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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

Ο χρόνος που έφυγε, το 2013 είχε σε Κυβερνητικό και Διοικητικό επίπεδο ικανή κινητικότητα, για δε το ΝΕΕ 
έντονη δραστηριότητα στα Ναυτιλιακά και Θεσμικά θέματα. 
 
Κυβέρνηση – Διοικητικός Φορέας της Ναυτιλίας 
 
• Η τρικομματική Κυβέρνηση ΝΔ‐ΠΑΣΟΚ‐ΔΗΜΑΡ που συγκροτήθηκε τον Ιούνιο 2012 με Πρωθυπουργό 

τον Α. Σαμαρά συνέχισε και το πρώτο εξάμηνο του 2013, όταν αποχώρησε η ΔΗΜΑΡ και έγινε ανα‐
σχηματισμός τοποθετούμενος ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος (Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ) Αντιπρόεδρος της Κυβερ‐
νήσεως. 

 
• Το 2013 το επανιδρυθέν το 2012 «Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου» συνέχισε το πρώτο εξάμηνο με 

Υπουργό τον κ. Κωστή Μουσουρούλη αντικαθιστάμενο στην πορεία από τον κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη 
κατά τον ανασχηματισμό του Ιουνίου 2013.  

 
• Στο θεσμικό πλαίσιο της Ναυτιλίας είχαμε 2 βασικούς νόμους: 

 
α) Τον 4150/13 (Α102) όπου μεταξύ άλλων ρυθμίζει θέματα οργανώσεως του ΥΝΑ & ΛΣ καθώς και της 
Ν. Εκπαίδευσης με υποχρέωση ναυτολόγησης και αναγνώρισης ως προαγωγικής Υπηρεσίας σε πλοία 
ξένης σημαίας, της Ακτοπλοΐας, της Πλοηγικής Υπηρεσίας που τεκμηριωμένα στα τελευταία εισηγήθη‐
κε και πρωτοστάτησε το ΝΕΕ.  
 
β) Τον 4110/13, όπου εξισώνει σε θέματα φορολογικά τα Ελληνόκτητα πλοία που διαχειρίζονται από 
την Ελλάδα με Ελληνικής σημαίας και τα υποχρεώνει σε καταβολή ίδιου φόρου με τα Ελληνικής ση‐
μαίας. Αυτό δημιούργησε αρκετή ενασχόληση τόσο στις ν. εταιρείες, όσο και στον ΚΕΕΠ (Κλάδο Ελέγ‐
χου  Εμπορικών  Πλοίων)  για  επανακαταμέτρηση  σε GRT  (ΚΟΧ)  από GT  που  είναι  τα  ξένης  σημαίας 
(διότι ο φόρος υπολογίζεται σε ΚΟΧ).   Το ΝΕΕ συνέβαλε στην έκδοση από τον ΚΕΕΠ της προσωρινής 
βεβαίωσης (είχε αδρανήσει) και προσπαθεί για την οριστική (3.500 αιτήσεις εκκρεμούν). 

 
• Σημαντικό στοιχείο του 2013 επίσης συνιστά και το συνυποσχετικό μεταξύ Εφοπλισμού και Κυβερνή‐

σεως για καταβολή διπλού φόρου στην προσεχή τριετία.  
 
Ναυτικό Επιμελητήριο  
 
• Το ΝΕΕ επίσης συνέχισε την έντονη δραστηριότητα του με εισηγήσεις, πορίσματα, αναφορές, συμμε‐

τοχή με εκπροσώπους εντός και εκτός Ελλάδος, στηρίζοντας τα θέματα της Ελληνικής Εμπορικής Ναυ‐
τιλίας, ως ο ρόλος του επιτάσσει. 

 
• Το ΝΕΕ πραγματοποίησε μελέτες, για να στηρίξει θέσεις και εισηγήσεις του προς τα αρμόδια όργανα, 

με σημαντικότερη την υπό τον τίτλο «Αναπτυξιακή Εθνική Ναυτιλιακή Στρατηγική» με στοιχεία από 
έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ακόμη, με την επιστημονικά τεκμηριωμένη και συνεχή παρέμ‐
βαση του στον ΙΜΟ και σε άλλους φορείς για: 
1.  Το μέγεθος  των void  spaces  των δεξαμενοπλοίων όπου συνέβαλε στην  τελική  και  οριστική  λύση 
καθορισμού πλέον διεθνώς του μεγέθους αυτών. 
2. Την σχέση CO2 και ταχύτητας με επιστημονική ανάλυση‐μελέτη με το ΕΜΠ των παραμέτρων αυτών 
για bulk carriers και tankers. 
3. Την αξιολόγηση των κανόνων του IACS για την κατασκευή των πλοίων σε σχέση με τις προσδοκίες 
του πλοιοκτήτη. 

 
• Συνέχισε την συνδρομή του στη Ναυτική Εκπαίδευση και με την παροχή οργάνων, εκπαιδευτικού εξο‐

πλισμού, συντήρηση υποδομών σε ΚΕΣΕΝ, ΑΕΝ και ΕΠΑΛ. 
 
• Το ΝΕΕ επίσης διεκπεραίωσε και όλες τις Διοικητικής φύσεως αρμοδιότητες του με την χορήγηση Πι‐

στοποιητικών, Βεβαιώσεων και πραγματοποίηση Εκτιμήσεων, Πραγματογνωμοσύνης, Διαιτησιών κλπ. 
 

Για το ΝΕΕ  
Ι. Μ. Τσενεμπής  
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            ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελεί τον επίσημο σύμβου‐
λο  της  πολιτείας  σε  θέματα  ναυτιλίας.  Είναι  Νομικό  Πρόσωπο  Δημοσίου 
Δικαίου και έχει ως σκοπό του την προστασία και την προαγωγή των συμ‐
φερόντων  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 διαπιστω‐
θεί 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 Λιμέ‐
νων 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 Δημοσί‐
ου 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 συνό‐
δους 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 πραγμα‐
τοποιούνται ανά διετία για την ανανέωση 16 μελών και ακολούθως την ε‐
κλογή,  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  Προέδρου,  δύο  Αντιπροέδρων  και 
τεσσάρων μελών της Διοικούσας Επιτροπής. 
 
Σήμερα  το  Ναυτικό  Επιμελητήριο  της  Ελλάδος,  έχοντας  την  ευθύνη  υπο‐
στήριξης  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 ναυσιπλοΐ‐
ας, της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, της ναυτικής εκπαίδευ‐
σης και της προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα, κ.α.    
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The HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING is the state’s counsellor on shipping 
matters. It is a legal entity incorporated under Public Law aiming to safe‐
guard and promote  the Greek shipping  interests,  in cooperation with  its 
members and through effective coordination of their actions. 
 
It was  incorporated  in 1936 by Law 191 when  it became apparent that a 
coordinating body was needed  to  thoroughly  study  the problems of  the 
various shipping sectors and offer reliable advice to the government. 
 
Since its inception to this date, the Hellenic Chamber of Shipping has had 
a record of significant activity offering opinion on draft legislation with the 
assistance  of  experts  of  the  industry who  participate  in  its  permanent 
committees. 
 
It  is represented  in most of the bodies of the Ministry of Mercantile Ma‐
rine and other shipping‐related organisations, following  closely all devel‐
opments  in  international shipping  issues and participating  in government 
delegations of International fora. All vessels under Greek flag, represented 
by eight shipowners’ unions, are members of the Chamber. 
 
Its board has 32 members who  represent all  types of vessels under  the 
Creek flag. Each board member is elected for a four‐year term, while elec‐
tions are held every two years for the renewal of half of the board’s seats. 
The  board  then  elects  its  steering  committee members  (President  two 
Presidents and four executive members). 
 
Aiming at supporting and promoting the interests of the largest merchant 
fleet  in the European Community and  internationally, the Hellenic Cham‐
ber of Shipping endeavours to  formulate a consistent and effective ship‐
ping policy, dealing at  the same  time with  issues related to ship’s safety 
and navigation, protection of the marine environment, maritime training 
and incentives for attracting new seafarers. 

HELLENIC  CHAMBER OF  SHIPPING  
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2014 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 

 

 
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού  Επιμελητηρίου  για το νέο 
έτος την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου.  Παραβρέθηκαν πολλά και  σημαντικά μέλη της ναυτι‐
λιακής κοινότητας καθώς και  εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. 

 
Ο Πρόεδρος του ΝΕΕ Γεώργιος Γράτσος στην ομιλία του αναφέρθηκε στην  προσφορά της  ποντοπόρου ναυ‐
τιλίας στην Ελλάδα η οποία είναι τεράστια χωρίς  να απαιτείται η παραμικρή  κρατική δαπάνη. Είπε ότι την 
τελευταία δεκαετία από  την Ελληνόκτητη ποντοπόρο ναυτιλία  εισέρρευσαν στην χώρα μας περί τα €143  
δις, δηλαδή το μισό περίπου δημόσιο χρέος και  ότι αντίστοιχα δημιουργούνται  από 200.000 έως 300.000 
άμεσες και έμμεσες θέσεις  εργασίας. 
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Συνέχισε λέγοντας ότι προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της ναυτιλίας είναι η   εμπιστοσύνη όσον αφο‐
ρά  την σταθερότητα  του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  Επεσήμανε ότι πριν λίγες εβδομάδες η ναυτιλία 
βίωσε  έναν  δυσάρεστο    αιφνιδιασμό  με  την    ανατροπή  όχι  μόνο  συμφωνηθέντων  και  υπογεγραμμένων  
όρων αλλά και Συνταγματικά  κατοχυρωμένων διατάξεων.  
 
Στη συνέχεια ο κ. Γράτσος αναφέρθηκε σε μερικά σημαντικά σημεία που άπτονται  της  ναυτιλιακής πολιτι‐
κής και της θαλάσσιας οικονομίας της πατρίδας μας όπως ο  Θαλάσσιος  Τουρισμός και τα Σκάφη Αναψυχής, 
τα Κρουαζιερόπλοια, η  Ακτοπλοΐα, η Ναυτιλία Μικρών  Αποστάσεων και η Ναυπηγοεπισκευή στην Ελλάδα. 
Η ομιλία του κ. Γράτσου αναλυτικά στη σελίδα 13 
 
Απευθύνοντας χαιρετισμό, ο Υπουργός Ναυτιλίας & Αιγαίου Μιλτιάδης  Βαρβιτσιώτης  σημείωσε ότι η Κυ‐
βέρνηση στηρίζει ενεργά την Ελληνική ναυτιλία  αναφέροντας σαν  παράδειγμα την ανασύσταση του Υπουρ‐
γείου Ναυτιλίας Είπε  ότι με το Ναυτικό Επιμελητήριο  υπάρχει μια διαρκής ανταλλαγή απόψεων και ότι  
πολλές από τις προτάσεις του ΝΕΕ προς το  Υπουργείο έχουν υιοθετηθεί. Ο κ.  Υπουργός επίσης αναφέρθηκε 
στη δράση του Υπουργείου κατά το  παρελθόν έτος. Όλη η ομιλία του κ. Βαρβιτσιώτη στη σελίδα 17 
 
Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Ιωάννης  Τραγάκης, ο  εκπρόσωπος του 
ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Α Πειραιά, Θοδωρής Δρίτσας,   η Επίτροπος για θέματα  Ναυτιλίας και Αλιείας, Μαρία 
Δαμανάκη και ο Πρόεδρος  του Ιδρύματος Ευγενίδου, Λεωνίδας  Δημητριάδης ‐ Ευγενίδης. 
 
