία – Εκπαίδευση

Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι λόγω COVID– 19 τα θέματα του ΓΕΝΕ δεν συζητούνται, αλλά η Διοίκηση συντάσσει τα
έγγραφα και τα στέλνει για υπογραφή στα Μέλη του ΔΣ/ΓΕΝΕ.
Ο κ. Ι. Τριφύλλης εκπρόσωπος ΝΕΕ και ο κ. Κ. Αντωνόπουλος εκπρόσωπος ΕΕΕ στο ΔΣ/ΓΕΝΕ παρεκάλεσαν με
πρωτοβουλία ΝΕΕ που έχει την τεχνογνωσία να οργανωθεί, ώστε να γίνονται και στο ΓΕΝΕ TELECONFERENCE.
Το ΔΣ απεδέχθη και αναθέτει στη Γραμματεία ΝΕΕ την σχετική οργάνωση αφού συνεννοηθεί με το ΓΕΝΕ.
Το άλλο θέμα είναι ό,τι σύμφωνα με νέο νόμο ΥΝΑΝΠ του 2020 προβλέπεται οι Αξιωματικοί από Ν. ΕΠΑΛ να
εξελίσσονται σε Αξιωματικούς Α΄ Τάξεως (έως σήμερα έφθαναν μόνο στο δίπλωμα Γ΄) ήδη λειτουργούν στις ΑΕΝ
σχολεία (Ασπρόπυργο και Χίο) και υπάρχουν και σπουδαστές.
Το ΔΣ εξέφρασε απορία όσον αφορά την επάρκεια σε γνώσεις των Αξιωματικών αυτών σε σύγκριση με τους
Αποφοίτους ΑΕΝ.

(6)

COVID-19, εμβολιασμός Ναυτικών κατά προτεραιότητα

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το ΝΕΕ με το ακόλουθο έγγραφο εισηγήθηκε στο ΥΝΑΝΠ τον κατά
προτεραιότητα εμβολιασμό των Ναυτικών εναρμονιζόμενο με σχετικό Δελτίο Τύπου της ΕΕΕ.
Σχετικό έγγραφο προς ΥΝΑΝΠ
«Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) δεδομένων των συζητήσεων και προγραμματισμού για τον προσεχή
«Εμβολιασμό εναντίον του COVID 19», αξιολογεί ό,τι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για εμβολιασμό των εν «Ενεργεία
Ναυτικών κατά προτεραιότητα».
Τούτο διότι:

Ειδικότερα τα πληρώματα της Επιβατηγού Ναυτιλίας ερχόμενα καθημερινά σε επαφή με 100άδες επιβάτες,
τόσο στον ευρύτερο χώρο της Ακτοπλοΐας, όσο και της κρουαζιέρας, θεωρούμε ότι πρέπει να ενταχθούν στις
ομάδες υψηλού κινδύνου.

Από την άλλη μεριά τα πληρώματα των άλλων κλάδων της Ναυτιλίας για τη ναυτολόγηση/αποναυτολόγηση
υποχρεούνται σε αεροπορικά ταξίδια και επαφές με πολυδαίδαλο κοινό στα αεροδρόμια, καθώς επίσης και
λόγω της φύσεως του επαγγέλματος οι ναυτικοί, τόσο στα λιμάνια προσεγγίσεως του πλοίου, όσο και στο ίδιο
το πλοίο, εκτίθενται στον COVID 19 χωρίς τις δυνατότητες προφύλαξης.
Συνεπώς είναι αναγκαίο από τώρα το ΥΝΑΝΠ να μεσολαβήσει και παρεμβαίνοντας στις συζητούμενες Διαδικασίες
Εμβολιασμού στη χώρα μας να επιδιώξει και προβλεφθεί κατά προτεραιότητα ο εμβολιασμός των εν «Ενεργεία
Ελλήνων Ναυτικών», αλλά και με παρεμβάσεις σε Διεθνές επίπεδο να συμβάλλει, ώστε διεθνώς οι ναυτικοί να τύχουν
προτεραιότητα στον εμβολιασμό, όπως έγκαιρα με σχετικό Δελτίο Τύπου της Ε.Ε.Ε 20/11/2020 (επισυνάπτεται),
επισημαίνει και αναλυτικά αναφέρεται στο έργο και την προσφορά στην κοινωνία των ναυτικών ο Πρόεδρος της κ. Θ.
Βενιάμης.
Παρακαλούμε, κε Υπουργέ, για την έγκαιρη παρέμβαση σας και ενέργειες του Υπουργείου σας για να εξασφαλιστεί ό,τι
στην ιεράρχηση των ομάδων κατά προτεραιότητα εμβολιασμού θα ενταχθούν και οι Ναυτικοί. »

(7)

Συμμετοχή της Ναυτιλίας στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια Ελληνικού Κράτους

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι ύστερα από πρόσκληση της κας Γιάννας Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη Προέδρου
της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» ενημερώθηκε ό,τι στον προγραμματισμό της επετείου περιέχεται και η καταγραφή
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«βίβλου» με οράματα των παραγωγικών τάξεων για το 2040.
Καλείται λοιπόν το ΝΕΕ εκπροσωπώντας όλον τον Εφοπλιστικό χώρο να ανταποκριθεί στο κάλεσμα .
Το ΔΣ συμφωνεί και παρακαλεί τον κ. Πρόεδρο να επιμεληθεί του θέματος σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό
του «Ελλάδα 2021».

(8)

Περισυλλογή Αποβλήτων

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι πρόσφατα με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας του ΥΝΑΝΠ, επανέρχεται το
θέμα κανονιστικής ρυθμίσεως του πλαισίου περισυλλογής αποβλήτων στα Ελληνικά λιμάνια.
Το ΝΕΕ που από χρόνια ασχολείται με το θέμα στηρίζει τις θέσεις των Χρηστών Λιμένων πλοίων μελών ΝΕΕ, ώστε να
διαμορφωθεί «κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο», που θα παρέχει τη δυνατότητα ανάθεσης σε περισσότερους του 1ος
παρόχου. Προς αυτή την κατεύθυνση απέστειλε στη Γενική Γραμματεία ΥΝΑΝΠ το ακόλουθο Υπόμνημα.
Προς τον
Αξιότιμο Κύριο
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΥΡΙΑΖOΠOΥΛ0,
Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας
& Νησιωτικής Πολιτικής
Σχέδιο ΚΥΑ αναφορικά με απόβλητα από τα πλοία
Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) διαπιστώνει ότι το σχέδιο ΚΥΑ το οποίο θέσατε υπόψη μας για σχολιασμό
αντιβαίνει ουσιαστικά τις βασικές αρχές πού έχουμε επανειλημμένα εισηγηθεί αναφορικά με την απαραίτητη
κανονιστική ρύθμιση πού απαιτείτε για την αποκομιδή στερεών και υγρών αποβλήτων από τα πλοία.
Επισυνάπτεται σχετικό υπόμνημα και ευελπιστούμε στην ορθολογική αναθεώρηση του σχεδίου ΚΥΑ.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Σχέδιο ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πού παράγονται στα πλοία και
καταλοίπων φορτίου, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/883. Κατάργηση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 8111.1/41/2009 ( Β’ 412 )».
Το Σχέδιο αντιβαίνει στις βασικές αρχές πού έχει εκφράσει το ΝΕΕ και οι Εφοπλιστικές Ενώσεις και έχουν υποβληθεί
στο Υπουργείο, αναφορικά με την ορθολογική αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου για την αποκομιδή στερεών
και υγρών αποβλήτων από τα πλοία και δεν επιδέχεται κατά άρθρο σχολιασμό. Αντίθετα το σχέδιο, επιδιώκει να
προσαρμόσει τις επιδιώξεις των αντίπαλων παρόχων υπηρεσιών παραλαβής και των λιμενικών οργανισμών στις
απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/883, διατηρώντας ουσιαστικά το σύστημα πού εφαρμόζεται, αγνοώντας τις θέσεις
των ναυτιλιακών φορέων. Διατηρείται η επιχειρηματική μεσολάβηση του οργανισμού λιμένα μεταξύ του παρόχου και
του πλοίου ή η απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας στον οργανισμό λιμένα και ο οποίος αναθέτει την υπηρεσία σε
υποπάροχο της επιλογής του. Το τίμημα αποκομιδής καθορίζεται από τον οργανισμό λιμένα.
Όπως έχει επισημάνει το ΝΕΕ, δεδομένου ότι η λειτουργία της αποκομιδής αποσκοπεί στην προστασία του
περιβάλλοντος, δεν επιδέχεται κερδοσκοπική προσέγγιση από τους οργανισμούς λιμένων και την ανοχή από την
Πολιτεία μονοπωλιακών επιδιώξεων από τους παρόχους των υπηρεσιών αυτών όπως έχει διαπιστωθεί τα τελευταία
χρόνια.
Η Πολιτεία οφείλει να διαμορφώσει κανονιστικό πλαίσιο πού θα διασφαλίζει συνθήκες ανταγωνιστικότητας,
ανταποδοτικότητας και παραγωγικότητας. Το ΝΕΕ έχει επιγραμματικά προτείνει :



Όπως και στα λιμάνια της Β. Ευρώπης , ο οργανισμός λιμένα να εισπράττει τέλος αποκλειστικά για την
διαχείριση της πληροφορίας πού αφορά τα προς διάθεση απόβλητα πού λαμβάνει μέσω του συστήματος GSIS
(Global Integrated Ship Information System). Να ελέγχει εάν ανατέθηκε η αποκομιδή από το πλοίο σε κάποιον
από τους πιστοποιημένους από την Πολιτεία παρόχους και να διαπιστώνει εάν η αποκομιδή ολοκληρώθηκε. Το
ύψος του τέλους, το οποίο είναι μηδαμινό στα Ευρωπαϊκά λιμάνια, να διαμορφώνεται ώστε να καλύπτει το
κόστος λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης και όχι ως πηγή προσπορισμού κέρδους. Ορισμένες
κατηγορίες πλοίων εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους αυτού.
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Η επιλογή παρόχου υπηρεσίας αποκομιδής, από τον κατάλογο πιστοποιημένων παρόχων (ανά κατηγορία:
φορτηγό, βυτιοφόρο, φορτηγίδα) αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του πλοίου και ο καθορισμός του
τιμήματος είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο από τα δύο μέρη.

Το ΝΕΕ έχει υποβάλει αναλυτικότερες εισηγήσεις στο ΥΠΑΝΠ με στόχο να λειτουργεί η περιβαλλοντική υπηρεσία αυτή
με συνέπεια ως προς τον χρόνο, την ασφάλεια και το κατάλληλο μέσο αποκομιδής, με ανταποδοτικό κόστος που
εξασφαλίσει εύλογο κέρδος στον πάροχο και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των λιμενικών υπηρεσιών στα Ελληνικά
λιμάνια συνεισφέροντας έτσι στην Εθνική οικονομία.»
ΤΕΛΟΣ
Το ΔΣ συμμετέχοντας στις συζητήσεις για τα ανωτέρω θέματα, παρακαλεί το ΝΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί και
παρεμβαίνει με τον θεσμικό του ρόλο για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της Εμπορικής Ναυτιλίας.
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Συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου 2021
Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 30/3/2021 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:
(1) Συζήτηση για 'Εγκριση Απoλoγισμoύ–Iσoλoγισμoύ & Iσoλoγισμoύ
Οικovoμικής Διαχειρίσεως Οικovoμικoύ έτoυς 2020
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι η οικονομική χρήση το 2020 έγινε με πνεύμα περιστολής των δαπανών και
οικονομικότερη διαχείριση όλων των δεδομένων. Θεωρώ συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος ό,τι 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 2020, σημειώνει ό,τι με το πνεύμα που έχει καλλιεργηθεί στο προσωπικό του ΝΕΕ και ο
φετινός απολογισμός έχει θετικό στοιχείο για τα οικονομικά του ΝΕΕ. Τους ευχαριστώ όλους.
Στη συζήτηση που ακολούθησε ο κ. Ι. Αρβανιτίδης (Διευθυντής Διοικητικού – Οικονομικού) απαντά σε ερωτήσεις και
δίνει διευκρινίσεις.
Με την ολοκλήρωση της συζητήσεως και ανταλλαγής απόψεων, τo Διοικητικό Συμβoύλιo ομόφωνα εγκρίνει τov
Απoλoγισμό, Iσoλoγισμό, Iσoλoγισμό Ταμειακής Διαχειρίσεως και όλα τα οικονομικά πεπραγμένα του ΝΕΕ έτoυς 2020.
Ειδικότερα, με την έγκριση του Απολογισμού, εγκρίνονται:




Οι Δαπάνες που περιέχονται στον Απολογισμό, σύμφωνα με τα εκδοθέντα χρηματικά εντάλματα με τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά τους. Σημειώνεται ότι από 1/1/2020 έχει καταργηθεί ο προληπτικός έλεγχος από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά παραμένει σε εντονότερο βαθμό ο «κατασταλτικός έλεγχος».
Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, όπως προκύπτουν και περιέχονται στον Απολογισμό, με τα γραμμάτια
εισπράξεως και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τους, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία του ΝΕΕ
και στους αντίστοιχους κωδικούς του συζητούμενου Απολογισμού.

Τα μέλη του ΔΣ ευχαριστώντας τον Πρόεδρο, τον κ. Ι. Πλατσιάδκη και τους Υπηρεσιακούς παράγοντες του ΝΕΕ για την
επιμελημένη και με πνεύμα οικονομίας διαχείριση των πόρων του ΝΕΕ, θεωρούν και επικροτούν όλες τις ανωτέρω
οικονομικές πράξεις Δαπανών & Εσόδων, νόμιμες και γενόμενες σύμφωνα με τις προβλεπόμενες γι΄ αυτές διαδικασίες
και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του ΝΕΕ.
Εξoυσιoδoτούν δε τov κ. Πρόεδρo για τηv διαβίβαση του Απολογισμού στo Υπoυργείo Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής για έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 39 παργ. 4 του Ν. 4024/2011.

(2)

National Integrated Port Community System

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το θέμα ευρίσκεται σε καλή πρόοδο και φαίνεται ό,τι θα δοθεί σε ιδιώτη χειριστή
υπό την εποπτεία του Κράτους και για το κόστος λειτουργίας του θα συμβάλλουν με σημαντικά ποσά η Διεθνής
Ναυτική Ένωση, οι Εκτελωνιστές, το ΕΒΕΠ και άλλοι Φορείς, που θα έχουν έσοδα από το σύστημα.
Το ΝΕΕ θα πρέπει να συμμετέχει με σχετικό ποσό μέχρι τις 15.000€, ώστε να έχει δικαίωμα βασικού διαπραγματευτή.
Στη συζήτηση σημειώθηκε ό,τι το θέμα προβλέπεται να έχει ξεκαθαρίσει στο προσεχές 3μηνο, ύστερα από συζητήσεις
του ΥΝΑΝΠ, ΕΕΕ, ΕΒΕΠ.
(3) Περισυλλογή Αποβλήτων
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το ΥΝΑΝΠ ασχολείται με το θέμα/πρόβλημα και ενεργεί με στόχο να εφαρμοσθεί
η οδηγία της ΕΕ του 2017, για να υπάρξουν περισσότεροι του 1ος πάροχοι και να μειωθεί το κόστος.
Από την άλλη μεριά οι εκπρόσωποι των Επιβατηγών πλοίων σημειώνουν ό,τι στην Πάτρα και Ηγουμενίτσα γίνονται
διεργασίες για να υπάρχει μόνο ένας πάροχος, διότι δεν έχουν προσωπικό να εποπτεύουν περισσότερους. Επιπλέον
στα λιμάνια αυτά γίνονται αυθαίρετα υπερβολικές ανατιμήσεις χωρίς να υπάρχει η γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής Χρηστών Λιμένων. Τελευταία παρατηρούνται αυξήσεις της τάξεως του 100%έως 150% και οι Οργανισμοί
Λιμένων ενδιαφέρονται για την είσπραξη σημαντικού ποσοστού προμήθειας που ο ένας πάροχος είναι ευκολότερο να
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συμφωνήσει και αποδώσει.
Τελικά θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει συζήτηση με τον κ. Γ.Γ. ΥΝΑΝΠ στις ανα Δευτέρα συναντήσεις και να γίνει
προσπάθεια να εφαρμοσθεί η οδηγία της ΕΕ.

(4) Ανανέωση πλοίων Ακτοπλοΐας με περιβαλλοντικής τεχνολογίας νέες κατασκευές
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ό,τι το θέμα είναι σε καλή εξέλιξη και το Υπ. Οικονομικών πρόκειται να
χρηματοδοτήσει την κατασκευή του 1ου δοκιμαστικού πλοίου επιχορηγώντας με περί τα 22 εκατ. € και θα πρέπει να
κατασκευασθεί σε Ελληνικά ναυπηγεία με τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί σημερινά καύσιμα και εναλλακτικά
μελλοντικά, όπως π.χ το Υδρογόνο (μελετάται από την MotorOil) την Αμμωνία ή άλλα.
Η διαφορά κόστους των καυσίμων περίπου κυμαίνεται στα 300 και πάνω δολάρια (το fuel περί τα 500$, το Υδρογόνο
περί τα 800$, το Μεθάνιο περί τα 1000-1200).
Σημαντικό στοιχείο στο όλο εγχείρημα συνιστά ο ΦΠΑ που απαιτείται να πληρωθεί για την κατασκευή. Στο θέμα αυτό,
ύστερα από παρεμβάσεις του ΝΕΕ ο κ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών), ενεργεί, ώστε να διαγραφεί ο
ΦΠΑ που κάνει απαγορευτική την κατασκευή στην Ελλάδα, έναντι Ευρωπαϊκών Ναυπηγείων (Ολλανδία, Ισπανία κλπ).
Τα στάδια που φαίνεται να διαμορφώνονται για την ολοκλήρωση της κατασκευής του 1ου πλοίου ως δείγμα θα είναι:
- Το business plan που θα απαιτηθεί χρόνος πέραν του 6μήνου.
- Ο διαγωνισμός μεταξύ Ναυπηγείων διεθνώς
- Η έναρξη της Ναυπήγησης που θα διαρκέσει περί τους 18 μήνες ξεκινώντας (αν όλα πάνε καλά) εντός του 2021.
Κάθε Ν. εταιρεία που θα μπει στο Project πρέπει να κάνει το δικό της πρόγραμμα και επιλέξει τα εναλλακτικά καύσιμα
πέραν του fuel.

(5)

Συχνότητα συνεδριάσεων ΔΣ. Αναπλήρωση προσωπικού ΝΕΕ

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι σε συνέχεια της συζητήσεως στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ (26/11/2021)
αναφορικά με τις συνεδριάσεις ΔΣ προς το παρόν θα συνεχιστεί η πρακτική που έχουμε ανά 2μηνο και με Teleconference και όταν λήξει η πανδημία θα το δούμε.
Αναφορικά με την Αναπλήρωση προσωπικού σε συζήτηση με το προσωπικό ΝΕΕ (κ.κ Ι. Τσενεμπή, Ι. Αρβανιτίδη), είναι
σκόπιμο μέσω ΑΣΕΠ να ενεργήσουμε για υπαλλήλους Δημοσίου ΔΕ (Δευτεροβάθμια εκπαίδευση), διότι θέλουμε
προσωπικό για Γραμματεία & Μητρώα και όχι Τμηματάρχες, που πρέπει να είναι ΠΕ (Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση). Οι
θέσεις Τμηματαρχών είναι ήδη καλυμμένες με την αλλαγή του ΠΔ λειτουργίας του ΝΕΕ το 2017.
Ήδη σε συνεργασία ΥΝΑΝΠ κ. Ε. Κυριαζόπουλος καταβάλλεται προσπάθεια να προσεγγίσουμε το Υπ. Εσωτερικών, την
Γενική Γραμματέα «Ανθρωπίνου Δυναμικού» κ. Π. Χαραλαμπόγιαννη, ευρισκόμαστε σε αναμονή συναντήσεως.

(6)

Πλοηγική Υπηρεσία

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι ύστερα από προσπάθειες ΝΕΕ για ομαλοποίηση λειτουργίας της Πλοηγικής
Υπηρεσίας το θέμα εξελίσσεται θετικά.
Ήδη μπήκε στον ν. 4770/21 το Pilot Exemption Certificate – P.E.C και με το ΥΝΑΝΠ συζητάμε το σχήμα της Πλοηγικής
Υπηρεσίας. Να σημειωθεί ό,τι ήδη η Πλοηγική Υπηρεσία έχει κεφάλαιο περί τα 64εκ. ευρώ που παρέχουν τη
δυνατότητα για την δημιουργία νέου βιώσιμου φορέα. Διαβουλευόμεθα με το ΥΝΑΝΠ.

(7)

Σύστημα Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ στη λειτουργία Ν. Γραφείων

Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι με τα νέα πρωτόκολλα της Κυβερνήσεως, όλες οι Ιδιωτικού χαρακτήρα Εταιρείες συνεπώς και
οι Ναυτιλιακές θα καθορίσουν ποσοστό υπαλλήλων, που θα εργάζεται στο Γραφείο και ποσοστό, που θα εργάζεται εξ΄
αποστάσεως (σπίτι). Αυτό θα είναι σύμφωνα με το Σύστημα του Υπ. Εργασίας «Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ». Το ΝΕΕ σε συνεργασία με
την Ε.Ε.Ε υπέβαλε αίτημα να εξαιρεθούν οι Ν. Εταιρείες, ως ακολούθως:
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Διαφορά ώρας μεταξύ λειτουργίας Ναυτιλιακών Γραφείων στην Ελλάδα και πλοίων διεθνών πλόων
Κε Υπουργέ,
To Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) επιθυμεί αναφορικά με το θέμα Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, να θέσει υπόψη σας τα ακόλουθα:
(1) Με βάση την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οι εργοδότες υποχρεούνται να
προαναγγείλουν το προσωπικό που απασχολούν υποχρεωτικά εξ αποστάσεως συμπληρώνοντας στο Πληροφοριακό σύστημα
το έντυπο 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α’ 55/ 1.0.20)» στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ .
(2) Αιτούμεθα λόγω του διεθνούς χαρακτήρα της Ναυτιλιακής Δραστηριότητος και του γεγονότος της σημαντικής διαφοράς
ώρας μεταξύ των Ναυτιλιακών γραφείων στην Ελλάδα και των σημείων που βρίσκονται τα πλοία διεθνών πλόων, ή οι
συνεργάτες τους στο εξωτερικό,
(α) να υπάρχει η δυνατότητα προσέλευσης ή και παραμονής περιορισμένου αριθμού υπαλλήλων στα γραφεία της
εταιρείας εκτός των ωρών εργασίας που αναφέρονται στο ΕΡΓΑΝΗ.
(β) καθώς και η δυνατότητα έκτακτης παρουσίας αριθμού υπαλλήλων στα γραφεία της Ναυτιλιακής εταιρείας, πλέον των
όσων δηλώνονται στο ΕΡΓΑΝΗ για την συγκεκριμένη ημέρα, έστω και εάν δεν τηρείται το ποσοστό του 50% υποχρεωτικής εξ
αποστάσεως εργασίας.
(γ) οι ανωτέρω δυνατότητες του (α) & (β) επίσης να έχουν εφαρμογή και στα δρομολογημένα στο εσωτερικό πλοία.
Ύστερα από τα ανωτέρω, κε Υπουργέ, παρακαλούμε για την άμεση ρύθμιση του ανωτέρω θέματος λαμβανομένου υπόψη ό,τι
οι Ναυτιλιακές Εταιρείες, λόγω της παγκοσμιότητας της Ναυτιλίας λειτουργούν όλο το 24ωρο.
Μάλιστα, λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας και παγκοσμιότητας των παρεχομένων ναυτιλιακών υπηρεσιών, είναι σκόπιμο και εν
τέλει απολύτως αναγκαίο, όπως με γνώμονα και σκεπτικό οριστικής ρύθμισης, ανεξαρτήτως περιόδου πανδημίας COVID-19,
υλοποιηθεί ειδικό θεσμικό πλαίσιο εργασιακού χαρακτήρα που να ανταποκρίνεται στην ευελιξία αλλά και τις αυξημένες
ανάγκες του ναυτιλιακού κλάδου.
Επιπροσθέτως, κε Υπουργέ, θεωρώ σκόπιμο σε σύντομο χρόνο μια συνάντηση μαζί σας για ευρύτερη ενημέρωση σε ημέρα
και ώρα που θα μου υποδείξετε
Πάντα στη διάθεσή σας.

(8) Νέος Νόμος ΥΝΑΝΠ 4770/21
Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι στις 29/1/2021 τέθηκε σε ισχύ ο νέος ν. ΥΝΑΝΠ 4770/21 στον οποίο υπάρχουν άρθρα που
ανταποκρίνονται στις εισηγήσεις ΝΕΕ και έχουν ρυθμιστεί θετικά ορισμένα θέματα, όπως το PEC, εφαρμογή του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού στη περισυλλογή Αποβλήτων, το Ηλεκτρονικό Ναυλοσύμφωνο των θαλαμηγών κλπ.