Ειδικότερα, ο κ. Τραγάκης επεσήμανε την έμφαση που δίνει η Κυβέρνηση στην ναυτιλία και για τον λόγο 
αυτό το σήμα‐λογότυπο της Ελληνικής προεδρίας της ΕΕ περιέχει το σχήμα ενός καραβιού. Ο κ. Δρίτσας είπε 
ότι χρειάζεται ένα διαρκές forum για τη ναυτιλία με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών όπου τα 
επί μέρους θέματα της θα αντιμετωπίζονται με την συνθετότητα που έχουν λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνι‐
κό σύνολο. Η κα Δαμανάκη  αναφέρθηκε στην εξέλιξη των ναυτιλιακών  θεμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τέλος ο κ. Δημητριάδης‐Ευγενίδης τόνισε την μακρόχρονη προσφορά του Ιδρύματος στη Ναυτική 
Εκπαίδευση 
 
Στα πλαίσια της εκδήλωσης επιδόθηκαν τιμητικές πλακέτες στους κ.κ. Νίκο Σούτο  και  Δημήτρη Τσάκο, στε‐
λέχη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΕΕ προηγουμένων  ετών, για την  επί χρόνια παραγωγική συμμετοχή 
τους στις εργασίες του, οι  οποίοι με την εμπειρία,  γνώσεις και πρακτική στα ναυτιλιακά θέματα  συνεισέφε‐
ραν στο έργο του ΝΕΕ. Το Ναυτικό  Επιμελητήριο τους ανακήρυξε  επίτιμα μέλη του. 
 

Οι κ.κ. Ι.Τραγάκης, Ν.Σούτος και Γ.Γράτσος 

Οι κ.κ. Μ.Βαρβιτσιώτης, Δ.Τσάκος και Γ.Γράτσος 
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Ομιλία Προέδρου ΝΕΕ Γεωργίου Γράτσου 

 
Σας ευχαριστώ που τιμήσατε την εκδήλωση του ΝΕΕ για το νέο χρόνο.  Ευχαριστώ επίσης το Ίδρυμα Ευγενί‐
δου για τη φιλοξενία στις εγκαταστάσεις του. 
 
Η Ελλάδα έχει την τιμή της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως η κατ’ εξοχήν ναυτιλιακή χώρα εύχομαι η 
συμβολή μας στην ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι τέτοια που θα αναδείξει την Ελλάδα 
ως το ναυτιλιακό, τουριστικό και διαμετακομιστικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. 
 
Ατυχώς η διαδρομή της χώρας μας τα τελευταία 40 χρόνια δεν δικαιολογεί τόση αισιοδοξία. Η νομοθεσία 
μας κατάφερε να εξαφανίσει τα Ελληνικά κρουαζιερόπλοια, να καταστήσει ζημιογόνα τα ναυπηγεία μας, την 
ακτοπλοΐα μας, να απωθήσει σκάφη αναψυχής, και πρόσφατα να κλονίσει την εμπιστοσύνη στην σταθερό‐
τητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της ποντοπόρου ναυτιλίας. 
 
Η Ποντοπόρος ναυτιλία των Ελλήνων πρωταγωνιστεί στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές. Είναι δε παράλ‐
ληλα η κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Αυτό το επιτυγχάνει επειδή είναι ανταγωνι‐
στική και καταφέρνει να προσαρμόζεται, στις συνεχώς διαμορφούμενες νέες συνθήκες. Δραστηριοποιείται 
διεθνώς. Σκοπός της η εξυπηρέτηση των παγκοσμίων μεταφορικών αναγκών. Όχι αυτών της πατρίδας μας, 
για τις οποίες θα αρκούσαν μερικές δεκάδες ποντοπόρα πλοία.  
 
Για να λειτουργεί αντλεί κεφάλαια κυρίως από το εξωτερικό. Με την σημερινή κατάσταση της χώρας η συν‐
δρομή των Ελληνικών τραπεζών είναι ελάχιστη. Διαχρονικά, θα έλεγε κανείς, ότι η ναυτιλία στηρίζει το Ελλη‐
νικό τραπεζικό σύστημα. Πολλές τράπεζες μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο δημιουργήθηκαν από εφοπλιστικά 
κεφάλαια. Ακόμα και σήμερα η ναυτιλία είναι αρωγός των Ελληνικών τραπεζών.  
 
Η τεχνολογία και το σταθερό νομοθετικό πλαίσιο των τελευταίων δεκαετιών βοήθησαν την ανάπτυξη του 
Πειραιά, από τοπικό λιμάνι που κυρίως έκανε μόνο πληρώματα, σε κέντρο διαχειρίσεως πλοίων. Οι υποδο‐
μές για την καταξίωσή του ως ναυτιλιακού κέντρου βρίσκονται ακόμα σε νηπιακή κατάσταση. Όλοι συνεχώς 
ταξιδεύουμε αεροπορικώς, με ανταποκρίσεις και μεγάλες καθυστερήσεις από το περιφερειακό μας πλέον 
αεροδρόμιο, για να κάνουμε δουλειές, που αλλού γίνονται επί τόπου. 
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Ο εφοπλισμός είναι ουσία δραστηριότητα των Ελλήνων της διασποράς. Αυτών που φύγανε και μεγαλούργη‐
σαν στα ξένα. 
 
Διαχρονικά οι Έλληνες εφοπλιστές λειτουργούσαμε στο εξωτερικό και κυρίως όπου δημιουργείτο η διακίνη‐
ση του εμπορίου. Έτσι οι πρόγονοι πολλών από μάς ξεκίνησαν από χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Κατόπιν 
μεταφερθήκαμε στην Αγγλία (Κάρντιφ, Λονδίνο). Πριν τον Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερική (Νέα Υόρ‐
κη, Σαν Φρανσίσκο), στον Καναδά (Μόντρεαλ, Βανκούβερ) και αλλού. Με την αναδημιουργία και ανάπτυξη 
της Ευρώπης, από την δεκαετία του ‘60 το Λονδίνο άρχισε να μας προσελκύει πάλι.. 
 
Πηγαίνουμε όπου υπάρχουν δουλειές και μπορούμε να λειτουργούμε απρόσκοπτα και ανταγωνιστικά. Κά‐
πως έτσι, με βάση την ανθρώπινη σκέψη, ανθίζουν και μαραζώνουν χώρες, εμπόριο και ναυτιλιακά κέντρα. 
Τα πάντα έχουν σχέση με το επιχειρηματικό περιβάλλον.  
 
Σήμερα, πάνω από το 65% της διακίνησης του εμπορίου γίνεται με τις χώρες της Άπω Ανατολής και προφα‐
νώς είναι πλεονέκτημα να βρισκόμαστε εκεί.  
 
Η προσφορά της ποντοπόρου ναυτιλίας στην Ελλάδα είναι τεράστια. Χωρίς αυτό να απαιτεί την παραμικρή 
κρατική δαπάνη. Από την Ελληνόκτητη ποντοπόρο ναυτιλία εισρέουν στην χώρα μας μεταξύ €12‐€19 δις ετη‐
σίως, αναλόγως με την κατάσταση της ναυλαγοράς. Περί τα €143 δις, δηλαδή το μισό περίπου δημόσιο χρέ‐
ος, εισέρευσαν από την ναυτιλία την τελευταία δεκαετία. Αντίστοιχα δημιουργούνται από 200.000 έως 
300.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. 
 
Οι μόνες Ελληνικές σημαίες που κυμάτιζαν στην διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν στα Ελληνικά 
πλοία. Αυτά χρηματοδότησαν την Ελληνική Κυβέρνηση του Καϊρου με £14 εκ.  
 
Έλληνες εφοπλιστές χρηματοδότησαν την λειτουργία της Προσωρινής Κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέ‐
λου στην Θεσσαλονίκη το 1916‐1917.  
 
Οι Έλληνες εφοπλιστές ήταν πάντα αρωγοί σε κάθε ανάγκη της χώρας. Το 1975 συγκεντρώσαμε πάνω από 
$50 εκ., σχεδόν άμεσα, για επείγουσες ανάγκες της χώρας μετά την τραγωδία της Κύπρου. 
Διαχρονικά η κοινωνική δράση της ναυτιλίας ήταν και παραμένει μεγάλη.  
Τα Ελληνόκτητα πλοία και οι Έλληνες ναυτικοί πάντα έδιναν ζωή στις οικονομίες των νησιών μας, πριν αρχί‐
σει η τουριστική τους ανάπτυξη. 
 
Η ναυτιλία αποτελεί την κατ’ εξοχήν επιχειρηματική δραστηριότητα όπου τα πάντα βασίζονται στην αμοιβαί‐
α εμπιστοσύνη. «Οur word is our bond», λένε οι Άγγλοι. Οι εκπλήξεις και η ανασφάλεια ενεργούν απωθητι‐
κά. Έχουμε ατυχώς αρκετές εμπειρίες από το παρελθόν. 
 
Η Ελληνική σημαία μεταπολεμικά αναπτύχθηκε χάρη στη θέσπιση του άρθρου 13 του αναπτυξιακού νόμου 
2687/53. Στην διαχρονική της πορεία όμως η ναυτιλία λειτούργησε πάντοτε υπό οποιαδήποτε σημαία ήταν 
σε θέση να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της στον διεθνή στίβο. 
 
Στο απόγειό της στα τέλη της δεκαετίας του ’70, την Ελληνική σημαία ύψωνε η μεγάλη πλειοψηφία του Ελ‐
ληνόκτητου στόλου. Από την δεκαετία του ‘80 άρχισε η συρρίκνωση λόγω άστοχων παρεμβάσεων των Ελλη‐
νικών κυβερνήσεων. Το 1987 είχε το 48.7%. Σήμερα έφθασε να αποτελεί μόνο το 23% του Ελληνόκτητου 
στόλου.  
Αυτό είναι ενδεικτικό του τι μπορεί να συμβεί πολύ σύντομα με απερίσκεπτες και αναποτελεσματικές νομο‐
θετικές παρεμβάσεις. Εκ του αποτελέσματος είναι σαφές ότι οι Ελληνικές κυβερνήσεις δεν κατανόησαν ποτέ 
την έννοια της ανταγωνιστικότητος. 
 
Προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της ναυτιλίας είναι η εμπιστοσύνη όσον αφορά την σταθερότητα του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Πριν λίγες εβδομάδες η ναυτιλία βίωσε έναν δυσάρεστο αιφνιδιασμό, με 
την ανατροπή όχι μόνο συμφωνηθέντων και υπογεγραμμένων όρων αλλά και Συνταγματικά κατοχυρωμένων 
διατάξεων. Αυτό δεν θα ωφελήσει μακροπρόθεσμα την χώρα. 
 
Χρειάζονται πολλά χρόνια και κόποι για να οικοδομηθεί ένα αξιόλογο έργο. Ένας αιφνιδιασμός το κλονίζει 
σαν καταστρεπτικός σεισμός, και καταρρέει. 
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Στη συνέχεια θα αναφερθώ μόνον σε μερικά σημαντικά σημεία που άπτονται της ναυτιλιακής πολιτικής και 
της θαλάσσιας οικονομίας της πατρίδας μας και μόνον. Τα πεπραγμένα του ΝΕΕ υπάρχουν στην ιστοσελίδα 
μας. 
 
Θαλάσσιος Τουρισμός ‐ Σκάφη Αναψυχής  
Συνδράμαμε στην προσπάθεια διαμόρφωσης νομοθετικού πλαισίου για τον θαλάσσιο τουρισμό με στόχο 
την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη του κλάδου προς όφελος της Εθνικής οικονομίας. Η προσέλκυση 
σκαφών αναψυχής δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας. Το 2013 διαμορφώθηκαν 2 σχέδια νόμου. Τα δεύτε‐
ρο πιστεύουμε ότι σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή. 
 