(9) Ρύθμιση με «Notice to Mariners» για τις Φάλαινες
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το θέμα προστασίας των φαλαινών στις Ελληνικές θάλασσες το είχε ανακαινίσει
προ έτους περίπου το ΝΕΕ και είχε εισηγηθεί να ρυθμιστεί ενδοΕλληνικά αποφεύγοντας τον ΙΜΟ και πρότεινε την
έκδοση «Notice to Mariners». Αυτό έγινε πράξη και αρμόδιοι Φορείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους ως ακολούθως:
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Μέτρα για την προστασία των θαλασσίων κητών λαμβάνει το ΥΝΑΝΠ

Σειρά μέτρων για την προστασία των απειλούμενων φυσητήρων από συγκρούσεις με διερχόμενα πλοία στην Ελληνική
Τάφρο προωθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Λιμένων
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, ο οποίος σε συνεργασία με το Ναυτικό
Επιμελητήριο Ελλάδος, έσπευσε να ικανοποιήσει σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από την WWF Ελλάς, το Ινστιτούτο
Κητολογικών Ερευνών «Πέλαγος» το Διεθνές Ταμείο για την Ευημερία των Ζώων (IFAW).
Μετά από αίτημα του ΥΝΑΝΠ προς την αρμόδια Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, εκδόθηκαν αγγελίες, οι
οποίες ενημερώνουν τους ναυτιλλόμενους για την ύπαρξη των θαλάσσιων θηλαστικών στις εν λόγω περιοχές, εφιστώντας
τους παράλληλα την προσοχή για τον εντοπισμό και την αποφυγή σύγκρουσης με τα εν λόγω μεγάλα κητώδη.
Πρόθεση του Υπουργείου είναι να συμβάλει κατ' αυτόν τον τρόπο στην προστασία και διαφύλαξη της επιβίωσης των
φυσητήρων στην Ελληνική Τάφρο, στοχεύοντας παράλληλα αφενός στην ανάδειξη και προαγωγή της περιβαλλοντικής
συνείδησης και αφετέρου στην υπογράμμιση ότι η εμπορική ναυτιλία μπορεί να συνεργάζεται στενά με τις περιβαλλοντικές
και φιλοζωϊκές οργανώσεις.
Το WWF Ελλάς, το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος και το Διεθνές Ταμείο για την Ευημερία των Ζώων χαιρετίζουν
την πρωτοβουλία του Υπουργείου και του ΝΕΕ. Η έκδοση σύστασης ενεργειών για να αποφεύγονται συγκρούσεις με
θαλάσσια θηλαστικά είναι ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής.
Όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης: «Η πρωτοβουλία αυτή
αποτελεί ένα ελπιδοφόρο παράδειγμα καλής συνεργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, του ναυτιλιακού τομέα και των
περιβαλλοντικών φορέων, η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί και στο μέλλον».
Τέλος ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος,
αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του ΥΝΑΝΠ να υιοθετήσει τις θέσεις των φιλοζωικών οργανώσεων επεσήμανε τα εξής : «Η
λήψη μέτρων προκειμένου να αποφευχθούν οι συγκρούσεις μεταξύ πλοίων και θαλάσσιων θηλαστικών, είναι καθοριστική
για την προστασία των θαλάσσιων απειλούμενων ειδών στη χώρα μας
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Συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2021
Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 26/5/2021 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:

(1)

Επιβατηγός Ναυτιλία

Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα σημειώνει ό,τι έχουμε στην επικαιρότητα την ανανέωση του Επιβατηγού
στόλου, τις συνθέσεις στον ξενοδοχειακό τομέα των πλοίων και την έκδοση από το ΣΑΣ του «Κανονισμού Αρχών» για
την Λειτουργία του.
Από την πλευρά του Επιμελητηρίου συνεχίζει να υπάρχει αμείωτο το ενδιαφέρον στις συζητήσεις μας με το ΥΝΑΝΠ,
αλλά και άλλα Υπουργεία προβάλουμε και τα 3 ανωτέρω θέματα και επιζητούμε πρόοδο στις ενέργειες των αρμοδίων.
Για το υπολειπόμενο «Business plan» του προγράμματος ανανέωσης του Επιβατηγού στόλου με νέα περιβαλλοντικής
τεχνολογίας πλοία είμαστε σε επαφή με την κα Αθουσάκη και τον επόμενο μήνα προβλέπεται επίσκεψη στο Μέγαρο
Μαξίμου.
Δεδομένων των πρωτοκόλλων περιορισμού του αριθμού των επιβατών, υποστηρίζουμε ότι με κλειστές καμπίνες τί θα
κάνει το ξενοδοχειακό προσωπικό; και σε συνεργασία με τον ΣΕΕΝ εισηγούμεθα να παραμείνει μειωμένος ο αριθμός
του προσωπικού του ξενοδοχειακού τομέα και να το ξανασυζητήσουμε στην θερινή περίοδο.
Όσον αφορά τον «Κανονισμό Αρχών» λειτουργίας του ΣΑΣ πρόσφατα ήλθε και ο ΗΑΤΤΑ (Hellenic Association of Travel
and Tourist Agencies) και κάνει παρεμβάσεις. Η θέση του ΝΕΕ σε συμπόρευση με τον ΣΕΕΝ είναι να πάρει τελικά το
ΥΝΑΝΠ την απόφαση να προωθήσει τον κανονισμό, αλλιώς όσο καθυστερεί όλο κάποιος φορέας θα ζητά δικά του
στοιχεία να ενταχθούν.

(2)

Επιτροπές Δ.Ε.Ν.Ε.Ν (Διοικητική Επιτροπή Επιτάξεων & Ναυλώσεων)

Ο κ. Πρόεδρος για τις Επιτροπές στο ΥΝΑΝΠ αναφορικά με την επίταξη και ναυλώσεις πλοίων για κρατικές ή ΝΑΤΟ
μεταφορές και την υποχρέωση υποβολής «Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης» από τα μέλη τους, όπου υπάρχουν και
εκπρόσωποι ΝΕΕ σημειώνει ό,τι αυτή η υποχρέωση δυσκολεύει την αποδοχή μελών ΔΣ/ΝΕΕ να οριστούν μέλη. Έτσι τα
2 μέλη μας οι κ.κ Μ. Σακέλλη και Σπ. Πρωτοπαπαδάκης στη Δ.Ε.Δ.Ε.Ν έχουν υποβάλλει παραίτηση.
Λαβών τον λόγο ο κ. Ι. Τσενεμπής ενημερώνει ό,τι στην προσπάθεια αντικατάστασης τους υπήρξε ολική άρνηση από
τα υπόλοιπα μέλη ΔΣ για να οριστούν στη Δ.Ε.Ν.Ε.Ν και σε επικοινωνία με το ΥΝΑΝΠ πληροφορήθηκε ό,τι χωρίς
αντικαταστάτες δεν μπορεί η Προϊσταμένη, Πλοίαρχος ΛΣ κα Νίκη Δανδουλάκη να αντικαταστήσει / διαγράψει τα
ανωτέρω μέλη του ΝΕΕ από τη ΔΕΝΕΝ. Πλέον αυτού ερευνώντας το θέμα η μόνη λύση είναι να ζητηθεί το ΝΕΕ να
διαγραφεί ως συμμετέχον στην ΔΕΝΕΝ.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, όπου συμμετέχει και ο δικηγόρος κ. Κων/νος Αντωνόπουλος και λέει ότι υπάρχει
νομικό πρόβλημα και παρεμβαίνων ο κ. Πρόεδρος λέγει ό,τι θεσμικά δεν πρέπει να διαγραφεί το ΝΕΕ και αναθέτει
στον κ. Κ. Αντωνόπουλο να ερευνήσει το θέμα και εισηγηθεί λύση.

(3) National Integrated Port Community System
O κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ό,τι το θέμα είναι από πού θα προσφερθούν τα 2-3 εκατομμύρια; όταν για να τα
δώσει το ΥΝΑΝΠ πρέπει να κάνει διαγωνισμό στον οποίο μπορεί να συμμετέχει η COSCO που έχει ήδη την δική της
πλατφόρμα, που οι υπόλοιποι (ΝΕΕ, ΕΒΕΠ, ΔΝΕ, Εκτελωνιστές), δεν την θέλουμε και να κερδίσει τον διαγωνισμό.
Ο κ. Πρόεδρος λέγει ό,τι όλοι οι άλλοι (ΕΒΕΠ, ΔΝΕ, Εκτελωνιστές) προσβλέπουν στη χρηματοδότηση από τους
Εφοπλιστές, ενώ το όφελος που θα προκύψει θα είναι γι΄ αυτούς και συνεχίζει ό,τι στις 12/5/2021 θα υπάρξει σύσκεψη
για το θέμα στον ΥΝΑΝΠ με ΝΕΕ, ΕΒΕΠ forwarders κλπ.
Καταλήγει ο κ. Πρόεδρος, ότι η Κυβέρνηση θέλει ένα σύστημα Πανελλαδικό, που θα εποπτεύεται από το Δημόσιο,
χωρίς να βάλει τα χρήματα αυτό, διότι πρέπει να κάνει δημόσιο διαγωνισμό και θα έλθει πιθανόν η COSCSO να είναι
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μειοδότης.
Ο κ. Σπ. Πασχάλης διερωτήθηκε εάν ορθά είχε αντιληφθεί ό,τι για να λειτουργήσει το σύστημα θα πρέπει να
χρηματοδοτηθεί από ιδιώτες και πώς θα βρεθούν αυτοί.
Σε διαλογική συζήτηση το συμπέρασμα ήταν αν δεν βρεθούν ιδιώτες να βάλουν τα χρήματα, τότε το ΝΕΕ να μην
δεσμευτεί. Ο κ. Πρόεδρος διερωτήθηκε αν θα πρέπει να πει στο ΥΝΑΝΠ να κάνει διαγωνισμό και να δώσει τα χρήματα.

(4)

Κλειστός ο Ισθμός της Κορίνθου

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι για πολύ καιρό παραμένει, λόγω επισκευών ο Ισθμός της Κορίνθου, κλειστός για
την Ναυσιπλοΐα. Πρόσφατα επεσκέφθει το εργοτάξιο ο κ. Πρωθυπουργός.
Σε συζήτηση που ακολούθησε το ΔΣ απεφάνθει ό,τι πρέπει να γίνει εισήγηση, ώστε ενόψει της θερινής περιόδου να
ανοίξει έστω για μικρά σκάφη, κυρίως για σκάφη αναψυχής, ενώ δεν αγνοήθηκε το αίτημα της ΕΕΝΜΑ να ανοίξει και
για τα πλοία των Shore Sea Shipping.
Μετά την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Πρωθυπουργού αναμένεται να επισπεφθούν οι εργασίες.

(5)

Διεθνείς συμβάσεις CLC, HNS, LLMC, ATHENS

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι από χρόνια στον ΙΜΟ έχουν θεσπιστεί ορισμένες συμβάσεις που εμπλέκουν τον
Πλοιοκτήτη σε αποζημιώσεις και από καιρού εις καιρόν επικαιροποιούνται και παρακαλεί την κα ΕΙΡ. ΤΣΑΚΩΝΑ για
σύντομη ενημέρωση.
Στη συνέχεια το ΔΣ σε διαλογική συζήτηση θεώρησε, ότι υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία στις συμβάσεις και
παρεκάλεσε η κα Ειρήνη Τσάκωνα να κάνει πλήρη ανάπτυξη και να σταλεί σε όλα τα μέλη του ΝΕΕ τεθεί και στο site
του ΝΕΕ.

(6)

Πλοηγική Υπηρεσία & PEC

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι για το Pilot Exception Certificate συνεχίζονται οι διεργασίες την Επιτροπή του
ΥΝΑΝΠ, όπου συμμετέχει και το ΝΕΕ. Πρόσφατα συντάχθηκε σχέδιο κανονισμού και δόθει στα μέλη της Επιτροπής για
σχόλια και απόψεις. θεωρούμε ότι το θέμα προχωρεί θετικά.

(7)

Αύξηση τελών στο αγκυροβόλιο Ελευσίνας

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι σε συζήτηση με την ΕΕΝΜΑ πληροφορήθηκε ότι υπάρχει αδικαιολόγητη αύξηση
τελών για το αγκυροβόλιο Ελευσίνας.
Το θέμα ερευνάται σε συνεργασία με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις και ανάλογα θα ενεργήσουμε.

(8)

Σ.Ε.Κ.Ε (Επιτροπή σημαντικού έργου της ΕΕ για νέα καύσιμα – υδρογόνο κλπ)

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι στην Επιτροπή ΣΕΚΕ που συμμετέχει ως εκπρόσωπος ΝΕΕ με έργο την τήρηση
αρχών όσων ιδιωτών υποβάλλουν αίτημα για να αναλάβουν την παραγωγή νέων καυσίμων, όπως πχ το υδρογόνο
κλπ, οι συζητήσεις ξεστρατίζουν σε γραφειοκρατία.
Στην πρόσφατη συνεδρίαση εισηγήθηκα να ασχοληθούμε με το ουσιαστικό θέμα και να αποφύγουμε τη σπατάλη
χρόνου για γραφειοκρατικές συζητήσεις.