Το ΝΕΕ στις εισηγήσεις του σταθερά υποστηρίζει ότι αν νομοθετηθούν τέλη, αυτά πρέπει να είναι ανταγωνι‐
στικά και χαμηλότερα άλλων γειτονικών χωρών, για να προσελκύσουμε περισσότερα ξένα σκάφη να ελλιμε‐
νίζονται στις Ελληνικές μαρίνες. Έτσι μόνον θα αυξηθεί η προσφορά του κλάδου στην Εθνική οικονομία. Αυ‐
τό γίνεται μέσω των αγορών, της συντήρησης και λειτουργίας τους. Τα πολλά έσοδα έρχονται από αυξημένο 
τζίρο. Όχι από υπερφορολόγηση. 
 
Πρόσφατα ο ημερήσιος τύπος (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 3/1/13) ανέφερε ότι εν όψει των νέων διατάξεων φεύγουν 
σκάφη αναψυχής αλλοδαπών κυρίως ιδιοκτητών για πιο φιλόξενους προορισμούς (Κροατία, Μαυροβούνιο, 
Τουρκία).  
Πρέπει επιτέλους να γίνει συνείδηση ότι ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της αγοράς όπου η α‐
νταγωνιστικότητα και η ποιότητα προσελκύουν. Η ελαστικότητα της ζήτησης είναι κανόνας. Συνεχώς δημι‐
ουργούντα αλλού, άλλες, πιο συμφέρουσες επιλογές για να προσελκύουν. Έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς. 
Νοοτροπίες που εφαρμόστηκαν σε κλειστές οικονομίες απέτυχαν παταγωδώς. 
Ατυχώς υπάρχουν ακόμη αρκετοί σε καίριες θέσεις που διατηρούν παρόμοιες αντιλήψεις.  
Έτσι όμως καταστρέφουν μια χώρα με ασύγκριτες δυνατότητες να αναπτυχθεί ως τουριστικό, ναυτιλιακό και 
διαμετακομιστικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, δημιουργώντας ανάπτυξη και πολλές θέσεις εργασίας.  
 
Κρουαζιερόπλοια 
Το ΝΕΕ χρόνια τώρα εισηγείτο την αλλαγή του Νόμου περί κρουαζιέρας ούτως ώστε να προσελκύσουμε 
κρουαζιερόπλοια κυρίως για home porting, δραστηριότητα που θα αύξανε σημαντικά τις θέσεις εργασίας. 
Τελικά άλλαξε το 2012. Τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι σημαντικά: μικρότερες διαδρομές, λιγότερα 
καύσιμα και πιθανότατα περισσότερες προσεγγίσεις.  
 
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτά ακυρώνονται από τα ακριβά τέλη του «Ελ. Βενιζέλος» που το κατέστη‐
σαν περιφερειακό αεροδρόμιο. Άλλο ένα παράδειγμα της ίδιας αποτρεπτικής για την ανάπτυξη νοοτροπίας.  
Δεν υπάρχουν απευθείας συνδέσεις με χώρες όπως Αμερική, Καναδάς, Κίνα (γενικότερα Άπω Ανατολή) και 
Αυστραλία από όπου προέρχονται οι περισσότεροι επιβάτες.  
Αρνητικές επίσης είναι οι ανεπαρκείς και χρονοβόρες οδικές διαδρομές και οι γνωστές πια σε όλους μας δια‐
δηλώσεις που τακτικά παραλύουν το κέντρο της Αθήνας.  
 
Είναι εθνικό συμφέρον να αλλάξουμε νοοτροπία για να μεγιστοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
χώρας μας. 
 
Ακτοπλοΐα 
Το ΝΕΕ σε συνεργασία με το ΣΕΕΝ συνέβαλλε στην βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των 
πλοίων της ακτοπλοΐας. Ακόμη χρειάζονται σημαντικές βελτιώσεις για να μπορέσει η ακτοπλοϊα να εργάζε‐
ται παραγωγικά, να μειωθεί το κόστος των εισιτηρίων και να γίνουν βιώσιμες οι εταιρείες.  
 
Ενώ η Ελληνική ακτοπλοΐα άρχισε δυναμικά την ανανέωσή της την δεκαετία του ’90, λόγω της Ελληνικής 
νομοθεσίας σήμερα έχει συρρικνωθεί, έχει ζημίες και εξαγοράζεται από αλλοδαπούς. 
 
Ατυχώς διαχρονικά η νομοθεσία μας ακυρώνει επιχειρηματικές προσπάθειες και τα συγκριτικά πλεονέκτημα 
της χώρας μας.  
 
Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων 
Η πολιτική της ΕΕ για τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων ξεκίνησε με την πρόθεση να ενισχυθεί και να αναπτυ‐
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χθεί ως φιλικότερο μέσο μεταφοράς για το περιβάλλον, χωρίς αυτή η πρόθεση να έχει γίνει έργο, το αντίθε‐
το μάλιστα.  
 
Οι μεταφορές με πλοία είναι περιβαλλοντικά φιλικότερες αλλά καθυστερούν. Οι καθυστερήσεις κοστίζουν, 
έτσι απωθούν. Το ποσοστό οδικών μεταφορών στη Ε.Ε. αυξήθηκε από το 1995 στο 2010 παρά τις διάφορες 
προσπάθειες ενίσχυσης των θαλασσίων μεταφορών (Marco Polo, Motorways of the seas, TEN‐T κλπ.). Έτσι 
αυξήθηκαν και οι ρύποι. Με την θέσπιση ακριβότερου πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα θείου το πρό‐
βλημα θα χειροτερέψει. 
 
Για να επιτευχθεί η αύξηση της περιβαλλοντικά φιλικότερης μεταφοράς δια θαλάσσης πρέπει να αντιμετω‐
πισθούν αποτελεσματικά όλοι οι παράγοντες που αυξάνουν το κόστος και απωθούν την μεταφορά φορτίων 
δια θαλάσσης. 
 
Το ΝΕΕ μελέτησε τα αποτελέσματα των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την ανάπτυξη της Ν.Μ.Α. Θεωρούμε ότι η 
μελέτη αυτή δημιουργεί ισχυρά επιχειρήματα για την επανεξέταση και αναθεώρηση των πολιτικών της ΕΕ.  
 
Η Ναυπηγοεπισκευή στην Ελλάδα 
Κάποτε τα ναυπηγεία μας και το Πέραμα έσφυζαν από δουλειά. Σήμερα φυτοζωούν. Είναι ακατανόητο πως 
οι ακριβότεροι Ευρωπαίοι καταφέρνουν να κτίζουν επιβατηγά και άλλα πλοία ενώ εμείς δεν μπορούμε επί 
ίσοις όροις. 
 
Η Ελλάδα ως διαμετακομιστικό κέντρο 
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 βλέπαμε και προωθούσαμε την δυνατότητα να αναπτυχθεί η Ελλάδα και 
ειδικότερα ο Πειραιάς σαν το διαμετακομιστικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, με κατάλληλη σιδηρο‐
δρομική σύνδεση ώστε να διοχετεύεται το εμπόριο από εδώ στην Ευρώπη.  
 
Ευτυχώς αυτό έγινε τώρα πραγματικότητα και ξεκίνησε η ανάπτυξη, προς μεγάλο όφελος της Εθνικής οικο‐
νομίας. 
 
Αναπτυξιακή Εθνική Ναυτιλιακή Στρατηγική 
Όλα τα ανωτέρω και άλλα αναφέρονται στο πόνημα του ΝΕΕ «Αναπτυξιακή Εθνική Ναυτιλιακή Στρατηγική» 
που έγινε με στοιχεία από έρευνες ετών, πρωτοπαρουσιάστηκε στα Ποσειδώνια 2012 και έχει υποβληθεί 
από καιρού σε όλους του αρμόδιους Υπουργούς. Το πόνημα ,που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
ΝΕΕ, επικαιροποιείται τακτικά και αναφέρεται σε όλους τους τομείς και τις κατηγορίες πλοίων, λιμάνια, χερ‐
σαία μέσα μεταφοράς, ναυπηγήσεις κ.α., με σκοπό και προοπτική η χώρα μας να αναδειχθεί ως ναυτιλιακό, 
οικονομικό, τουριστικό και διαμετακομιστικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου για φορτία από την Άπω 
Ανατολή προς Ευρώπη. 
 
Με ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε την επιτυχή προσπάθεια του Ευρωβουλευτή κου Γεωργίου Κουμουτσά‐
κου να ενσωματώσει μέρος του ανωτέρω σκεπτικού στο καινούργιο πρόγραμμα των «Διευρωπαϊκών δικτύ‐
ων μεταφορών».  
 
Θα ανακάμψουμε μόνο όταν αλλάξουμε νοοτροπία και δημιουργήσουμε ένα σταθερό, φιλόξενο νομοθετικό 
πλαίσιο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση θα καταφέρει να μεγιστοποιήσει αυτά, τα ευκόλως 
εφικτά ωφέλει για την ανάπτυξη της Εθνικής οικονομίας. 
 
Η επιτυχία θέλει σαφείς στόχους και καθαρή σκέψη 
 
Τελειώνοντας, θα επιδώσουμε τιμητική πλακέτα στους κ.κ. ΝΙΚΟ ΣΟΥΤΟ και ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΚΟ στελέχη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΕΕ προηγουμένων ετών, για την επί χρόνια παραγωγική συμμετοχή τους στις 
εργασίες του, οι οποίοι με την εμπειρία, γνώσεις και πρακτική στα ναυτιλιακά θέματα συνεισέφεραν στο 
έργο του ΝΕΕ και ανακηρύσσοντάς τους επίτιμα μέλη ΔΣ/ΝΕΕ.  
 
Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι Καλή Χρονιά 
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Ομιλία Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου Μιλτιάδη  Βαρβιτσιώτη 

 
Κατ’ αρχάς  χρόνια πολλά και  καλή χρονιά,  και δεύτερον,  θα ήθελα να πω κάτι:  Υπάρχει μια Κυβέρνηση η 
οποία έχει σαφή στόχο και το έχει δείξει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τις ευθύνες της, την στήριξη της 
Ελληνικής ναυτιλίας, με πρώτη πράξη την ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και στην συνέχεια την υιο‐
θέτηση πολλών νομοθετικών πρωτοβουλιών και πράξεων που έχουν στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικό‐
τητας της ναυτιλίας. 
 
Περίμενα να ακούσω στην απολογιστική ομιλία του Προέδρου ορισμένα πράγματα που έγιναν την τελευταία 
χρονιά και ήταν προστάσεις που είχαν υποστηριχτεί από το Ναυτικό Επιμελητήριο και που αποτελούν θεσμι‐
κές επιτυχίες, θα έλεγα. Γιατί μη ξεχνάτε τα προηγούμενα χρόνια το Ναυτικό Επιμελητήριο συνομιλητή δεν 
είχε. 
Σήμερα είναι ο επίσημος σύμβουλος του Υπουργού Ναυτιλίας και έχουμε μια διαρκή ανταλλαγή απόψεων 
και πολλές από τις προτάσεις του έχουν ήδη υιοθετηθεί. 
 
Το γεγονός ότι η Ελληνική Προεδρία στους τέσσερις άξονες που έχει θέσει ως προτεραιότητες έχει βάλει με 
την οριζόντια δράση τη θάλασσα αποτελεί επιβεβαίωση της προτεραιότητας που δίνει στη ναυτιλία. Αυτό 
αφορά την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας, αφορά την λειτουργία των λιμανιών, αφορά την ενίσχυση των 
νησιών, αφορά την ασφάλεια των θαλασσίων συνόρων, το θαλάσσιο περιβάλλον, τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό, πρωτοβουλίες που πολλές από αυτές είχε αναλάβει η Μαρία Δαμανάκη κατά την μακρά θητεία 
της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες είναι έτοιμες να ωριμάσουν και να καρποφορήσουν. 
 