68

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ

(9)

Εκπροσώπηση ΝΕΕ στις Οινούσσες στην Εκδήλωση «ΙΣΑΛΟΣ»

Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι 7-11/7/2021 θα διεξαχθεί στις Οινούσσες με ναυτιλιακού περιεχομένου εκδήλωση
υπό την «ΙΣΑΛΟΣ» με ενδιαφέροντα για το ΝΕΕ θέματα και είναι σκόπιμο να εκπροσωπηθεί το ΝΕΕ.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση Αποφασίζεται να εκπροσωπηθεί το ΝΕΕ και παρακαλείται ο κ. Πρόεδρος
προς τούτο, καλυπτόμενο το κόστος ταξιδιού, παραμονής και κινήσεως από τη ΝΑΥΣ.

(10) Υιοθέτησε ένα πλοίο
Η κα ΝΟΤΙΑ σημειώνει ο κ. Πρόεδρος με συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις προς αυτόν του υπενθυμίζει την
εκστρατεία που έχει ξεκινήσει με τα Δημοτικά σχολεία με τίτλο «Υιοθέτησε Ένα Πλοίο» και αποσκοπεί
στην επικοινωνία του Σχολείου με το πλοίο, ώστε από μικρά τα Ελληνόπουλα να μαθαίνουν για την
Ναυτιλία. Υπενθυμίζει ο κ. Πρόεδρος στο ΔΣ, ότι με το θέμα το ΝΕΕ έχει ασχοληθεί από 15μήνου και έχει
κυκλοφορήσει στα μέλη και άλλους Φορείς το σχετικό έντυπο της κας ΝΟΤΙΑ.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να σταλεί ευχαριστήριο γράμμα στην κα ΝΟΤΙΑ και να την
παρακαλέσουμε να στείλε ένα πακέτο της καμπάνια «Υιοθέτησε Ένα Πλοίο», ώστε το ΝΕΕ να τα ξανά
στείλει στα μέλη του, και τα ξανά ανεβάσει στο site του ΝΕΕ.
Υιοθέτησε ένα ττλοίο
Κυρία Νοτιά,
Σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, αναφορικά με το θέμα «Υιοθέτησε ένα πλοίο — Adopt a Ship», επιθυμώ
να σας ενημερώσω ό,τι ήδη έχω αρκετές φορές ενημερώσει το ΔΣ/ΝΕΕ (συνημμένο Απόσπασμα Πρακτικών
2019).
Αυτό που θεσμικά μπορώ να κάνω θεωρώ ότι το κάνω με τον καλύτερο τρόπο. Να επιβάλλω όμως το ανωτέρω
θέμα είναι εκτός θεσμικού πλαισίου.
Τέλος, παρακαλώ στείλτε περί τα 40 φυλλάδια στο ΝΕΕ για να τα διακινήσω στα μέλη.
Χρόνια πολλά.
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Συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου 2021
Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 13/7/2021 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:

(1)

Ανανέωση Επιβατηγού Στόλου

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το θέμα ανανέωσης του Επιβατηγού Στόλου με νέα πλοία περιβαλλοντικής
τεχνολογίας φαίνεται ό,τι έχει γίνει αντικείμενο Ελληνικής Γραφειοκρατίας και παρά τις υποσχέσεις όσων
Κυβερνητικών στελεχών και Υπουργών συνάντησα και είναι αρκετοί, καρκινοβατεί. Οι προσπάθειες μας και πιέσεις
συνεχίζονται.
Από την άλλη μεριά η HEMEXPO με Πρόεδρο την κα Ελένη Πολυχρονοπούλου με την οποία και συναντήθηκα με
ενημέρωσε ό,τι ενεργεί ένα πρόγραμμα κατασκευής σε Ελληνικά Ναυπηγεία Ακτοπλοϊκού πλοίου που φαίνεται να
εξελίσσεται θετικά.
Στη συζήτηση που ακολούθησε το ΔΣ παρακάλεσε ο Πρόεδρος και το Επιτελείο ΝΕΕ-ΣΕΕΝ να εξαντλήσουν όλα τα
μέσα, ώστε το πρόγραμμα να αρχίσει να υλοποιείται, διότι είναι ζωτικής σημασίας να μείνει η Συγκοινωνία Αιγαίου σε
Ελληνικά χέρια.

(2)

Εμβολιασμός Ναυτικών

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το ΥΝΑΝΠ από την Δ/νση Ν. Εργασίας με τον Αντιπλοίαρχο κ. Αντώνιο Δουμάνη
έχει δημιουργήσει σχετική Υπηρεσία που συνεννοείται με τις Ναυτιλιακές εταιρείες και ρυθμίζεται η μετάβαση των
ναυτικών σε κάποιο εμβολιαστικό κέντρο (συνήθως τους οδηγούν στο Κέντρο του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού) και
εμβολιάζονται.
Παρεμβαίνων ο κ. Ι. Τσενεμπής ενημερώνει ό,τι στα έγγραφα που έχουν σταλεί στην 1η ενότητα υπάρχουν τα σχετικά
έγγραφα του ΥΝΑΝΠ, που αναφέρονται στη διαδικασία εμβολιασμού ναυτικών.

(3)

Δεοντολογία για τις Συνεντεύξεις από ΝΕΕ

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι δέχεται καταιγισμό mail για να δώσει συνέντευξη ή να συμμετέχει σε forum.
Αρκετά τα απορρίπτει και τούτο, διότι το ΝΕΕ ως ΝΠΔΔ με την οντότητά του, ιδιότητα του και ως μοναδικός επίσημος
σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα Ναυτιλίας πρέπει να είναι φειδωλό και να αξιολογεί το κάθε αίτημα. Αυτό
ακολουθώ.
Στη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε το ΔΣ συμφωνεί με τον κ. Πρόεδρο και σημειώνει ό,τι όντως πρέπει να είναι
επιλεκτικές οι απαντήσεις στα αιτήματα και κυρίως να ανήκει ο Φορέας σε επίσημους φορείς της Πολιτείας και της
Ναυτιλίας.

(4)

ΔΕΘ 85η (Διεθνής Έκθεση στη Θεσ/νίκη)

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι εφέτος έχει αποφασιστεί να γίνει η Διεθνής Έκθεση στη Θεσσαλονίκη και
πρόκειται να συμμετέχουν ορισμένα Υπουργεία καθώς και το ΥΝΑΝΠ.
Το ΥΝΑΝΠ με παρακάλεσε για οικονομική συνδρομή από το ΝΕΕ περί τις 25.000€ για συμπλήρωση του απαιτούμενου
ποσού κόστους της όλης οργάνωσης περιπτέρου.
Παράλληλα μου πρότεινε να συμμετέχει και το ΝΕΕ σε τμήμα του χώρου που έχει το ΥΝΑΝΠ. Ειδικότερα προβλέπεται
ένας ενιαίος χώρος που θα έχουν παρουσία στο 1ο τμήμα το ΥΝΑΝΠ, στο 2ο το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και στο 3ο το ΝΕΕ.
Εισηγούμαι να δώσουμε τα 25.000€ και να αποδεχθούμε την πρόσκληση και να παρουσιάσουμε το «Maritime Hellas
navigate the Greek cluster», στον χώρο που θα μας διατεθεί.
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Επιπλέον συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος ό,τι έγκαιρα πρέπει το ΥΝΑΝΠ να στείλει τα σχέδια που προσδιορίζουν τον χώρο του
ΝΕΕ και να ενημερώσει αν το ΥΝΑΝΠ θα κατασκευάσει την όλη υποδομή ή το ΝΕΕ. Τούτο, διότι είναι περίοδος θερινών
διακοπών και αν έως τις 22/7/2021 δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για τα ανωτέρω θα δημιουργηθούν δυσκολίες και
πρόβλημα μέσα στον Αύγουστο να κατασκευαστεί περίπτερο.

(5)

Διοικητικής φύσεως θέματα για το ΝΕΕ

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι τα θέματα Διοικητικής φύσεως είναι 3. Οι εκλογές το 2022, η αναπλήρωση
μόνιμου και Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού στο ΝΕΕ και η κάλυψη της θέσης Προϊστάμενού και σημειώνει:
(α) Εκλογές το 2022
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι στη ΔΕ αποφασίστηκε οι εκλογές ΝΕΕ να γίνουν στις 9/2/2022 και σας έχει
κοινοποιηθεί ο κατάλογος όσων η 4ης θητεία λήγει.
Αρχαιρεσίες 9/2/2022
Ολοκληρώνεται η Θητεία / επανεκλογή (όσων επιθυμούν)
Για την Α΄ Κατηγορία (Ποντοπόρα)
ΠΑΤΕΡΑΣ Γ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ Γ.
ΒΕΡΝΙΚΟΣ Ν.
ΓΑΒΡΙΗΛ Γ.
ΜΑΔΙΑΣ Ν.
ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ Ι.
ΣΠΑΝΟΣ Γ.
ΤΣΑΚΩΝΑΣ Γ.
ΦΑΦΑΛΙΟΣ Δ.
Για την Β΄ Κατηγορία (Πλοία γραμμών)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.
Για την Γ΄ Κατηγορία (ΕΕΝΜΑ)
ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ Χ.
ΣΟΥΡΑΒΛΑΣ Γ.
Για την Δ΄ Κατηγορία (Επιβατηγά Διεθνών Πλόων)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Θ.
Για την Ε΄ Κατηγορία (Επιβατηγά Ακτοπλοΐας)
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠ.
Για την Ζ΄ Κατηγορία (Ρυμουλκά κλπ)
ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ Ν.
Στη συζήτηση που ακολούθησε το ΔΣ πρότεινε να γίνουν μετά τις εκλογές της Ε.Ε.Ε. Προς τον παρόν οι εκλογές της ΕΕΕ
συζητείται να γίνουν αρχές Φεβρουαρίου. Αν αλλάξουν να αλλάξουμε και στο ΝΕΕ. Επίσης αναφέρθηκε η δυνατότητα
να γίνουν ψηφιακά.
Ο κ. Πρόεδρος είπε θα το διερευνήσουμε, αν και βλέπω δύσκολο λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών για την
ακεραιότητα των εκλογών. Θα σας ενημερώσουμε.

(β) Αναπλήρωση Μόνιμου και Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού στο ΝΕΕ
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το Επιμελητήριο από την 10ετία του 2000 προσπαθεί και έχει πετύχει να
λειτουργεί με Μόνιμο , αλλά και Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικό και αυτός ο συνδυασμός έχει εκ του αποτελέσματος
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αποδειχθεί ωφέλιμος και το έργο του ΝΕΕ έχει πληρότητα, οντότητα και με το πδ 131/1917 το εγχείρημα έχει και νόμιμα
κατοχυρωθεί και υπάρχει ο συνδυασμός 2 Διευθύνσεων. Αυτή που καλύπτεται από μόνιμο υπάλληλο και αυτή του
Προϊσταμένου Υπηρεσιών που καλύπτεται από υπάλληλο Ιδιωτικού δικαίου επιλογής ΔΣ/ΝΕΕ.
Μόνιμο προσωπικό
Το μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με ΚΥΑ του 2010, έχει ανώτατο αριθμό μόνιμου προσωπικού τα 10 άτομα.
Σήμερα λόγω συνταξιοδοτήσεως και μην αναπληρώσεως, υπηρετούν μόνον 5 (και στην προσεχή 7ετία θα
φύγουν ακόμη 3).
Είναι λοιπόν αναγκαίο με πρόβλεψη 10ετίας να ενεργήσουμε από τώρα για πρόσληψη τουλάχιστον 3
υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ. Προτείνω 2 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) & 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης).
Στη συζήτηση που ακολούθησε το ΔΣ συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου.
Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικό (Ι.Δ)
Το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος είναι ο Προϊστάμενος Υπηρεσιών ΝΕΕ επιλογής ΔΣ/
ΝΕΕ και 4 Ναυτιλιακοί Σύμβουλοι (ν. 3450/2006 άρθρο 30).
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι στη θέση του Προϊσταμένου Υπηρεσιών υπηρετεί ο κ.
Ιωάννης Τσενεμπής, του οποίου η θητεία πρέπει να ανανεωθεί το 2022. Σε συζήτηση μαζί του μου ανακοίνωσε,
ότι ευχαριστεί το ΝΕΕ αλλά λόγοι ηλικίας τον οδηγούν να αιτήσει την ΜΗ ανανέωση της θητείας του και
προτείνω να το αποδεχτούμε.
Στη διαλογική συζήτηση, που ακολούθησε στο ΔΣ ομόθυμος ήταν η καλή γνώμη και έκφραση ευαρεσκείας από το ΔΣ
για τον κ. Ι. Μ. Τσενεμπή, δηλώνοντας ό,τι κατά την περίπου 40 χρόνια θητεία του στο ΝΕΕ τον χαρακτήριζε η
προσήλωση στο καθήκον, το ήθος, υψηλό αίσθημα ευθύνης, η εργατικότητα και μεθοδικότητα.
Κλείνοντας ο κ. Πρόεδρος τη συζήτηση για τον κ. Ι. Τσενεμπή προτείνει στο ΔΣ να κάνουμε κάτι, που θα σκεφτούμε σε
αναγνώριση για την επί τόσα χρόνια θητεία του.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος προτείνει στο ΔΣ τη θέση του «Προϊσταμένου Υπηρεσιών ΝΕΕ» τον πρώην Υπαρχηγό ΛΣ κ.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΑΡΚΑΤΣΑ του Αναστασίου, έχοντας αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα Διοικητικά, Ναυτιλιακά και Διεθνή.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το ΔΣ συμφωνεί με την πρόταση του κ. Προέδρου, αποφασίζει την πρόσληψη του
κ. Γ.Α. ΜΠΑΡΚΑΤΣΑ στη θέση «Προϊσταμένου Υπηρεσιών ΝΕΕ» από 01/01/2022 και παρακαλεί τον κ. Πρόεδρο για τις
περαιτέρω διαδικασίες.

(6) Πρόσληψη επί θητεία Προϊσταμένου Υπηρεσιών ΝΕΕ (ν. 3450/06 -Α64 – άρθρο 30 παργ. 2ε) κ. Γ. ΜΠΑΡΚΑΤΣΑ
Ο κ. Πρόεδρος εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόσληψη επί θητείας του Γ. ΜΠΑΡΚΑΤΣΑ στη θέση του
«Προϊσταμένου των Υπηρεσιών ΝΕΕ» (ν. 3450/2006 άρθρο 30 παργ. 2ε), για την περίοδο από 01/01/2022 έως 31/12/2026
θεωρώντας ό,τι συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την εν λόγω θέση, ώστε να συμβάλλει αποδοτικά στη
συνέχιση της διεκπεραίωσης του έργου ΝΕΕ σε συνεργασία με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις, το ΥΝΑΝΠ και άλλους
επίσημους Φορείς και στην προαγωγή των συμφερόντων της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας και της Ελληνικής
Πολιτείας ευρύτερα.
Επίσης ο κ. Πρόεδρος σημειώνει ό,τι δεν προκύπτει επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, διότι η δαπάνη για τη
θέση αυτή, όπως και όλες οι δαπάνες του ΝΕΕ καλύπτονται από ίδιους Πόρους και ουδέποτε επιχορηγήθηκε ή
επιδοτήθηκε από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα και με βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Για τη συγκεκριμένη δαπάνη μισθοδοσίας (Ν. 4354/2015 άρθρο 9 & 16) υπάρχει πίστωση στον εγκεκριμένο
Προϋπολογισμό ΝΕΕ 2021 στους κωδικούς ΚΑ 0219 ΚΑ 0238 και ομοίως θα υπάρξει πίστωση και στον υπό κατάρτιση
Προϋπολογισμό 2022.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ΝΕΕ
Αποφασίζει
Την πρόσληψη επί θητεία του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΡΚΑΤΣΑ του Αναστασίου στη θέση «Προϊσταμένου Υπηρεσιών ΝΕΕ» για την
χρονική περίοδο από 01/01/2022 έως 31/12/2026, λαμβάνοντας υπόψη από τον υποβληθέντα φάκελο την πληρότητα των
γνώσεών του σε ναυτιλιακά, διοικητικά, οικονομικά και διεθνή θέματα λειτουργίας της Εμπορικής Ναυτιλίας.
Παρακαλείται ο κ. Πρόεδρος για τα περαιτέρω.
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(7) Φοιτητές Ναυτιλιακών Τμημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου - Πειραιά σε πρακτική Ν. εταιρείες
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι τον παρακάλεσαν οι Αρμόδιοι από το Πανεπιστήμιο Χίου και Πειραιά να κάνουν
δεκτούς φοιτητές οι Ναυτιλιακές εταιρείες τους θερινούς μήνες για πρακτική άσκηση.
Στη συζήτηση που ακολούθησε πολλά μέλη ΔΣ παρέθεσαν την εμπειρία τους λέγοντας ό,τι «η εταιρεία τους από
χρόνια δέχεται τους θερινούς μήνες διακοπών φοιτητές των ανωτέρω Πανεπιστημίων και μάλιστα αρκετούς ανάλογα
με τις ανάγκες της εταιρείας μετά την αποφοίτηση τους, τους προσλαμβάνουν ως υπαλλήλους».

(8)

Hellenic Integrated Port Community System

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι σε πρόσφατη συζήτηση με τον κ. Β. Κορκίδη Πρόεδρο ΕΒΕΠ για τον τρόπο
χρηματοδότησης του H.I.P.C.S, συνάντησε αδικαιολόγητη δυσκολία να βάλει το ΕΒΕΠ ένα ποσό αφού τα μέλη του θα
ωφεληθούν και παράλληλα να συνδράμει και το ΝΕΕ με κάποιο ποσό.
Στη διαλογική συζήτηση, που ακολούθησε εκτιμήθηκε ό,τι λόγω γοήτρου και οντότητας του ΝΕΕ δύναται να
συνεισφέρει 100.000€ (ακούστηκε από τον κ. Β. Λογοθέτη για 50.000€ αντιπροτάθηκε κλπ).
Τελικά το ΔΣ πρότεινε να αναλάβει ο κ. Πρόεδρος, ως συντονιστής να συγκεντρώσει ένα σεβαστό ποσό και να
συμμετέχει και το ΝΕΕ έως 100.000€ μέσω ΝΑΥΣ, διότι ως ΝΕΕ για δαπάνη μεγαλύτερη των 30.000€ θα πρέπει να κάνει
διαγωνισμό. Αυτό θέλει να αποφύγει το ΥΝΑΝΠ, διότι ο διαγωνισμός θα επιτρέψει τη συμμετοχή της COSCO.

(9) Pilot Exception Certificate (P.E.C)
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το θέμα δημιουργίας κανονισμού για το P.E.C μάλλον ολοκληρώνεται, ύστερα
από την διακίνηση προς τα μέλη της Επιτροπής του τελευταίου σχεδίου κανονισμού.

(10)

Εκπροσώπηση ΝΕΕ στην ΔΕΘ

Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι το ΝΕΕ εφέτος θα συμμετέχει στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ) με περίπτερο σε
χώρο γειτονικό με του ΥΝΑΝΠ και ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και είναι σκόπιμο να εκπροσωπηθεί στις Επίσημες Εκδηλώσεις.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση Αποφασίζεται να εκπροσωπηθεί το ΝΕΕ και παρακαλείται ο κ. Πρόεδρος προς τούτο,
καλυπτόμενο το κόστος ταξιδιού, παραμονής και κινήσεως από τη ΝΑΥΣ.

(11)

Έτερα θέματα

Ο κ. Πρόεδρος, λόγω της μεγάλης διάρκειας των συζητήσεων στα προηγούμενα θέματα παρακάλεσε τον κ. Ι.
Τσενεμπή να ενημερώσει για όποια θέματα θεωρεί ό,τι θέλουν ανάπτυξη.
Λαβών τον λόγο ο κ. Ι. Τσενεμπής αναφέρει ό,τι για τα υπολειπόμενα θέματα έχουν σταλεί με την ενότητα ΙΙ σχετικά
έγγραφα που αναφέρονται σ΄ αυτά. Συνεπώς αν κάποιο μέλος ΔΣ τώρα ή αργότερα θέλει κάποια διευκρίνηση
ευχαρίστως να τηλεφωνήσει στο ΝΕΕ.
Ο κ. Ν. Τσαβλίρης ζήτησε, αν το ΔΣ στα θέματα του συζητούμενου κανονισμού για τα Ρ/Κ – Ν/Γ θέλει κάποια
διευκρίνηση, ενώ έχουν σταλεί τα σχετικά έγγραφα στο ΔΣ, όπου μη υπάρχουσας ανταπόκρισης κλείνει το θέμα και το
ΔΣ ευχαρίστησε.
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Συνεδρίαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2021
Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 28/9/2021 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:

(1) Pilot Exception Certificate P.E.C
Ο Προεδρεύων κ. Β. Λογοθέτης ενημερώνει το ΔΣ, ότι το θέμα να μπορούν φορτηγά πλοία να έχουν νόμιμα την
απαλλαγή πλοηγού για το λιμάνι του Πειραιά, αρκετά χρόνια πριν το προσπαθεί το ΝΕΕ κατά το πρότυπο Ευρωπαϊκών
Λιμένων και παρακαλεί τον κ. Μ. Σαρλή να ενημερώσει το ΔΣ. Λαβών τον λόγο ο κ. Μ. Σαρλής αναφέρει: Τον τελευταίο
χρόνο με πρωτοβουλία ΝΕΕ και την ενεργό ενασχόληση του Γενικού Γραμματέα κ. Ευάγγελου Κυριαζόπουλου
συγκροτήθηκε σχετική Επιτροπή, όπου από το ΝΕΕ συμμετείχαν ο κ. Ν. Πατεράκης (Neptune Lines) και εγώ. Αφού
συντάχθηκαν διάφορα σχέδια επί των οποίων εγένετο συζήτηση, καταλήξαμε στο τελικό κείμενο κανονισμού
«Κανονισμός Εξαίρεσης πλοίων από την Πλοήγηση» με 10 άρθρα.
Σύμφωνα με τον κανονισμό θα χορηγείται σε Πλοίαρχους Α-Β΄ Τάξεως το Πιστοποιητικό εξαίρεσης πλοίου από την
Πλοήγηση, ύστερα από εξετάσεις, αποδεδειγμένη εμπειρία με προσεγγίσεις στο σχετικό λιμάνι και για τουλάχιστον 12
προσεγγίσεις για πλοία έως 130 μέτρα και βύθισμα 6 μέτρα κλπ.

(2)

Δ.Ε.Ν.Ε.Ν (Διοικητική Επιτροπή Ν. Επιτάξεων & Ναυλώσεων)

Ο Προεδρεύων κ. Β. Λογοθέτης ενημερώνει το ΔΣ, ότι από έτους ανασυστήθηκε η ανωτέρω Επιτροπή (Δ.Ε.Ν.Ε.Ν) και
ύστερα από συνεργασία με τα μέλη ΝΕΕ, ορίστηκαν ως εκπρόσωποι ΝΕΕ οι κ.κ Μ. Σακέλλης και Σπ. Πρωτοπαπαδάκης
τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα και στη συνέχεια δίνει τον λόγο στον κ. Ι. Τσενεμπή.
Λαβών τον λόγο ο κ. Ι. Τσενεμπής ενημερώνει το ΔΣ ό,τι ο κ. Σπ. Πρωτοπαπαδάκης λόγω μόνιμης διαμονής του στα
Χανιά της Κρήτης υπέβαλε την παραίτηση του και το ΝΕΕ προσπάθησε να βρει αντικαταστάτη του, διότι έτσι μόνον η
Πλοίαρχος ΛΣ κα Νίκη Δανδουλάκη, Δ/ντρια του κλάδου ΠΑΜ-ΠΣΕΑ & ΘΚΜ του ΥΝΑΝΠ, αρμόδια για το θέμα, θα έκανε
αποδεκτή την παραίτηση. Το θέμα είναι ό,τι το 2022 θα κληθεί το ΝΕΕ να ορίσει πάλι εκπροσώπους, διότι λήγει η
θητεία τους.
Ακολούθως ο Προεδρεύων κ. Β. Λογοθέτης σημειώνει ό,τι είναι σκόπιμο να έχει εκπροσώπους το ΝΕΕ στη ΔΕΝΕΝ και
δεδομένου ό,τι η αιτία που αποφεύγουν τα μέλη μας να δηλώσουν συμμετοχή είναι η απαίτηση να κάνουν «Δήλωση
Περιουσιακής Κατάστασης».
Παρακαλώ συνέχισε ο Προεδρεύων, εάν κάποια από τα μέλη ΔΣ ήδη κάνουν «Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης» από
συμμετοχή τους σε άλλο Φορέα, τότε δύνανται να συμμετέχουν στη ΔΕΔΕΝ.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση οι κ.κ Γεώργιος Βερνίκος και Νικόλαος Τσαβλίρης ενημέρωσαν ό,τι ήδη κάνουν
δήλωση και δέχονται να εκπροσωπήσουν το ΝΕΕ ως μέλη στη ΔΕΝΕΝ.
Το ΔΣ ευχαρίστησε και η γραμματεία ΝΕΕ θα προωθήσει τις σχετικές διαδικασίες.