Στην συνάντηση του κολεγίου των Επιτρόπων στις Βρυξέλλες και χθες στην Αθήνα, μόνο τέσσερα υπουργεία 
μίλησαν: το Οικονομικών, το Ανάπτυξης, το Δημοσίας Τάξεως και το Ναυτιλίας, γιατί ακριβώς είναι προτε‐
ραιότητα μας να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές, να φέρουμε πιο κοντά τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργα‐
νισμό ΙΜΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υιοθέτηση κοινών κανόνων και όχι αποσπασματικών και περι‐
φερειακών σε ότι αφορά τα θέματα της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας και της προστασίας του θαλασσί‐
ου περιβάλλοντος.  
 
Δίνουμε μάχη για τις εκπομπές CO2. Επίσης δίνουμε μάχη για το θέμα που έχει ανοίξει εδώ και καιρό στην 
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Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελληνική ναυτιλία όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. 
 
Για όλα αυτά υπάρχει και Υπουργείο και Κυβέρνηση που μάχονται για την στήριξη της ανταγωνιστικότητας 
της Ελληνικής ναυτιλίας. 
 
Την τελευταία χρονιά θέσαμε και ήδη προχώρησαν αλλαγές στην εκπαίδευση των ναυτικών. Το γεγονός ότι 
δώσαμε τα ίδιες δυνατότητες στον Έλληνα δόκιμο να υπηρετεί τόσο σε πλοίο υπό ξένη σημαία, όσο και υπό 
Ελληνική σημαία και είμαστε στην ωρίμανση της διαπραγμάτευσης για την αλλαγή και του Προεδρικού Δια‐
τάγματος που αφορά τα προσόντα των ναυτικών ώστε να διευκολυνθεί, στα πλαίσια μιας τριμερούς συμφω‐
νίας που  έχουμε με  την  ΕΕΕ  και  την ΠΝΟ,  η  επάνδρωση  των  ελληνόκτητων πλοίων υπό  ξένη σημαία από 
Έλληνες  ναυτικούς.  Γιατί  θέλουμε περισσότερους ανθρώπους  στη  θάλασσα,  θέλουμε  να  ενισχύσουμε  την 
ποιοτική ναυτιλία με την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και χαίρομαι που η ΕΕΕ έχει συμβάλλει πο‐
λύ  στην  αναβάθμιση  των  υποδομών  των  σχολών.  Από  την  επόμενη  εβδομάδα  ξεκινάμε  τον  διάλογο  στα 
πλαίσια του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης ν δούμε ποιες αλλαγές χρειάζονται στο νομοθετικό περιβάλ‐
λον ώστε να γίνουμε ανταγωνιστικότεροι. 
 
Σε ότι αφορά την λειτουργία του Υπουργείου, παρουσιάσαμε το οργανόγραμμα που μειώνει  την γραφειο‐
κρατία μειώνοντας τους οκτώ κλάδους σε τέσσερις, τις 39 διευθύνσεις σε 19 ώστε να είναι πιο αποτελεσμα‐
τική η λειτουργία μας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στον θεσμικό μας ρόλο που είναι η υποστήριξη 
της ναυτιλίας, του πλοίου, του Έλληνα ναυτικού. 
 
Ανακοινώσαμε την αναδιάρθρωση των λιμενικών υπηρεσιών σε όλη την χώρα καταργώντας τα υπολιμεναρ‐
χεία, αναβαθμίζοντας την παρουσία του λιμενικού σε όλη την νησιώτικη χώρα και μειώνοντας την παρουσία 
μας στην ηπειρωτική χώρα για να εξοικονομήσουμε πάνω από το 10% της δύναμης του λιμενικού για να πα‐
ράγει περισσότερο έργο. 
 
Προχωρήσαμε σε αλλαγές στην ακτοπλοΐα οι οποίες έχουν φέρει ήδη αποτελέσματα. Οι αλλαγές που έγιναν 
με τον Νόμο 4150 ενίσχυσαν ήδη τα αποτελέσματα του εννεαμήνου των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Μια από 
τις  εισηγμένες  σημείωσε  λειτουργικά  κέρδη,  ενώ  οι  υπόλοιπες  εισηγμένες  μείωσαν  δραματικά  τις  ζημιές 
τους παρότι ο τζίρος της ακτοπλοΐας έχει πέσει πάνω από το 50% σε σχέση με το 2009 και η αύξηση της τιμής 
των καυσίμων είναι δραματική. 
 
Δεν μπορώ να δεχτώ λοιπόν ότι δεν έχει αναλάβει πρωτοβουλίες νομοθετικές η Κυβέρνηση η οποία σε ορι‐
σμένα θέματα έχει και  την στήριξη όλων των κομμάτων πέρα αυτών που σήμερα συγκυβερνούν, όπως το 
τέλος πλόων στα σκάφη αναψυχής που ψηφίστηκε από περισσότερες από μία πτέρυγες της Βουλής και μπο‐
ρούμε να πούμε ότι έχουμε σε σχέση με την Ιταλία μια ανταγωνιστική χρέωση στα σκάφη αναψυχής. Επίσης 
είναι ώριμο και από το Υπουργείο Οικονομικών να κατατεθεί στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που αλλάζει τη λει‐
τουργία του yachting στην Ελλάδα. Κάνει το Ελληνικό σκάφος αναψυχής πολύ πιο ανταγωνιστικό με στόχο 
να αυξηθούν τα σκάφη που έρχονται στην Ελλάδα. Εμείς δεν είμαστε αντζέντηδες μόνο των μεγάλων σκα‐
φών αναψυχής, αλλά θέλουμε να αναπτύξουμε και  τα μικρά σκάφη,  τις μαρίνες,  τα ναυπηγεία.  Τα μέτρα 
που εισηγούμαστε δεν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα εφόσον υπάρχει ένα στενό δημοσιονομικό περιβάλ‐
λον το οποίο επιβάλει στυγνή φορολογία σε όλα. Αν σήμερα τα σκάφη αναψυχής έφυγαν από την Ελλάδα, 
δεν έφυγαν εξ αιτίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά περισσότερο εξ αιτίας των τεκμηρίων, της βαριάς φο‐
ρολόγησης τους και της οικονομικής δυσπραγίας που έχει πλήξει τους Έλληνες. 
 
Σήμερα προσπαθούμε να προσελκύσουμε ξένους που θα λειτουργούν μέσα στο δικό μας θεσμικό περιβάλ‐
λον.    
 
Προχωράμε στην αξιοποίηση της λιμενικής περιουσίας. Ήδη υπογράψαμε με την COSCO την επέκταση της 
σύμβασης της που έχει στόχο να αναδείξει τον Πειραιά ως το πρώτο λιμάνι της Μεσογείου. Ο Πειραιάς το 
2008  διακινούσε περίπου ένα εκατομμύριο  containers  ετησίως που βασικό προορισμό είχαν την Ελληνική 
αγορά. Σήμερα έχει ξεπεράσει τα 2.600.000, έχει την δυνατότητα να διακινήσει 3.200.000 και με την επέκτα‐
ση της σύμβασης θα φτάσει στα έξι εκατομμύρια containers. Επίσης ο Πειραιάς έχει την δυνατότητα να εξυ‐
πηρετήσει την νέα γενιά πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σε αντίθεση με τα ανταγωνιστικά λιμά‐
νια της Μεσογείου. 
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Στόχος της Κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει όλη την λιμενική περιουσία. Προχωράμε μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και 
στην αξιοποίηση των λιμανιών της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης που μπορούν να ενταχθούν στα 
διευρωπαϊκά δίκτυα. 
 
Προχωράει η κατασκευή του νέου προβλήτα για την κρουαζιέρα στον Πειραιά που θα μπορεί να εξυπηρετεί 
τρία επιπλέον κρουαζιερόπλοια, μια επένδυση 110 εκατομμυρίων ευρώ η οποία χρηματοδοτείται σε ποσο‐
στό 95% από το ESPA. 
 
Απευθυνθήκαμε σε όλες τις εταιρείες κρουαζιέρας και τους προσφέραμε διευκολύνσεις για να κάνουν home 
porting. Δυστυχώς, η ανταπόκριση ήταν μικρή και όσοι νομίζουν ότι ζούμε στο κέντρο του κόσμου, νομίζω 
ότι σφάλουν. Έχει κάνει και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος πάρα πολλές προσπάθειες ομιλώντας σε επίπεδο πολύ 
χαμηλότερο από αυτό που φαντάζεστε για να προσελκύσει μεγάλες εταιρείες του χώρου να έρθουν να κατα‐
σκευάσουν και να λειτουργήσουν σταθμούς κρουαζιεροπλοίων στη χώρα. 
Θα πιέσουμε τα λιμάνια να εφαρμόσουν τους κανόνες ασφαλείας ώστε το home porting να επεκταθεί πέρα 
από τον Πειραιά και σε άλλα λιμάνια της χώρας.    
 
Χαίρομαι που η ναυτιλία συμμετέχει στην ανάληψη των βαρών του Προϋπολογισμού. Χθες όταν ανέφερα 
στους εταίρους μας στα πλαίσια της Ελληνικής προεδρίας ότι η Ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 15% 
της  παγκοσμίου  ναυτιλίας  και  το  40%  της  Ευρωπαϊκής  ναυτιλίας,  η  μόνη  ερώτηση  που  δεχτήκαμε  ήταν: 
«Τους φορολογείτε;»  
 
Επομένως, η πίεση δεν είναι μόνο εσωτερική με τις κραυγές της αντιπολίτευσης που λέει να τσεκουρώσουμε 
οποιοδήποτε εισόδημα προέρχεται από την θάλασσα. Υπάρχει και μια Ευρωπαϊκή πίεση και είμαστε σε μια 
πολύ σκληρή διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία άνοιξε το θέμα της εναρ‐
μόνισης της φορολογίας του ναυτιλιακού κεφαλαίου. Προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι η συνταγματική 
ρύθμιση που έχει η χώρα μας ωφελεί όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. 
 
Δική μου πεποίθηση αλλά και του Πρωθυπουργού είναι ότι δεν μπορούμε να συζητάμε αλλαγή των όρων 
στη ναυτιλία χωρίς την συνεργασία των κλάδων,  χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι  τα πλοία έχουν προπέλα 
και μπορούν να αλλάξουν και σημαία και λιμάνι. Εάν σήμερα φιλοξενούμε στην Ελλάδα την διαχείριση 4.000 
πλοίων το οφείλουμε στο θεσμικό μας περιβάλλον. Εμείς στο Υπουργείο θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για 
την  ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας,  την μείωση  της  γραφειοκρατίας  για  την αύξηση  της ποιότητας  των 
υπηρεσιών μας και γι’ αυτό προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με όλους τους εταίρους του ναυτιλιακού clus‐
ter. 
 
Ολοκληρώσαμε την επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας στη Θάλασσα που δίνει δυνατότητες απε‐
λευθέρωσης στο ναυτικό επάγγελμα, ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις με τους νηογνώμονες για τα επό‐
μενα χρόνια και θα συνεχίσουμε σε συνεργασία με την ΕΕΕ και την ΠΝΟ να βελτιώνουμε την λειτουργία των 
πλοίων  υπό  την  Ελληνική  σημαία.  Στόχος  μας  είναι  να  αυξήσουμε  τα  Ελληνικής  σημαίας  πλοία  και  τους 
Έλληνες ναυτικούς. 
 
Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τον  Πρόεδρο  του Ναυτικού  Επιμελητηρίου  κ.  Γράτσο  για  την  συνεργασία  που 
έχουμε και να πω ότι στο πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε είναι χρήσιμο να γίνει κτήμα όλων των 
πολιτικών δυνάμεων ότι η ναυτιλία είναι εθνική υπόθεση και ότι δεν μπορούμε να παίζουμε πολιτικό παιχνί‐
δι στις πλάτες των Ελλήνων ναυτικών, των πλοιοκτητών, των καραβιών και των νησιωτών μας, αλλά πρέπει 
να δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ρεαλιστικά. 
Είμαι βέβαιος ότι η λογική θα πρυτανεύσει. 
 
Σας ευχαριστώ και καλή χρονιά.   
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    Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 10/01/2014 

Η ΑΥΓΗ 11/01/2014 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 
 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
Η Ελλάδα γεωγραφικά βρίσκεται στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η ακριτική περιοχή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πλησιέστερη πύλη εισόδου εμπορευμάτων από την Άπω Ανατολή. 
Είναι η χώρα με μοναδικά πολιτιστικά μνημεία, την μεγαλύτερη ακτογραμμή, μοναδικά νησιά και 
τις ωραιότερες θάλασσες και παραλίες σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Η γεωγραφική μας θέση 
δίνει τεράστιες δυνατότητες για οικονομική ανάπτυξη. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν πολιτικές που 
έχει προωθήσει προς τα αρμόδια Υπουργεία τα τελευταία 15 χρόνια το ΝΕΕ και παρουσιάστηκαν 
ολοκληρωμένα πρώτη φορά στο περίπτερό του στα «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ» τον Ιούνιο του 2012 και κατό‐
πιν  στην  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΝ  23/11/12,  στο  CAPITAL  LINK  FORUM  στην  Νέα  Υόρκη  την 
29/11/12 και στην εκδήλωση για την «Ημέρα της Θάλασσας» την 20/5/13. Έκτοτε συνεχώς επικαι‐
ροποιούνται. 
 

 
Η ανάπτυξη, αλλά και ο μαρασμός, είναι προϊόντα ανθρώπινης σκέψης  
Η κρίση είναι ευκαιρία ‐ O τόπος είναι ευλογημένος – Το λειτουργικό μας σύστημα δημιουργεί οι‐
κονομικές δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις που μας οδήγησαν στην χρεωκοπία. 
 
Δυνατότητες:    
Καθ’ όλη την μακρά μας ιστορία οι Έλληνες είμαστε γνωστοί ως ένας δυναμικός λαός   ναυτικών, 
εμπόρων  και διανοούμενων.  
 
Αιτία προβλημάτων: 
Χωρίς αύξηση παραγωγικότητας το επίπεδο διαβίωσης θα πέφτει με μαθηματική ακρίβεια. Πάρα 
πολλά χρόνια τώρα επικρατεί πρωθύστερη σκέψη. 
 
Παράδειγμα προς μίμηση: 
Η Ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία είναι πρώτη στον κόσμο επειδή είναι ανταγωνιστική και προ‐
σαρμόζεται. Εφαρμόζει διεθνείς κανονισμούς μακριά από κρατικό παρεμβατισμό. 
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Η Ελλάδα μεγαλούργησε όποτε αγκάλιασε την θάλασσα  
 
Προωθώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας η Ελλάδα μπορεί και πάλι να ευημερήσει αν 
αναπτυχθεί σε:  

• Ναυτιλιακό και οικονομικό κέντρο  της Ανατολικής Μεσογείου. Μόνον  τα γραφεία δια‐
χείρισης πλοίων ως έχουν σήμερα δεν αρκούν. Πρέπει η Ελλάδα να προσφέρει ολοκλη‐
ρωμένες  οικονομικές  και  εμπορικές  υπηρεσίες  προσελκύοντας  διεθνείς  επενδύσεις,  ε‐
μπορικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.   

• Προτιμώμενο προορισμό αναψυχής  και θαλασσίου  τουρισμού  της  Ε.Ε.  προσελκύοντας 
ανθρώπους και σκάφη αναψυχής από όλο τον κόσμο. 

• Ποιοτικό  πολιτισμικό  τουριστικό  κέντρο  αναδεικνύοντας  την  μακρόχρονη  ιστορία  του 
τόπου και τα μοναδικά μας νησιά. 

• Κύρια αφετηρία (home‐porting hub) κρουαζιερόπλοιων της Ανατολικής Μεσογείου 
• Διαμετακομιστικό κέντρο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Με‐

σογείου.  
• Ναυπηγοεπισκευαστικό κέντρο. 

 
Τα ανωτέρω δημιουργούν συνέργειες και κρίσιμη μάζα. Η πολιτική αστάθεια της Βόρειας Αφρικής 
και της Μέσης Ανατολής κάνει την Ελλάδα πιο ελκυστική.   
 
Χρειάζεται όραμα και καλά επεξεργασμένη, σταθερή και φιλική προς την επιχειρηματικότητα νο‐
μοθεσία  που  να  περιορίσει  το  σημερινό  πολύλογο,  πολύπλοκο  και  ασαφές  νομοθετικό  πλαίσιο 
που δημιουργεί καθυστερήσεις, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και παλινωδίες.  
 
Εάν  μπορέσουμε  να  προσελκύσουμε  εμπορικές,  νομικές,  ασφαλιστικές  και  χρηματοοικονομικές 
επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στην Ελλάδα θα περιορίσουμε τις εκροές δημιουργώντας  εκατο‐
ντάδες  χιλιάδες  επιπλέον  ανταγωνιστικές  θέσεις  εργασίας.  Θα  βοηθούσε  η  ανάπλαση  του 
«Ελληνικού» ως επέκταση του ναυτιλιακού κέντρου του Πειραιά όπως έγινε στο «City», με την δη‐
μιουργία του «Canary Wharf» και των «Docklands» με κατοικίες και μαρίνες. Το Golf θα συνέβαλε 
στην προσέλκυση. Έτσι θα δημιουργείτο ελκυστικό, ευχάριστο περιβάλλον. 
 

Ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία  
Οι  Έλληνες  ελέγχουν  τον  μεγαλύτερο  στόλο  σε  μεταφορική  ικανότητα  που  αντιπροσωπεύει    το 
16%  περίπου  της παγκόσμιας  χωρητικότητας.  Είναι  επίσης ο  νεώτερος.  Έχουμε  επιτύχει  να προ‐
σφέρουμε ανταγωνιστικές μεταφορικές υπηρεσίες για τα εμπορεύματα των άλλων.  
       
Το μέσο μέγεθος πλοίου του Ελληνόκτητου στόλου είναι περίπου 63.500 tdw (2012). Το  μέσο μέ‐
γεθος  πλοίου  στον  κόσμο  είναι  περίπου  24.600  tdw.  Το  μέσο μέγεθος  των πλοίων  παγκοσμίως, 
εξαιρώντας τα Ελληνόκτητα πλοία, είναι περίπου 22.250 tdw. 
 
Τα Ελληνόκτητα πλοία είναι περίπου 2.85 φορές μεγαλύτερα από τα υπόλοιπα. Συνεπάγεται ότι η 
Ελληνόκτητη  ναυτιλία  μεταφέρει  το  μεγαλύτερο  μερίδιο  του  διεθνούς  εμπορίου  μακρινών  απο‐
στάσεων. 
 
Ο  Ελληνόκτητος  στόλος  θεωρείται  αξιόπιστος  στρατηγικός  εταίρος  για  τις  μεταφορικές  ανάγκες 
κυρίως των μεγάλων εμπορικών χωρών.  
Εντύπωση προκαλεί η καταψήφιση του άρθρου 19 του σχεδίου νόμου που παρείχε την δυνατότη‐
τα σε πολλές χιλιάδες άνεργους νέους να εργασθούν με τα ισχύοντα στις διεθνείς συμβάσεις χωρίς 
να  επηρεάζει  τους  αξιωματικούς.  Τελικά  το  σχέδιο  έγινε  νόμος  του  κράτους  με  αριθμό  4150/4‐
2013 χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ανωτέρω άρθρο 19. 
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Ποντοπόρος ναυτιλία και Ελληνική οικονομία 
Η Ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία προσφέρει εισροές μεταξύ €13 και €19 δις ετησίως στην Ελληνική 
οικονομία ανάλογα με τα επίπεδα της ναυλαγοράς. Η ποντοπόρος ναυτιλία αντιπροσωπεύει περί‐
που  το 7%  του ΑΕΠ.  Επίσης απασχολεί  άμεσα  και  έμμεσα περίπου  250.000  ‐ 300.000  άτομα(*). 
Ενισχύοντας την ναυτιλιακή συστάδα θα απορροφούσαμε μεγαλύτερο μέρος των εισροών, δημι‐
ουργώντας άλλες τόσες θέσεις εργασίας. Οι άμεσες θέσεις που δημιουργεί η ποντοπόρος ναυτιλία 
είναι πολύ λιγότερες από τις έμμεσες. 
 
Το Maritime UK, με μόνο μικρή συνεισφορά της ναυτιλίας, που αντιπροσωπεύει περίπου το 25% 
της  Ελληνόκτητης,  αναφέρει  ότι  από  τις  κύριες  υπηρεσίες  ναυτιλίας,  λιμένων,  ασφάλειες  και  το 
οικονομικό κέντρο εξυπηρέτησης της ναυτιλίας εισρέουν περίπου£31.5 δις  (€37 δις)  ετησίως και 
δημιουργούνται 537.000 θέσεις εργασίας. Ας σημειωθεί ότι στο Λονδίνο, από περίπου 4.000 αιτή‐
σεις  για  διαιτησίες  ετησίως  διεκπεραιώνονται  περίπου  600  διεθνείς  ναυτιλιακές  διαιτησίες  τον 
χρόνο. Οι υπόλοιπες συμβιβάζονται μεταξύ των διαδίκων. Στην Ελλάδα διεκπεραιώνονται περίπου 
4 διαιτησίες τον χρόνο και αυτές κυρίως εθνικού χαρακτήρα με μικροδιαφορές. Το Λονδίνο συντο‐
νίζει το 50% των ναυλώσεων δεξαμενοπλοίων και το 30%‐40% των ναυλώσεων χύδην φορτίων. 
 
Η  Νορβηγία  έχει  ισχυρές  ναυτιλιακές  τράπεζες  και  ασφαλιστικούς  οργανισμούς.  Ο  Νορβηγικός 
στόλος είναι σημαντικά μικρότερος του Ελληνόκτητου. Ο Νορβηγικός Νηογνώμονας (DNV) ιδρύθη‐
κε το 1864, έχει περίπου 10.532 υπαλλήλους σε 300 γραφεία παγκοσμίως εκ των οποίων οι 2.143 
στην Νορβηγία.  Το 82%  είναι  πτυχιούχοι  ΑΕΙ.  Το DNV  παρακολουθεί  το  14.5%  της  μεταφορικής 
ικανότητας παγκοσμίως (κάτι λιγότερο από τον Ελληνόκτητο στόλο). Ο τζίρος του είναι  €1.7 δις και 
τα καθαρά κέρδη  €139 εκατομμύρια. Το DNV το 1945 είχε 200 υπαλλήλους!! Πρόσφατα ο Νορβη‐
γικός Νηογνώμονας  DNV συγχωνεύθηκε με τον Γερμανικό Νηογνώμονα GL και αποτελεί πλέον τον 
μεγαλύτερο νηογνώμονα διεθνώς. 
 
Ο Ελληνικός Νηογνώμονας ο οποίος ιδρύθηκε το 1870 είναι πια σχεδόν ανύπαρκτος, αποτέλεσμα 
της σημαντικά διαφορετικής αντιμετώπισης των Ελλήνων.  
 
Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 800 διαχειρίστριες εταιρείες. Πολλοί διεθνείς οίκοι παροχής υπηρεσιών, ξένες 
τράπεζες, ασφαλιστικοί οργανισμοί, δικηγόροι, μεσίτες, νηογνώμονες και άλλοι διατηρούν μικρά κυρίως περι-
φερειακά  γραφεία  στην Ελλάδα. Δεν έχουμε ισχυρή παρουσία ασφαλιστικών εταιρειών, εταιρειών χρηματο-
οικονομικού τομέα, ναυλωτών και εμπόρων. Με σταθερό, φιλικό νομοθετικό και φορολογικό περιβάλλον που 
θα φέρει ανάπτυξη, θα προσελκύσουμε πολλούς, δημιουργώντας πολλές περισσότερες έμμεσες θέσεις εργασί-
ας.  
 
 

Ναυτική εκπαίδευση    
 
Τεχνική και οικονομική  μόρφωση  
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  (Ε.Μ.Π.) διαθέτει το μεγαλύτερο τμήμα Ναυπηγών  Μηχανολό‐
γων Μηχανικών και εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Αποφοιτούν κάθε χρόνο περίπου 50 άτομα με 
M.Sc. Λόγω της σημασίας της Ελληνικής ναυτιλίας, πιστεύουμε ότι η ονομασία του  σχετικού τμή‐
ματος πρέπει να παραμείνει ως έχει. 
   
Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Αlba, Deree και άλλα Κολλέγια αποφοιτούν 
κάθε χρόνο περί τους 350 διπλωματούχους με B.Sc και M.Sc με γνώσεις περί τα ναυτιλιακά. 
 
________________________________________________________________________ 
(*)Μελέτες: Πανεπιστημίου Πειραιώς 2005, ΙΟΒΕ 2013 με την μέθοδο Leondiev εισροών/ εκροών  
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Εκπαίδευση αξιωματικών πλοίου 
Οι Πλοίαρχοι και Α’ Μηχανικοί διοικούν τα πλοία. Πρέπει να είναι καλοί χειριστές. Είναι παραγωγι‐
κότεροι όταν αποφεύγουν ζημίες και κακοτοπιές που καθυστερούν τα πλοία και κοστίζουν. Οι επι‐
πλέον αυτές γνώσεις θα δικαιολογούσαν υψηλότερες απολαβές από τις συνήθεις της STCW άλλων 
αξιωματικών. Η Ελληνόκτητη ναυτιλία θα προτιμούσε να συνεργάζεται με παραγωγικούς Έλληνες 
αξιωματικούς. Οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες ξοδεύουν πολλά για την μετεκπαίδευση και την 
αναβάθμιση των γνώσεων των Ελλήνων στελεχών τους ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις τους. Οι 
άλλες προσφεύγουν σε κατάλληλα εκπαιδευμένους αλλοδαπούς.  
 
Το ΝΕΕ έχει υπολογίσει ότι για να υπάρχουν αρκετοί Πλοίαρχοι και Α’ Μηχανικοί για να επανδρώ‐
νουν το 90% του Ελληνοκτήτου στόλου των περίπου 3.200 πλοίων, και να υπάρχει ένας Αρχιπλοί‐
αρχος και ένας Αρχιμηχανικός στα γραφεία για κάθε 4 πλοία, πρέπει να εισάγονται στις σχολές για 
να αποφοιτήσουν και να υπηρετήσουν την Ελληνόκτητη ναυτιλία περίπου 2.000 υποψηφίοι ετησί‐
ως, βάσει των ανωτέρω παραμέτρων. 
 
Η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και των ΑΕΝ είναι πρωταρχικός στόχος.  Ζητούμενο: κα‐
λοί χειριστές. Αυτό διαχρονικά ζητά επίμονα ο εφοπλισμός. Υστερούμε σε καλό καθηγητικό προ‐
σωπικό (ναυτοδάσκαλους με επικαιροποιημένη γνώση) και στις απαιτούμενες υποδομές. Παραθέ‐
τω κατωτέρω φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις του Shanghai Maritime University που επισκέ‐
φτηκα ως Πρόεδρος του ΝΕΕ το 2012. 
           
Σύμφωνα με την BIMCO‐ISF  του 2010 αναφέρεται έλλειψη 15.000 αξιωματικών με αυξητικές  τά‐
σεις. Οι καλοί Έλληνες αξιωματικοί είναι ανάμεσα στους καλύτερους του κόσμου και έχουν μεγάλη 
ζήτηση. Η υπολογιζόμενη έλλειψη θα δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση για καλούς Έλληνες αξιωματι‐
κούς και έτσι θα βρουν εργασία πάρα πολλοί νέοι σε Ελληνόκτητα και ξένα  πλοία. 
 
Λόγω της μεγάλης ανεργίας στην χώρα μας (62.9% στους νέους) πολλοί Έλληνες σκέπτονται σοβα‐
ρά το ενδεχόμενο μιας καριέρας στην θάλασσα. Το 2012 έκαναν αίτηση στις Ναυτικές Ακαδημίες 
4.900 αλλά μόνο 1.161 έγιναν δεκτοί λόγω έλλειψης υποδομών των Σχολών! 
 
Το κόστος της τετραετούς φοίτησης για την μόρφωση ενός αξιωματικού στις Σχολές ανέρχεται στα 
€20.000 περίπου. Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από τα Ελληνικά πλοία. Μικρότερο μέρος είναι 
από τα κονδύλια της ΕΕ. Μικρή είναι η συμμετοχή της Ελλάδας.  Το ΝΕΕ υπολογίζει ότι κατά την 
διάρκεια της απασχόλησης ενός αξιωματικού στο πλοίο και στην εταιρεία μέχρι την συνταξιοδότη‐
σή του θα κερδίσει περί τα €2.5 εκατομμύρια (μέσος όρος περίπου €58.000 ετησίως). Η δημιουργί‐
α περισσότερων αξιωματικών για να καλυφθεί η ελληνική και η διεθνής ζήτηση είναι προς όφελος 
των νέων Ελλήνων, του Ελληνικού ναυτιλιακού πλέγματος και της Ελληνικής οικονομίας.   Έτσι θα 
κρατήσουμε την ναυτική τεχνογνωσία στην Ελλάδα.    
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Ελληνικά οχηματαγωγά  
 
 
Τα Ελληνικά οχηματαγωγά   εξυπηρετούν 1.566.000    νησιώτες  (πλην της Εύβοιας)   ή 14.2%    του 
πληθυσμού. Το 75% των τουριστικών διανυκτερεύσεων γίνεται στα νησιά. Εκτιμάται όμως ότι σή‐
μερα μόνον το 20%‐25% των αλλοδαπών τουριστών χρησιμοποιεί την ακτοπλοΐα επειδή αυτοί συ‐
νήθως έρχονται αεροπορικών απ’ ευθείας στα νησιά άρα, η ακτοπλοΐα απευθύνονται κυρίως στον 
εσωτερικό τουρισμό που λόγω της οικονομικής κατάστασης είναι μειωμένος. 
 
Προσφέρουν όμως ακριβό μεταφορικό έργο που επιβαρύνει τα νησιά, ανεβάζοντας το κόστος 
τους, πράγμα που αποτρέπει τον τουρισμό. Από την Β. Ελλάδα η πρόσβαση στα νησιά του Β. Αι‐
γαίου είναι φθηνότερη οδικώς μέσω Τουρκίας παρά μέσω πλοίων της Ελληνικής ακτοπλοΐας. Αυτό 
αυξάνει την εξάρτηση των νησιών από τις εν λόγω ακτές (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 27/8/13). 
 
Λόγοι: Απαιτήσεις Ελληνικής νομοθεσίας (Π.Δ. 177/74 περί συνθέσεων. κ.α.). Παράδειγμα: 
‐Πλοίο που λειτουργεί στην Βόρεια Ευρώπη με 17 άτομα πλήρωμα στην Ελλάδα χρειάζεται 31 
 άτομα!! 
‐Πλοίο που λειτουργεί στην Ε.Ε. με 32 άτομα στην Ελλάδα χρειάζεται 52!! 
 
Αποτέλεσμα:  
‐Στην γραμμή της Αδριατικής το 2000 υπήρχαν 29 Ελληνικά πλοία, κανένα δε ξένο. Σήμερα 
  υπάρχουν μόνο 5 πλοία Ελληνικής σημαίας και άλλα 5 υπό ξένη σημαία. 
‐Οι εταιρείες καταγράφουν συνολικές ζημίες περίπου €1 δις για περίπου 4 συνεχή χρόνια. 
  Πολλές  δεν αντέχουν πια. Σε λίγο θα υπάρχουν λιγότερα πλοία για να εκτελούν 
  συγκοινωνίες. 
‐Ενώ μέσα στην δεκαετία του ‘90 κτίστηκαν 43 νέα Ελληνικά επιβατηγά εν όψει της   
 προσαρμογής της νομοθεσίας με αυτήν της Ε.Ε., λόγω της απαξίωσης, 12  πουλήθηκαν και    
 διεγράφησαν από το νηολόγιο.  
 
Ανάλυση κόστους εισιτηρίων συμβατικού πλοίου (2012):  
ΦΠΑ  και  λοιπά  τέλη 22%,  Καύσιμα 37%,  Στελέχωση 13.8%,  Χρηματοοικονομικά 13.5%,  Διάφορα 
11.8%, Έξοδα λιμένων 1.8%. Το 2013 τα ποσοστά διαφέρουν λόγω της αύξησης της τιμής πετρελαί‐
ου.  Δηλαδή  το  35.8%  του  κόστους  των  εισιτηρίων  έχει  σχέση  με  την  Ελληνική  νομοθεσία.  Ο 
Έλληνας νομοθέτης με το Π.Δ. 177/74 φαίνεται να πιστεύει ότι οι Έλληνες που επανδρώνουν την 
Ελληνική ακτοπλοΐα είναι λιγότερο ικανοί από του Ευρωπαίους ομόλογους τους. Το ποσοστό των 
καυσίμων έκτοτε αυξήθηκε, λόγω αυξήσεως της τιμής του πετρελαίου. 
   
Ο Ελληνικός στόλος οχηματαγωγών είναι από τους πλέον εκσυγχρονισμένους και διαθέτει τα γρη‐
γορότερα πλοία στην Ευρώπη. Τα Ελληνικά οχηματαγωγά: 
‐εκτελούν ετησίως 1.56 δις επιβατομίλλια (PKM‐passenger miles) ή 2.9 δις επιβατοχιλιόμετρα   
‐μεταφέρουν  570.000 λεωφορεία/φορτηγά και 1.600.000  αυτοκίνητα κάθε χρόνο  
‐είναι ένα αξιόπιστο μέσο σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης του πληθυσμού, όπως στην  
 απομάκρυνση ξένων υπηκόων από την Λιβύη, τον Λίβανο κ.α.  
 
Επιχορηγήσεις:  
‐Κάθε Έλληνας επιβαρύνεται για επιχορηγήσεις προς ΟΣΕ και ΟΑΣΑ με €115.10 ετησίως (2008‐ 
2010)  ενώ για την ακτοπλοΐα επιβαρύνεται με μόνο €3.45  (2008).  Σχέση επιχορηγήσεων 33.4:1, 
σχέση  πληθυσμού  ηπειρωτικής  Ελλάδας/νήσων  5.7:1. Με  τις  επιχορηγήσεις  σε  δρόμους,  ΚΤΕΛ 
κλπ.,  η  διαφορά μεγαλώνει.  Για  να  υπάρξει  ισονομία πρέπει  να αυξηθεί  σημαντικά  (6  φορές 
περίπου) η  επιχορήγηση όλης όμως της Ακτοπλοΐας. Όμως μόνο ο επιβάτης της ακτοπλοΐας επι‐
βαρύνεται και με 3% επίναυλο για να χρηματοδοτηθούν οι άγονες γραμμές. 
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Όραμα:   
 
‐Να γίνουν οι ακτοπλοϊκές υπηρεσίες ανταγωνιστικές. 
 