(3)

Συμβατικές υποχρεώσεις COSCO για το λιμάνι του Πειραιά

Ο Προεδρεύων κ. Β. Λογοθέτης ενημερώνει το ΔΣ, ότι το ΝΕΕ εκλήθη να συμμετέχει σε συζητήσεις που οργάνωσε ο
πρώην Γενικός Γραμματέας ΥΝΑΝΠ κ. Λαμπρίδης (ΣΥΡΙΖΑ) για θέματα COSCOστο λιμάνι Πειραιά στις 7/9/2021.
Το ΝΕΕ παρεκάλεσε τον κ. Μ. Σαρλή να το εκπροσωπήσει στη συζήτηση.
Λαβών τον λόγο ο κ. Μ. Σαρλής ανέφερε ό,τι υπέβαλλε στο ΔΣ ενημερωτικό σημείωμα ως ακολούθως:
Τηλεδιάσκεψη Τομέα Ναυτιλίας «ΣΥΡΙΖΑ»
ΟΛΠ : Υποχρεωτικές επενδύσεις και αγοραπωλησία μετοχών 7.9.21 18.00
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Ο Πρόεδρος προσεκλήθη από τον κ. Νεκτάριο Σαντορινιό, Τομεάρχη Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ, συντονιστής ήταν ο κ. Λαμπρίδης
πρώην Γ.Γ. ΥΝΑΝΠ και συμμετείχαν 28 άτομα, βουλευτές : κ. Δρίτσας, κ. Αλεξιάδης,,κα. Κασιμάτη, εκπρόσωποι κ. Ραγκούση
και κας Αχτσιόγλου, εκπρόσωποι φορέων: κ. Αχλαδίτης (ΕΒΕΠ), κ. Σακέλης (ΣΕΕΝ) κ.Πολυχρονόπουλος (ΒΙΠΑΣ), κ. Νικολακάκης
(ΒΕΠ), κ. Ζωγράφος (εκτελωνιστές), κ. Μαυρίκος (εφοδιαστές), κ. Κανακάκης (ναυπηγοεπισκευαστές) καθώς και κομματικά
στελέχη.
Το κύριο θέμα που ανέπτυξε ο κ. Σαντορινιός, αφορούσε το σχέδιο φιλικού διακανονισμού μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και COSCO σχετικά
με την καθυστέρηση υλοποίησης εντός 5ετιας των υποχρεωτικών επενδύσεων σε 11 έργα ύψους 300 εκατ. που προβλέπει η
σύμβαση παραχώρησης και την πώληση του εναπομείναντος 16% των μετοχών που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ. Η COSCO διεκδίκησε
την αγορά των μετοχών αυτών επικαλούμενη γραφειοκρατικά κωλύματα στις αδειοδοτήσεις εξ αιτίας των οποίων δεν
ολοκλήρωσε τις υποχρεωτικές επενδύσεις και συνεπώς δεν φέρει ευθύνη. Η συμφωνία, που θα υποβληθεί πρός έγκριση στην
Βουλή, προβλέπει παράταση 5+5 χρόνια υλοποίησης των έργων με δυνατότητα, υπό προυποθέσεις, περαιτέρω παράτασης .
Προβλέπει την πώληση του ποσοστού 16%, την κατάθεση εγγυητικής επιστολής και άλλους όρους (το ΝΕΕ δεν διαθέτει το
κείμενο της συμφωνίας και δεν έχει κληθεί να εκφράσει γνώμη) . Οι κ.κ. Σαντορινιός και Λαμπρίδης εκτιμούν ότι ο φιλικός
διακανονισμός είναι χαριστικός, ότι δεν υπήρξαν γραφειοκρατικά κωλύματα , ότι κακώς δεν ενεργοποιήθηκαν οι ρήτρες
προστίμων που προβλέπονται απο την σύμβαση παραχώρησης και ότι η διαφωνία θε έπρεπε να τεθεί σε διαιτητική
διαδικασία, όπως προβλέπεται απο την σύμβαση .
Οι εκπρόσωποι φορέων (κ. Κανακάκης, κ. Ζωγράφος, κ. Μαυρίκος) συνεφώνησαν με τον εισηγητή και επεξετάθηκαν και σε
άλλα σημεία δυσαρέσκειας που αφορούν την διαχείριση και λειτουργία του λιμένα όπως οι υποδομές και η λειτουργία την
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, τα απόβλητα (κ. Μπραθέλος /ΕΠΕ), την διείσδυση του ΟΛΠ στις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες, στο HPCS, στο masterplan, αμφισβήτησαν την χρησιμότητα των μη υποχρεωτικών επενδύσεων ύψους 250
εκατ. που έχει εξαγγείλει ο ΟΛΠ, ενώ ο κ. Σακέλης επικεντρώθηκε στο θέμα των αποβλήτων, της ναυπηγοεπισκευαστικής
ζώνης και εξέφρασε την ανησυχία του για την πιθανή αύξηση χρεώσεων ελλιμενισμού (το ΝΕΕ είχε προνοήσει να προτείνει η
αύξηση τελών ελλιμενισμού για τα ακτοπλοικά να τελεί ύπό την έγκριση του Υπουργού ΝΑΝΠ, το οποίο και υιοθετήθηκε). Η
κριτική προς τον ΟΛΠ ήταν οξεία και η συμπεριφορά του χαρακτηρίσθηκε ως αποικιοκρατική.
Ο κ. Δρίτσας, επι υπουργίας του οποίου συνήφθει η σύμβαση παραχώρησης επεξήσε ορισμένες παραμέτρους της και
συνετάγη με τον εισηγητή.
Εγινε αποδεκτή η πρόταση του κ. Δρίτσα, να κινητοποιηθούν συλλογικά και χωρίς κομματικό μανδύα, οι φορείς ώστε να μην
εγκριθεί απο την Βουλή η συμφωνία. Προφανώς θα κληθεί το ΝΕΕ να λάβει θέση.
Ο εκπρόσωπος του ΝΕΕ απέφυγε να τοποθετηθεί, ευχαρίστησε για την πρόσκληση
Επιμελητήριο.

και ανέλαβε να ενημερώσει το

Στη συνέχεια ο κ. Γ. Αλεξανδράτος ενημέρωσε το ΔΣ ό,τι εχθές το θέμα συζητήθηκε στην ειδική επιτροπή της Βουλής
και τον παρακάλεσε ο κ. Πρόεδρος να συμμετέχει, όπου μεταξύ άλλων παρέθεσε στην επιτροπή, ότι το ΝΕΕ παραμένει
σε όσα η Σύμβαση παραχώρησης περιέχει.
Στη συζήτηση που ακολούθησε θεωρήθηκε σκόπιμο η νομική υπηρεσία ΝΕΕ να μελετήσει το θέμα και να υποβάλλει
στο ΔΣ σχετικό ενημερωτικό με τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από την σύμβαση παραχώρησης του
ΟΛΠ – ΑΕ το 2016 στην COSCO.
Επιπλέον να ερευνηθεί και σχετική πληροφόρηση ό,τι η COSCO αποβλέπει στην απόκτηση δικών της ρυμουλκών.

(4)

Ναυτεργασία – Εκπαίδευση

Ο Προεδρεύων κ. Β. Λογοθέτης ενημερώνει το ΔΣ, ότι για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στις ΑΕΝ θα εισαχθούν 1640,
όταν τα προηγούμενα έτη δεν ξεπερνούσαν τους 1.300 και παρακαλεί τους κ.κ Ι. Τσνεμπή και Ι. Πλατσιδάκη να
ενημερώσουν το ΔΣ.
Λαβών τον λόγο ο κ. Ι. Τσενεμπής σημειώνει ό,τι από παλαιότερη μελέτη του ΝΕΕ προέκυπτε ό,τι αναγκαιούν να
εισάγονται στις ΑΕΝ περί τους 2.000 Σπουδαστές για να καλύπτονται οι ανάγκες πλοίου και γραφείου.
Στη συνέχεια ο κ. Ι. Πλατσιδάκης σημείωσε ό,τι παρά τα συνεχή αιτήματα της πλοιοκτησίας να ενημερώνει το ΥΝΑΝΠ
για την σχέση εισαγόμενων με όσους λαμβάνουν το Γ΄ Δίπλωμα ποτέ δεν εδόθη.
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Εκτιμάται ότι ένα ποσοστό που φθάνει περί το 50% από τους ανά έτος εισαγόμενους σπουδαστές δεν φθάνει στο Γ΄
Δίπλωμα.

(5)

Εμβολιασμός αλλοδαπών πληρωμάτων Ελληνόκτητων πλοίων που προσεγγίζουν Ελληνικά πλοία

Ο Προεδρεύων κ. Β. Λογοθέτης ενημερώνει το ΔΣ ό,τι πρόσφατα πλοίο της ν. εταιρείας Empros Lines θα περνούσε από
τα χωρικά ύδατα Ελλάδος και η ν. εταιρεία θεώρησε σκόπιμο να προσεγγίσει το πλοίο σε Ελληνικό λιμάνι και να
εμβολιαστεί το αλλοδαπό πλήρωμα.
Σε επικοινωνία με το ΥΝΑΝΠ υπήρχε θετική ανταπόκριση και ζητήθηκε να εκδοθεί προσωρινό ΑΜΚΑ για κάθε
αλλοδαπό.
Το ΚΕΠ στο οποίο απευθύνθηκε η ν. εταιρεία βεβαίωσε ό,τι εκδίδει προσωρινό ΑΜΚΑ αλλά θέλει 25-30 μέρες. Συνεπώς
η θετική ανταπόκριση του ΥΝΑΝΠ έμεινε ανενεργός.
Σε νεότερη επικοινωνία με το ΥΝΑΝΠ προκειμένου να αποφευχθεί η χρονοβόρος διαδικασία του ΑΜΚΑ προτάθηκε
από το ΝΕΕ το εξής:
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ-ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Βεβαίωση μέσω TAXIS NET ότι η Διαχειρίστρια Εταιρεία του πλοίου είναι Ελληνική εταιρεία ή εγκατεστημένη στην Ελλάδα.



Λίστα πληρώματος του πλοίου (ΙΜΟ CREW LIST ) που υποβάλλεται στην αρχές κατά την άφιξη του σε Ελληνικό λιμάνι
και επιβεβαιώνεται από το Λιμεναρχείο/nmsw.hcg.gr (National Maritime Single Window).



Αίτηση στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας από τον νόμιμο Ναυτικό Πράκτορα της Διαχειρίστριας Εταιρείας με τα
ονόματα του πληρώματος που θα εμβολιαστούν.



Μετά από την έγκριση του εμβολιασμού, ο ναυτικός πράκτορας θα συνοδεύει τον ναυτικό σε κινητό Εμβολιαστικό
Κέντρο στο λιμάνι.

Το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού να εκδίδεται απο το Εμβολιαστικό Κέντρο και να παραδίδεται στον Ναυτικό πράκτορα ώστε
να το προωθεί στην Διαχειρίστρια Εταιρεία και στον ναυτικό.
Στη συνέχεια έλαβε μέρος στη συζήτηση και ο κ. Πρόεδρος και χειρίστηκε τα υπόλοιπα θέματα, αφού ευχαρίστησε τον
κ. Β. Λογοθέτη για την μέχρι τώρα διαδικασία.

(6)

Προοπτικές Ανανέωσης του Επιβατηγού Στόλου

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το θέμα αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά κατά την συνήθη έκφραση, διότι ήδη
το Υπουργείο θα δώσει το 1,5 εκ Ευρώ για την Μελέτη «Business Plan» και ο ίδιος φορέας που θα πραγματοποιήσει την
Μελέτη θα αναλάβει υπό το Υπουργείο τη Διαδικασία χρηματοδοτήσεως κατασκευής περιβαλλοντικής τεχνολογίας
πλοίων και την παρακολούθηση του θέματος για το οποίο υπάρχει σχετική αισιοδοξία.
Το ΝΕΕ θα συνεχίσει να προσφέρει τις Υπηρεσίες του και την εμπειρία του αλλά επικουρικά. Την αρμοδιότητα και
ευθύνη θα έχει ο φορέας που το Υπουργείο θα ορίσει.

(7)

National Integrated Port Community System

O κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ, ότι στη ΔΕΘ (85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης) συναντήθηκε με τον Πρόεδρο ΕΒΕΠ
κ. Κορκίδη και συζήτησε το θέμα με κατάληξη ο ιδιωτικός φορέας που θα αναλάβει την λειτουργία «της πλατφόρμας»
να χρηματοδοτηθεί προοδευτικά με 1 εκ. ευρώ από το ΕΒΕΠ και σταδιακά μέχρι 100.000€ από το ΝΕΕ δίνοντας αρχικά
το ΝΕΕ 10-20.000€.
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(8)

ΔΕΘ 85η Έκθεση Θεσσαλονίκης

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το ΝΕΕ συμμετείχε με το ΥΝΑΝΠ και ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ στη φετινή 85η ΔΕΘ με
περίπτερο στο οποίο εμφανίζονταν το ΝΕΕ & Cluster και είχε σημαντική επιτυχία.
Στη συνέχεια δίνει τον λόγο στον κ. Γ. Μπαρκάτσα που επιμελήθηκε την οργάνωση του περιπτέρου μαζί με την κα
Μαριάννα Γεωργακοπούλου και συμμετείχαν στη λειτουργία του.
Ο κ. Γ. Μπαρκάτσας ανέφερε την μεγάλη επισκεψιμότητα κοινού, που είχε το περίπτερο, διότι για 1η φορά συμμετείχε
η Ναυτιλία, την επίσκεψη και παραμονή περί το 20λεπτο του κ. Πρωθυπουργού – Κυριάκου Μητσοτάκη – και πολλών
επισήμων, μεταξύ των οποίων Υπουργών, Προέδρων Φορέων, Πρυτάνεων Πανεπιστημίου και νέων που ζητούσαν
πληροφορίες, πώς μπορούν να δραστηριοποιηθούν στη Ναυτιλία, είτε ως στελέχη ν. εταιρειών στη ξηρά καθώς και τις
συνεντεύξεις που είχε ο Πρόεδρος με δημοσιογράφους, είτε ως Αξιωματικοί πλοίων για το εγχείρημα ανανέωσης του
επιβατηγού στόλου με περιβαλλοντικής τεχνολογίας πλοία κλπ.
Επιπλέον ο κ. Πρόεδρος σημείωσε ό,τι στις συζητήσεις που είχε με επισκέπτες στο περίπτερο, μεταξύ των οποίων και
νέους, του αναφέρθηκε ότι το site NEE είναι φτωχό και υστερεί σε επικαιρότητα.
Παρακαλεί ο κ. Πρόεδρος το γραφείο που επιμελείται το cluster να αναλάβει υπό την καθοδήγηση μελών της ΔΕ και
προσωπικού ΝΕΕ την επικαιροποίηση του site.
Τέλος
Τα μέλη του ΔΣ ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο, τα στελέχη και το προσωπικό ΝΕΕ για την εμπεριστατωμένη ενημέρωση,
αλλά και για το έργο, που το ΝΕΕ επιτελεί και προσφέρει στο χώρο της Ναυτιλίας.
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Συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου 2021
Κατά την Συνεδρίαση του ΔΣ 30/11/2021 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:

(1)

Εμβολιασμός αλλοδαπών

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι από 3μήνου το ΝΕΕ είναι σε συνεργασία με το ΥΝΑΝΠ (Γ.Γ Ε. Κουτουλάκης) για να
πετύχουμε πρακτικό και εφαρμόσιμο τρόπο, διότι η έκδοση ΑΜΚΑ απαιτεί 20-30 μέρες και είναι αδύνατο πλοίο, που
προσεγγίζει Ελληνικό λιμάνι να έχει αυτό το χρόνο.
Προσανατολιζόμεθα στη λύση «να υποβάλλει ο Πράκτορας που θα εξουσιοδοτηθεί από την Ν. Εταιρεία κατάσταση
πληρώματος στο ΥΝΑΝΠ», το οποίο θα ενεργεί όλες τις τυπικές διαδικασίες και με την άφιξη πλοίου να το
επισκέπτεται ειδικό κλιμάκιο με ομάδα εμβολιαστών και εμβόλια και όσο το πλοίο θα βρίσκεται στη Ράδα ή το Λιμάνι
να εμβολιάζεται το πλήρωμα. Για όλα αυτά θα απαιτηθούν κάποια έξοδα, τα οποία ο Πράκτορας θα καλύπτει επ΄
ονόματι της Ν. Εταιρείας.
Κατά τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε αναφέρθηκαν παραδείγματα κυρίως σε Αμερικανικά λιμάνια, που
κάπως έτσι γίνεται πρακτικά ο εμβολιασμός.

(2)

Επισκευή ανακαίνιση γραφείων ΝΕΕ περί τις 35.000€

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι ύστερα από περίπου 25 χρόνια που μεταφέρθηκαν και λειτουργούν τα γραφεία
ΝΕΕ από την Ακτή Μιαούλη 86 στη σημερινή διεύθυνση Ακτή Μιαούλη 65, χρήζουν ανακαινίσεως και επισκευής.
Ήδη έχουν γίνει σχετικές τυπικές διαδικασίες και εκτιμάται ό,τι το κόστος θα ανέλθει περί τις 35.000€. Η ΔΕ
εξεφράσθει θετικά.
Σε αυτό περιλαμβάνεται:
Το ξήλωμα του πατώματος στα γραφεία και τον διάδρομο, που υπάρχει μελαμίνη, ο καθορισμός και η προετοιμασία
για τοποθέτηση νέου πατώματος πάλι με μελαμίνη, η τοποθέτηση σοβατεπί, το στοκάρισμα και ελαιοχρωματισμός
τοίχων και ξύλινων θυρών και τέλος αντικατάσταση των συνθετικών πλακών οροφής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ συμφωνεί με την ΔΕ και αποφασίζει την ανακαίνιση / επισκευή των γραφείων
ΝΕΕ και παρακαλεί να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία στο θέμα προσφορών και εξοφλήσεως.

(3)

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2022

Ο κ. Πρόεδρος ακολούθως ενημερώνει το ΔΣ και αναφέρεται στην διαδικασία υποβολής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022, ο οποίος διαμορφώθηκε ύστερα από συζήτηση
στην Οικονομική Επιτροπή/ΝΕΕ και εγκρίθηκε από την Διοικούσα Επιτροπή/ΝΕΕ στην υπ΄ αριθμ. 6-16/11/2021 συνεδρίαση
της.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι ο κ. Ι. Πλατσιδάκης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του ΝΕΕ θα παράσχει
πληρέστερη ενημέρωση και παρακαλείται γι΄ αυτό. Ο κ. Ι. Πλατσιδάκης ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο 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 όπως προβλέπεται από το άρθρο 39 του Ν.4024/2011 (υπ. αρ. 2/74403/0094/1-11-2011 έγγραφο του Γεν. Λογ. του
Κράτους), καταργήθηκε η προβλεπόμενη έγκριση των Προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ από τον κ. Υπουργό Οικονομικών. Oι
Προϋπολογισμοί εγκρίνονται από τον καθ΄ ύλη αρμόδιο Υπουργό του εποπτευόμενου ΝΠΔΔ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω τα έσοδα και έξοδα του Προϋπολογισμού 2022 θα αντιπαραβάλλονται με τα αντίστοιχα του
Προϋπολογισμού 2021, δημιουργούνται ειδικές στήλες στις οποίες εμφανίζονται (α) οι εκτιμήσεις των πραγματοποιήσεων

78

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ

του τρέχοντος έτους 2021 και (β) τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου έτους 2020.
Ο Προϋπολογισμός συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση επί των εσόδων και εξόδων του καθώς και από ατομικές
καταστάσεις του Προσωπικού.
Α. ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδα διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα.
Τα τακτικά έσοδα περιλαμβάνουν τα διάφορα δικαιώματα, εκμίσθωση ακινήτων, τόκους και τοκομερίδια, έσοδα και
κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και τις συνδρομές των Μελών μας (πλοίων) που
αναπροσαρμόσθηκαν με την 3117.3-2-2011 απόφαση κ. Υπουργού Εμπ. Ναυτιλίας (ΦΕΚ 494Β/2011).
Τα έκτακτα έσοδα περιλαμβάνουν τις συνδρομές παρελθουσών χρήσεων.
Από τις τακτικές συνδρομές όσες έχουν προϋπολογισθεί, αλλά δεν έχουν αποδοθεί από το ΝΑΤ μεταφέρονται ως έκτακτα
έσοδα εκ παρελθουσών χρήσεων στον Προϋπολογισμό 2022.
Β. ΕΞΟΔΑ
Τα έξοδα του ΝΕΕ προϋπολογίσθηκαν βάσει:
(α) των λειτουργικών αναγκών του ΝΕΕ
(β) των προβλεπόμενων μισθολογικών καταστάσεων και μεταβολών του προσωπικού, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015.
(γ) Της προβλεπόμενης αύξησης του κεφαλαίου της ΝΑΥΣ και της κάλυψης του κατά 100% από το ΝΕΕ ως μοναδικού
εταίρου.

(4)

Επιτροπές Χρηστών Λιμένα

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι στα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας μέλη των
Επιτροπών, εκπρόσωποι ΝΕΕ έχουν ζητήσει να αντικατασταθούν.
Ύστερα από τις σχετικές διαδικασίες η Γραμματεία ΝΕΕ έχει βρει αντικαταστάτες και τους έχει εγκρίνει η ΔΕ, εκκρεμεί
έγγραφο στο ΥΝΑΝΠ.
Στην Αλεξανδρούπολη θα αντικατασταθεί ο κ. Ι. Αρβανιτίδης από τον κ. Γ. Ζαφειρούδη, στην Καβάλα επίσης ο κ. Ι.
Αρβανιτίδης από τον κ. Γ. Ζαφειρούδη, στην Θεσσαλονίκη ο κ. Μ. Σαρλής από τον κ. Γ. Ζαφειρούδη και στην Κέρκυρα ο κ. Ι.
Τσενεμπής από τον κ. Γ. Μπαρκάτσα.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ συμφωνεί με τα ανωτέρω και παρακαλείται ο κ. Πρόεδρος για τα περαιτέρω.

(5)

Νέος Κανονισμός περισυλλογής αποβλήτων

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι πρόσφατα το ΥΝΑΝΠ εξέδωσε τον κανονισμό για τα Απόβλητα στο ΦΕΚ Β4979/21.
Από μελέτη του θέματος φαίνεται ό,τι δεν επιτυγχάνεται η από 10ετίες εισήγηση του ΝΕΕ. Δηλαδή να θεσπιστούν κανόνες
όπως «Στοιχεία και προϋποθέσεις, που πρέπει να πληροί ο όποιος πάροχος περισυλλογής Αποβλήτων κλπ».
Στόχος του ΝΕΕ είναι να δοθεί η δυνατότητα να παρουσιαστούν αρκετοί πάροχοι και να εφαρμοσθεί η φιλοσοφία του
ανταγωνισμού, που θα είναι θετικό στοιχείο για τον πελάτη πλοίο.
Από χρόνια εφαρμόζεται το αντίθετο. Το λιμάνι ορίζει με μονοπωλιακό τρόπο τον πάροχο και εισπράττει ποσοστό από το
κόστος που το πλοίο πληρώνει.
Στο σημείο αυτό ο κ. Ι. Τσενεμπής σημείωσε, ότι το ΝΕΕ από την εποχή του Υπουργού Ναυτιλίας του κ. Γ. Ανωμερίτη (1998)
προσπαθεί να αλλάξει η Μονοπωλιακή Πολιτική, αλλά εις μάτην.
Στη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε σημειώθηκε ό,τι και σήμερα στον Πειραιά (ΟΛΠ-COSCO) συνεχίζεται η
Μονοπωλιακή Πολιτική και εισπράττουν από τον πάροχο περισυλλογής Αποβλήτων Τέλη σε σημαντικά ποσά.
Αυτό αντίκεται στην Πολιτική του Ανταγωνισμού, αλλά δυστυχώς συνεχίζεται όχι μόνο στον Πειραιά, αλλά και στην
Πάτρα, Ηγουμενίτσα και αλλού, που οι πάροχοι είναι οι εκλεκτοί του Οργανισμού Λιμένος.
Αναφορικά με το Δικαίωμα – Υποχρεώσεις της COSCO από την σύμβαση παραχώρησης φαίνεται να υπάρχει αυτό το
δικαίωμα επιλογής παρόχου. Το ερευνούν οι δικηγόροι και θα ενημερώσουν γενικότερα για τα δικαιώματα της COSCO στις
Υπηρεσίες Λιμένος όπως Απόβλητα, Ηλεκτροδότηση πλοίων, λειτουργία Ρυμουλκών, τέλη στις επισκευές κλπ.
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(6)

Πρόγραμμα ανανέωσης επιβατηγού στόλου

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι θετικά εξελίσσεται το θέμα και ευρίσκεται στην τελική φάση η χρηματοδότηση του
«business plan» από Κυβερνητική πλευρά. Το ΝΕΕ συνεχίζει να συμμετέχει στις συζητήσεις συμβουλευτικά ως ο ρόλος του
καθορίζει «σύμβουλος της Πολιτείας».

(7)

Εκλογές ΝΕΕ

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι σύμφωνα με τον ν. 989/79 ανά 2ετία γίνονται Αρχαιρεσίες για το ½ του ΔΣ, ενώ η
θητεία του ΔΣ είναι 4ετής. Το 2022 θα γίνουν αρχαιρεσίες 16/2/2022 και λήγει η 4ετής θητεία των ακολούθων:

ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ Γ.

ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ Φ.

ΒΕΡΝΙΚΟΣ Ν.

ΛΑΙΜΟΣ Κ.

ΓΑΒΡΙΗΛ Γ.Ν

ΛΟΥΔΑΡΟΥ Α.

ΜΑΔΙΑΣ Ν.

ΛΩ ΑΙΚ.

ΠΑΤΕΡΑΣ Γ.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.

ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ Ι.

ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ Η.

ΣΠΑΝΟΣ Γ.

ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ Ι.