‐Εφαρμογή των οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 3577/92 ) χωρίς επιπρόσθετους περιορισμούς και  
 εναρμόνιση με τις απαιτήσεις  και τους κανονισμούς του ΙMO SOLAS/STCW. Η διάρκεια  της   
 εργασίας επί των πλοίων να αναμορφωθεί και να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις για την  
 εκπλήρωση των απαραιτήτων δρομολογίων προς εξυπηρέτηση των νησιωτών. 
 
‐Εφαρμογή ενός ενιαίου 6.5% ΦΠΑ και στις υπηρεσίες προς τους επιβάτες και τα φορτία όπως  
 εφαρμόζεται στον τουρισμό δεδομένου του γεγονότος ότι οι οικονομίες των νησιών μας  
 στηρίζονται κυρίως στον τουρισμό. Επειδή περίπου το 80% του Αιγαίου αποτελεί διεθνή  
 ύδατα, να ερευνηθεί μήπως δύναται να αποφευχθεί ο ΦΠΑ βάσει του παραδείγματος   
 Πορτογαλίας‐Καναρίων‐Αζόρων.  
 
‐Θέσπιση κριτηρίου απαραιτήτων προσεγγίσεων την εβδομάδα, αναλόγως της περιόδου, για  
 κάθε νησί με, την υποχρέωση της εταιρείας, κοινοπραξίας η συνεργασίας για την ορθή κάλυψη   
 των απαραιτήτων δρομολογίων.   
 
‐Υιοθέτηση  ελαστικής συνεργασίας των εταιρειών ώστε να  εξυπηρετηθούν οι μεταφορικές   
 ανάγκες των νησιών  αντί των υποχρεωτικών δρομολογίων που αναγκάζουν περισσότερα   
 πλοία να λειτουργούν με λίγους επιβάτες. Οικονομικότερα εισιτήρια απαιτούν μεγαλύτερες   
 πληρότητες. Το επιβατηγό πλοίο είναι παραγωγικότερο όταν εξασφαλίζει μεγάλη πληρότητα.  
 Άλλως εξυπηρετεί μόνον τους συνδικαλιστές, ρυπαίνει την ατμόσφαιρα, ανεβάζει το κόστος  
 και καταστρέφει την βιωσιμότητα των εταιρειών, μειώνοντας την τουριστική ανάπτυξη των  
 νησιών όπου ζουν και εργάζονται περίπου 1.6 εκατομμύρια Έλληνες. Πρέπει να γίνουν  
 alliances, slot charters, κλπ όπως  στις  αεροπορικές γραμμές, στα πλοία εμπορευματο‐ 
 κιβωτίων και της επιβατικές γραμμές  εξωτερικού. Το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο που το  
 επιτρέπει υπάρχει. Δεν έχει παρά να εφαρμοσθεί στην ακτοπλοΐα. Για παράδειγμα η πτήση   
 ΒΑ 634 είναι ταυτόχρονα και η  πτήση AA 6326 και JL 7721. 
 
‐Τα πλοία θα πρέπει να  μπορούν να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους και τα δρομολόγιά τους   
 κατόπιν προειδοποίησης για να επιτυγχάνουν μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. 
‐Ύπαρξη stand‐by πλοίων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 
‐Σταδιακή μετατόπιση από τον Πειραιά των επιβατηγών πλοίων στο λιμάνι του Λαυρίου το  
 oποίο πρέπει να  λειτουργεί με σιδηροδρομική σύνδεση (ίδετε Λιμάνια), από όπου μπορεί να 
 μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση πετρελαίου, το κόστος καυσίμων και να συντομευτούν οι 
 πλόες. Έχει δε και νεόδμητο επιβατικό σταθμό διεθνών προδιαγραφών. 
 
Το ΝΕΕ υπολογίζει ότι αν εφαρμοσθούν αυτά τα μέτρα τότε τα οχηματαγωγά θα μπορέσουν να: 
‐μειώσουν το μεταφορικό κόστος κατά περίπου  30% αν όχι περισσότερο 
‐δημιουργήσουν επιπλέον επισκέψεις στα νησιά τα οποία με την σειρά τους θα προσφέρουν   
 περισσότερα έσοδα από ΦΠΑ, πολλαπλάσια της όποιας απώλειας του ΦΠΑ από τα εισιτήρια  
‐δημιουργήσουν περίπου 100.000 νέες θέσεις εργασίας στα νησιά  
‐εδραιώσουν την βιωσιμότητα του οχηματαγωγού στόλου  
 
Ο πρόσφατος νόμος 4150/4‐2013 κάνει βήματα προς την σωστή κατεύθυνση. Όχι όμως αρκετά. Για 
να συνεχίζει να υπάρχει και να προσφέρει φθηνό μεταφορικό έργο εκτός από τις επιπλέον απαραί‐
τητες αλλαγές, πρέπει όλη η ακτοπλοΐα να επιχορηγηθεί με σημαντικό ποσό της τάξεως των €300 
εκατομμυρίων ετησίως ή και μεγαλύτερο για να συνεχίσει να υπάρχει. 
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Κρουαζιερόπλοια/Homeporting  
 
Η Ελλάδα ήταν κάποτε πρωτοπόρος στις κρουαζιέρες. Οι Έλληνες εφοπλιστές ήταν από τους πρώ‐
τους που επένδυσαν στην κρουαζιέρα την δεκαετία του ‘50. Δραστηριοποιήθηκαν και στην Καραϊ‐
βική, Αλάσκα, Βαλτική και αλλού. Την δεκαετία του ’70 είχαμε τον μεγαλύτερο στόλο κρουαζιερό‐
πλοιων της Μεσογείου. Σήμερα δεν υπάρχουν Ελληνικά κρουαζιερόπλοια κυρίως λόγω της Ελληνι‐
κής, δήθεν «προστατευτικής», νομοθεσίας. 
 
Πολλές μεμονωμένες  προσπάθειες έγιναν να πεισθούν οι αρμόδιοι  να αλλάξουν την κείμενη νο‐
μοθεσία, εις μάτην. Από το 2005 το ΝΕΕ άρχισε να διερευνά τα προβλήματα της κρουαζιέρας σε 
βάθος  στην  Ελλάδα  έχοντας  παρατηρήσει  την  υπανάπτυξή  της  σε  σχέση  με  άλλες Μεσογειακές 
χώρες.  Το  2007  άρχισε  να  αναλύει,  και  συνεχίζει  κάθε  χρόνο,  τα  στοιχεία  του  European  Cruise 
Council και παρατήρησε την μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ αφίξεων (homeporting) και επισκέψεων 
της Ελλάδας με αυτές της Ιταλίας και της Ισπανίας και εκτίμησε τα πιθανά οφέλη από την εξάλειψη 
αυτής της ιδιαιτερότητας της Ελληνικής νομοθεσίας. Ευαισθητοποίησε δε και τις λοιπές παραγωγι‐
κές τάξεις ώστε μαζί να δουλέψουν για την αλλαγή νομοθεσίας προς όφελος της εθνικής οικονομί‐
ας.  
 
Το 2010 έγινε η πρώτη προσπάθεια απελευθέρωσης του cabotage της κρουαζιέρας αλλά μόνο το 
2012  η  νομοθεσία  για  τα  κρουαζιερόπλοια  που  επισκέπτονται  την  Ελλάδα  έγινε  συμβατή  με  τα 
Ευρωπαϊκά δεδομένα. Τα οικονομικά της κρουαζιέρας είναι τέτοια που δημιουργούνται περίπου 
πενταπλάσια έσοδα ανά επιβάτη στο «homeport», όπου το πλοίο επιβιβάζει και αποβιβάζει, από 
όσα προσφέρει  σε  κάθε  λιμένα που  επισκέπτεται.  Στο «homeport»  επίσης  το πλοίο συντηρείται 
και ανατροφοδοτείται δημιουργώντας και άλλα έσοδα. Είναι προφανές ότι την Ελλάδα ωφελεί η 
ανάπτυξη του «homeporting». Τα σχετικά συγκριτικά στοιχεία έχουν ως κατωτέρω: 
 
                                                    Ελλάδα                               Ισπανία                               Ιταλία_______ 
                                         Αφίξεις      Επισκέψεις       Αφίξεις     Επισκέψεις     Αφίξεις     Επισκέψεις 
Έτος    Απασχόληση    Επιβατών     Επιβατών       Επιβατών    Επιβατών     Επιβατών    Επιβατών_  
2006        6.224             236.000      2.586.000         716.500     2.778.000     1.351.000   3.411.000 
2007          ΝΑ                     ΝΑ                 ΝΑ                    ΝΑ                ΝΑ                 ΝΑ                ΝΑ 
2008      10.775             472.000      4.296.000      1.038.000    3.600.000     1.682.000    4.993.000 
2009      11.794             503.000      4.973.000         991.000     4.118.000    1.704.000    4.956.000 
2010      11.612             336.000      4.473.000      1.155.000     4.911.000    1.888.000    5.403.000 
2011      12.078             313.000      4.780.000      1.384.000     5.255.000    1.861.000    6.471.000 
2012      11.620             244.000      4.800.000      1.217.000    5.200.000     2.081.000    6.200.000 
______________________________________________________________________________ 
Σχέση Επισκέψεων/Αφίξεων 2012     19,7:1                                     4,3:1                                      1:3 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Εκ των ανωτέρω φαίνεται ότι η σχέση επισκέψεων/αφίξεων στην Ελλάδα είναι 4,6 φορές μεγαλύ‐
τερη από της Ισπανίας, πράγμα αρνητικό. Το 2006 η σχέση αυτή  ήταν μόνον 2.8 φορές. Η Ελλάδα 
υστερεί και τελευταία φαίνεται να υποχωρεί σημαντικά στη προσέλκυση επιβατών για την εδραίω‐
ση του «homeporting». Για μεγαλύτερα οφέλη αυτή η τάση πρέπει να αντιστραφεί.  
 
Επίσης φαίνεται μια στασιμότητα στον αριθμό των επισκέψεων από το 2009 ενώ στην Ισπανία και 
Ιταλία η τάση ήταν αυξητική. Κάτι πρέπει να φταίει. Ότι είναι πρέπει να διορθωθεί άμεσα.  
Ενώ οι θέσεις απασχόλησης περίπου διπλασιάστηκαν από το 2006, φαίνεται να έχουν σταθεροποι‐
ηθεί,   παρ’ όλη την μείωση του «homeporting», στις 12.000 περίπου. Αν η Ελλάδα καταφέρει να 
έχει παρόμοιο λόγο αφίξεων/επισκέψεων αυτού της Ισπανίας θα δημιουργούσε 24.400 θέσεις ερ‐
γασίας ή 12.700 παραπάνω από σήμερα.  