ΤΣΑΚΩΝΑΣ Γ.

ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ Ι.

ΦΑΦΑΛΙΟΣ Δ.

ΦΡΑΓΚΟΣ Γ.
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ.

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Β.
ΤΡΑΥΛΟΥ Μ.
ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ Χ.

ΤΕΡΖΗΣ Β.

ΣΟΥΡΑΒΛΑΣ Γ.

ΤΣΑΛΑΜΑΝΙΟΣ Ε.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Θ.

ΣΑΚΕΛΛΗΣ Μ.
ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΔΙΕΘΝΗ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Σ.

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σ.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ – ΦΟΡΤΗΓΑ

ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ Γ.
Ρ/Κ – Ν/Γ
ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ Ν.
ΘΑΛΑΜΗΓΑ
ΒΕΡΝΙΚΟΣ Γ.
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Ο κ. Πρόεδρος συνεχίζοντας λέγει ό,τι για τις εκλογές απαιτείται (α) Συγκρότηση Συνεργείου που θα ετοιμάσει τα
διαδικαστικά καθώς και (β) Συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής που προΐσταται Δικαστικός Εφέτης.

(α)

Διαδικασίες για Αρχαιρεσίες ΝΕΕ

Συγκρότηση συνεργείου με έργο την προετοιμασία διεξαγωγής των Εκλογών (16/2/2022)
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ΝΕΕ λέγει, ότι κρίνεται αναγκαία η συγκρότηση συνεργείου από υπαλλήλους του ΝΕΕ που
θα απασχοληθούν πέρα από τα κύρια καθήκοντα τους και κατά τις μη εργάσιμες ώρες για την διεκπεραίωση πάσης
φύσεως εργασιών, που απαιτεί η προετοιμασία και η ομαλή διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών της 16/2/2022 για την
ανανέωση του ημίσεως των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΕΕ.
Προτείνεται στο συνεργείο να συμμετέχουν οι κες Μ. Χατζηιωανίδου, Ε. Κιρμιτζόγλου, Μ. Βαμβακά, Μ.
Γεωργακοπούλου, και οι κ.κ Γ. Μπαρκάτσας, Ι. Αρβανιτίδης, Μ. Σαρλής.
Επίσης στο συνεργείο θα απασχοληθούν και από τη Γραμματεία ΝΑΥΣ οι κυρίες Άννα Πατερογιαννάκη και Τέτα Γκιγκή.
Το συνεργείο θα διεκπεραιώσει τις παρακάτω ενδεικτικά εργασίες.











Αλληλογραφία με όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες με πλοία Ελληνικής σημαίας και αποστολή εντύπων
πληρεξουσίων και λοιπών εγγράφων προς συμπλήρωση και επιστροφή στο ΝΕΕ.
Παραλαβή, έλεγχος και πρωτοκόλληση πληρεξουσίων εγγράφων ή εξουσιοδοτήσεων.
Παραλαβή και πρωτοκόλληση δηλώσεων υποψηφιότητας, καθώς και των υπευθύνων δηλώσεων του Ν.
1599/86 και των σχετικών παραβολών.
Έλεγχος εκάστου εκλογέως καθώς και εκάστου υποψηφίου ότι είναι ταμειακώς εντάξει.
Προετοιμασία ψηφοδελτίων.
Προετοιμασία αιθούσης εκλογών και καλπών κατά κατηγορίες κλπ καθώς και του όλου εκλογικού υλικού.
Δημοσίευση στις εφημερίδες και θυροκόλληση των προκηρύξεων των Αρχαιρεσιών της 16/2/2022.
Απασχόληση από υπαλλήλους του ΝΕΕ του ως άνω συνεργείου κατά την ημέρα των εκλογών, συνδρομή στο
έργο της Εκλογικής Επιτροπής και εκτέλεση των εντολών του Προέδρου αυτής και των Προϊσταμένων της.
Τακτοποίηση και παράδοση εκλογικού υλικού στον Πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής κ.α

(β) Διαδικασίες για Αρχαιρεσίες ΝΕΕ
Συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής – Τακτικά, Αναπληρωματικά Μέλη
Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι αναφορικά με τις Αρχαιρεσίες ΝΕΕ που έχουν προσδιοριστεί για τις 16/2/2022, την 3μελή
Εκλογική Επιτροπή απαρτίζουν, ο Πρόεδρος (εφέτης) και 2 μέλη (εκπρόσωπος ΥΝΑΝΠ & εκπρόσωπος ΔΣ/ΝΕΕ με τους
αναπληρωτές τους) που με προγενέστερες διαδικασίες έχουν ορισθεί. Γραμματέας της Επιτροπής έχει από την ΔΕ
ορισθεί ο κ. Ι. Αρβανιτίδης Δ/ντής Διοικητικού – Οικονομικού, με αναπληρώτρια την κα Μ. Γεωργακοπούλου,
Τμηματάρχη. Επίσης η ΔΕ απεδέχθει να παρίσταται σε όλες τις διαδικασίες των αρχαιρεσιών ο κ. Ιωάννης Τσενεμπής,
μέλος του ΔΣ/ΝΕΕ, λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας του.
Η ΔΕ ενέκρινε και συγκροτεί την Εκλογική Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ Χαρίκλεια Σαραμαντή (Εφέτη
Πρόεδρο) με αναπληρωτή τον κ. Ελευθέριο Γεωργίλη (Εφέτη), Χρήστο Κοντορουχά (Πλοίαρχο ΛΣ Μέλος-ΥΝΑΝΠ) με
αναπληρωτή του τον Πλοίαρχο κ. Γεώργιο Ρίγγα, Γ. Αλεξανδράτο (Μέλος ΝΕΕ) με αναπληρωτή του τον κ. Σ. Παπαδόπουλο
και όρισε Γραμματέα τον κ. Ι. Αρβανιτίδη με αναπληρωματικό την κα Μ. Γεωργακοπούλου.
Το ΔΣ απεδέχθη την Απόφαση της ΔΕ στις 16/11/2021.
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(8) Εκδήλωση ΝΑΤ για τα 160 χρόνια λειτουργίας του
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το 2021 το ΝΑΤ με την ευκαιρία 160 χρόνων λειτουργίας του, προετοιμάζει σχετική
εκδήλωση 13/12/2021 – 6/1/2022 με εικαστική έκθεση και έχει απευθυνθεί και στο ΝΕΕ για οικονομική συνδρομή και
συνδρομή ενημερώσεως το ναυτιλιακό κοινό.
Στη συζήτηση στη ΔΕ εγκρίθηκαν και τα 2 (οικονομική συνδρομή 4.000€).
Πιστεύω, συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος, ότι πρέπει να ανταποκριθούμε, δεδομένου ό,τι το ΝΑΤ είναι ο εισπράκτορας των
συνδρομών ΝΕΕ.
Το ΔΣ συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου και την Απόφαση της ΔΕ.

(9)

Hellenic Port Community System

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι ύστερα από πρόσφατη συζήτηση στο ΥΝΑΝΠ εδραιώνεται η προοπτική η
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα διαδικασίας διακινήσεως φορτίων στα Ελληνικά λιμάνια να λειτουργεί από ιδιωτικό
εμπορικό φορέα αποκλείοντας το σύστημα της COSCO.
Με αυτή την προοπτική το ΕΒΕΠ θα συνδράμει οικονομικά έως και 1 εκ. ευρώ. Το ΝΕΕ για να ξεκινήσει το σύστημα
«Hellenic Integrated Port Community System», όπως και σε άλλες συζητήσεις και στο ΔΣ έχει αναφερθεί, θα το
χρηματοδοτήσει με 100.000€. Αυτό θα αποτελέσει το κίνητρο για να χρηματοδοτηθεί το H.P.C.S και να αρχίσει να
λειτουργεί.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ επαναλαμβάνει την έγκρισή του στην πρόταση του Προέδρου, που είχε και
προγενέστερα σε συνεδρίαση ΔΕ και ΔΣ συζητηθεί και δοθεί.

(10)

Οργανισμός Κρουαζιέρας Μεσογείου Med Cruise

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι στον Οργανισμό Med Cruise που Φορείς της Ιταλίας έχουν ιδρύσει για μελέτη και
προτάσεις για την Κρουαζιέρα στη Μεσόγειο, πρόσφατα στο ΔΣ της, εξελέγει μέλος η κα Θεοδώρα Ρήγα, η οποία ήταν
για χρόνια στέλεχος της ΟΛΠ - COSCO και σήμερα είναι Δ/ντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Οργανισμού Λιμένος
Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και προσβλέπουμε στη συνέχιση εποικοδομητικής συνεργασίας μαζί της.
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Το ΝΕΕ στις Γιορτές για τα 200 χρόνια Ανεξαρτησίας (1821-2021)

Ο Δρ. Γ.Δ. Πατέρας, ως Πρόεδρος του επίσημου Δημόσιου Φορέα Ναυτικό
Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) προσεκλήθει από την Πρόεδρο της
Επιτροπής «Ελλάδα 2021» κα Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη, να
εκπροσωπήσει όλον τον χώρο της Ναυτιλίας στα διάφορα στάδια των
εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια Ανεξαρτησίας.
Μεταξύ άλλων ήταν και η εκπόνηση Μελέτης με όραμα το 2040, που για τη
Ναυτιλία είχε τίτλο «Ελλάδα και Ναυτιλία σε κοινή Ρότα» και καταχωρήθηκε
μαζί με μελέτες άλλων Φορέων στη «Λευκή Βίβλο: Η Ελλάδα το 2040».
Ο κ. Πρόεδρος την εκπόνηση της Μελέτης ανέθεσε σε Ομάδα Εργασίας με
επικεφαλής τον κ. Ι. Τριφύλλη (Μέλος ΔΕ/ΝΕΕ) και μέλη τους κ.κ Γεώργιο
Μπαρκάτσα, Μ. Σαρλή, παρακολουθώντας την και ο ίδιος επιτελικά.
Στο διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο «FORUM 2040» παρουσιάστηκαν
αποσπάσματα των μελετών, που για το ΝΕΕ έγινε στις 19/10/2021 από τον κ.
Ι. Τριφύλλη με ικανή παρρησία και λόγο που ικανοποίησε τον ακροατή,
παραθέτοντας σε σύντομο χρόνο με σαφήνεια και περιεκτικότητα το όραμα
όλων των κλάδων της Ναυτιλίας για το 2040. Καταδεικνύουν έτσι τη δουλειά
που γίνεται από όλους στο ΝΕΕ, αρχίζοντας από τον Πρόεδρο, τα μέλη της
ΔΕ και ΔΣ καθώς και το ελλιπές, αλλά άξιο και συνειδητοποιημένο
προσωπικό με προσαρμογή στο καθήκον χωρίς μεμψιμοιρίες.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.
Η Σύμπλευση Έθνους - Ναυτιλίας και η συμβολή
στους εθνικούς αγώνες και στόχους
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.
Η παγκόσμια πρωτιά
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.
Στόχοι, οράματα και προσδοκίες για το 2040, Ακτοπλοΐα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.
Θαλάσσιος Τουρισμός
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.
Λιμάνια και θάλασσες
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Ναυτοσύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.
Ναυτιλιακή τεχνολογία και έρευνα
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Ναυπηγήσεις - Επισκευές - Συντήρηση - Εξοπλισμός
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.
Ναυτιλιακές υπηρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.
Ελληνικό νηολόγιο και διαχειρίστριες εταιρείες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.
Συμβολή της ναυτιλίας στο ΑΕΠ
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FORUM Η Ελλάδα το 2040

Από τις 18 έως 20 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό Φόρουμ «Η Ελλάδα το 2040»
από την Επιτροπή Ελλάδα 2021.
Δεκάξι θεσμικοί φορείς και ομάδες εργασίας ειδικού ενδιαφέροντος κλήθηκαν με τις παρεμβάσεις
τους να περιγράψουν στον κόσμο τις δεκαετίες που έρχονται.
Όλα αυτά αποτυπώθηκαν στη ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟ "Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2040", η οποία παραδόθηκε στο
Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής και στους εκπροσώπους των τεσσάρων συστημικών
τραπεζών από την κα Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΛΛΑΔΑ 2021.
Η μελέτη του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος είχε τίτλο «Ελλάδα και Ναυτιλία σε κοινή ρότα.
Ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου, βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες προκλήσεις στην πορεία προς το
2040».
Η παρουσίασή της έγινε από τον κ. Ιωάννη Τριφύλλη μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΝΕΕ και
Πρόεδρο της ομάδας εργασίας που συνέταξε την μελέτη στην οποία συμμετείχαν επίσης ως μέλη και
οι κκ Μιχάλης Σαρλής και Γεώργιος Μπαρκάτσας.
Στο site του ΝΕΕ και στη διεύθυνση https://nee.gr/2021/10/22/φορουμ-ελλαδα-2040/ υπάρχει το
σχετικό βίντεο
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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