30



________________________________________________________________________ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 

Εφόσον η νομοθεσία έχει ήδη εξομοιωθεί με αυτήν των Ευρωπαϊκών  χωρών, ό κύριος λόγος για 
την  μείωση  του homeporting  πρέπει  να  οφείλεται  στις  προσφερόμενες  υποδομές  και  το  κόστος 
τους. Κύριο λόγο πρέπει να παίζει και το ότι το «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» κατάντησε περιφερεια‐
κό αεροδρόμιο επειδή έχει ακριβά τέλη. Δεν συνδέεται δε απ’ ευθείας με τις Η.Π.Α. η άλλες σημα‐
ντικές αγορές. Αν γενικώς τα τέλη γίνουν λογικότερα, ώστε να συμφέρει η Ελλάδα, θα αρχίσει να 
λειτουργεί  το  «homeporting»  στον  Πειραιά,  οι  αεροπορικές  συνδέσεις  θα  πληθύνουν  λόγω  του 
αυξανόμενου όγκου  των  επιβατών  και  μαζί  τους  τα  έσοδα.  Οι  επιβάτες  κάθε  κρουαζιερόπλοιου 
αριθμούν σε χιλιάδες. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει πρώτα να μειωθούν τα τέλη. 
 
Άλλος ένας σοβαρός λόγος θα πρέπει να έχει σχέση με τις αρκετά συχνές απεργίες και διαδηλώ‐
σεις στο κέντρο της Αθήνας, τις απεργίες και καταλήψεις στο λιμάνι του Πειραιά και σε τουριστικά 
αξιοθέατα. Οι τουρίστες δεν ενδιαφέρονται για τα εσωτερικά μας προβλήματα, τις κομματικές και 
συνδικαλιστικές μας διαμάχες. Εμείς έχουμε ανάγκη την πελατεία τους για να αυξηθούν τα έσοδα 
και οι θέσεις εργασίας στην εθνική οικονομία. Τα δικά μας πρέπει να τα λύσουμε χωρίς να τους 
ενοχλούμε, άλλως θα τους διώξουμε, θα πάνε αλλού και εμείς θα βγούμε χαμένοι. Για να μεγιστο‐
ποιήσουμε τα οφέλη από την κρουαζιέρα αυτά πρέπει να σταματήσουν. Η ασφάλεια και η απρό‐
σκοπτη παραμονή των τουριστών στη χώρα μας είναι προς το Εθνικό συμφέρον και πρέπει να δια‐
σφαλισθεί από  την πολιτεία. Ο  τουρισμός και η  ναυτιλία είναι οι βαριές βιομηχανίες  της  χώρας 
μας και δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Τα πάντα σχεδόν εξαρτώνται από αυτές. 
 

• Η Ελλάδα λόγω της ιστορίας της, της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των μονα‐
δικών νησιών της είναι ο επιθυμητός τουριστικός προορισμός. 

• Όταν το homeporting των κρουαζιερόπλοιων θα αναπτυχθεί πλήρως θα δημιουργηθούν 
περίπου 12.000 νέες θέσεις εργασίας και πάνω από €1 δις επιπλέον έσοδα στην Ελληνι‐
κή οικονομία. Με την δημιουργία και προσφορά αναβαθμισμένων υπηρεσιών τα οφέλη 
αυτά μπορεί να αυξηθούν σημαντικά .  

• Οι υποδομές σε λιμάνια, προσβάσεις και αξιοθέατα πρέπει να αναβαθμισθούν σύμφω‐
να με τις υποδείξεις των ενδιαφερομένων, ώστε να εξυπηρετούν αποτελεσματικά μεγα‐
λύτερο αριθμό κρουαζιερόπλοιων που θα επισκέπτονται τα Ελληνικά λιμάνια και το ο‐
λοένα αυξανόμενο μέγεθος τους και αριθμό επιβατών τους. 

• Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των λιμένων προσεγγίσεως πρέπει να επικαιροποιη‐
θεί βάσει των σημερινών δεδομένων. Οι χρεώσεις πρέπει να είναι λογικές και να συμφέ‐
ρουν. Τα μεγαλύτερα οφέλη θα έρθουν από περισσότερες προσεγγίσεις και τουρίστες, 
εφ’ όσον ο προορισμός δεν έχει κορεσθεί. 

• Ο Πειραιάς συμφέρει ως αφετηρία κρουαζιέρας επειδή ο πλους προς τους τουριστικούς 
προορισμούς  της περιοχής  είναι συντομότερος,  η  κατανάλωση πετρελαίων άρα και  το 
κόστος μικρότερο από ότι με αφετηρία την Ιταλία η την Τουρκία. Τα πλοία δε πιθανότα‐
τα θα μπορούν να προσεγγίζουν στο ίδιο χρονικό διάστημα σε περισσότερους ενδιαφέ‐
ροντες προορισμούς, προσελκύοντας περισσότερους επιβάτες. 

 
Επιπροσθέτως, όσον αφορά τις πάσης φύσεως υποδομές, στόχος πρέπει να είναι η καλύτερη εξυ‐
πηρέτηση των αναγκών των επιβατών/τουριστών της πατρίδας μας, που αριθμούν πολλά εκατομ‐
μύρια και ευτυχώς, συνεχώς αυξάνουν σε αριθμό και ποιότητα. Αυξάνουν το εθνικό εισόδημα και 
προσφέρουν πολύτιμες θέσεις εργασίας. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των τουριστών τόσο περισσό‐
τερο δοκιμάζονται  τα περιθώρια ασφαλείας  και μεγαλώνουν οι πιθανότητες σοβαρών ατυχημά‐
των.  Οι  κύριες  εθνικές/τοπικές  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις  και  οι  υποδομές  ύδρευσης/
αποχέτευσης/αποκομιδής απορριμμάτων πρέπει  να  καλύπτουν με  σημαντικό  συντελεστή ασφα‐
λείας  τις ανάγκες του συνεχώς αναπτυσσόμενου τουρισμού μας.  
 
Οι  προβλήτες  στους  περισσότερους  προορισμούς  είναι  ανεπαρκείς  για  να  εξυπηρετήσουν  την 
κρουαζιέρα και την ακτοπλοΐα.  Οι εγκαταστάσεις στα μικρότερα λιμάνια είναι σχεδόν  τριτοκοσμι‐ 
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κές, έχουν  μεγάλες ελλείψεις και πρέπει άμεσα να αναβαθμισθούν. Δεν υπάρχουν προστατευμέ‐
νες περιοχές και πινακίδες που να καθοδηγούν μεμονωμένους επιβάτες για την περιήγηση της πό‐
λης. Έξω από τα αξιόλογα κτίρια δεν υπάρχει αναγραφή ιστορικών στοιχείων του κτιρίου. 
 
Αυτά όλα επιβάλλεται να γίνουν πρωτίστως στα τουριστικά μας νησιά τα οποία και προσφέρουν τα 
περισσότερα έσοδα στην Εθνική οικονομία. Οι λύσεις πρέπει  να είναι άμεσες γιατί άμεσες είναι 
και  οι  αντιδράσεις  των  τουριστών  (αποφυγή).  Οι  μεσο‐μακροπρόθεσμες  «λύσεις»  ικανοποιούν 
μόνον τους γραφειοκράτες που άφησαν ανέτοιμα τα νησιά μας τόσα χρόνια. Κρίσιμες τουριστικές 
υποδομές (μουσεία, αξιοθέατα, teleferique, ξενοδοχεία, φωτισμός δρόμων, τηλεπικοινωνίες κ.α.) 
πρέπει  να έχουν εφεδρικές ηλεκτρικές  γεννήτριες που να υποστηρίζουν  τουλάχιστον  τις βασικές 
λειτουργίες. Ορισμένοι προορισμοί εξελίσσονται γρηγορότερα. Σ’ αυτούς η πολιτεία πρέπει να δεί‐
ξει ενδιαφέρον κατά προτεραιότητα. 
 
Γρήγορες προσβάσεις από τα πλοία στο αεροδρόμιο και τα μέρη τουριστικού ενδιαφέροντος πρέ‐
πει να εξασφαλισθούν. Τα τουριστικά αξιοθέατα πρέπει να είναι προσβάσιμα και να εξυπηρετούν 
γρήγορα  τους  τουρίστες  από ανατολής  μέχρι  και  τουλάχιστον  της  δύσης  του  ηλίου.  Τα  μουσεία 
καλόν είναι να παραμένουν ανοικτά ακόμα και αργότερα. Πρέπει να προ‐κρατούνται εισιτήρια για 
groups  τα οποία  να  έχουν άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στο αξιοθέατο  ούτως ώστε  να μην 
περιμένουν οι τουρίστες σε ουρές. Αυτά τα στοιχειώδη «logistics» των τουριστικών υπηρεσιών εί‐
ναι σημαντικά για τα κρουαζιερόπλοια τα οποία έχουν πολύ περισσότερους επιβάτες να εξυπηρε‐
τηθούν σε πολύ μικρότερο χρονικό περιθώριο.  
 
Εάν σε όποια από τα ανωτέρω η πολιτεία είναι ανίκανη να προσφέρει αξιόπιστες, ανταγωνιστικές 
και αναβαθμισμένες υπηρεσίες  τότε πρέπει αυτές να ανατεθούν στον  ιδιωτικό τομέα.  Το Εθνικό 
συμφέρον είναι η επικερδής τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας.  
 
Τέλος, όσον αφορά τις υποδομές, στόχος πρέπει να  είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών 
των επιβατών.  
 
Εδώ θέλουμε να προτείνουμε να μελετηθεί η μετεγκατάσταση μέρους της ακτοπλοΐας στο Λαύριο, 
ελευθερώνοντας έτσι κρηπιδώματα στον Πειραιά για την υποδοχή περισσοτέρων κρουαζιερόπλοι‐
ων (ίδετε Λιμάνια σελίδα 18). Έτσι θα αναβαθμισθεί ο Πειραιάς και θα αποσυμφορηθεί η κυκλο‐
φορία του, κάνοντας την πρόσβαση στο αεροδρόμιο και τα αξιοθέατα γρηγορότερη. 
 

Σκάφη αναψυχής  
 
Το Ελληνικό αρχιπέλαγος με τα 1.200 νησιά και 4.800 βραχονησίδες είναι ο επιθυμητός   προορι‐
σμός αναψυχής. Οι «σκαφάτοι» προσφέρουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Η νομοθεσία για τα 
σκάφη αναψυχής πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη ότι τα σκάφη αναψυχής είναι το πιο ελαστικό έξοδο 
του οικογενειακού προϋπολογισμού.  
 
Εφ’ όσον η ύπαρξή τους κρίνεται ακριβή έχουν την δυνατότητα να πωληθούν διεθνώς ή και να α‐
ποπλεύσουν για πιο φιλόξενο προορισμό, άρα η νομοθεσία πρέπει άμεσα να αναμορφώνεται δι‐
ορθωτικά για να αποφεύγονται αρνητικές εξελίξεις. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργεί πρέπει να 
αυξηθούν πολύ. 
 
Η Ελλάδα φιλοξενεί μόνο περίπου 17.700 σκάφη αναψυχής όλων των τύπων και σημαιών εκ των 
οποίων περίπου 8.000 είναι άνω των 12 μ. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει περίπου 4.000 σκάφη 
αναψυχής προς ενοικίαση εκ των οποίων περίπου 500  είναι επανδρωμένα. Ο αριθμός των σκα‐
φών αναψυχής ανά κάτοικο στην Ελλάδα είναι μόνο 1 σκάφος ανά 621 κατοίκους, ενώ στην Ευ‐
ρώπη είναι 1 σκάφος ανά 164 κατοίκους. 
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Βάσει Ευρωπαϊκών μελετών 1 άμεση θέση στο σκάφος δημιουργεί από 1.8 έως 4 έμμεσες θέσεις 
εργασίας (μ.ο. περίπου 3). Η μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς εκτιμά ότι στην Ελλάδα 1 άμεση 
θέση εργασίας δημιουργεί περίπου 3 έμμεσες θέσεις.   Ο τομέας των σκαφών αναψυχής στην Ελ‐
λάδα δημιουργεί περίπου 40.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενδεχομένως και περισσό‐
τερες.  Με  τον  Ν.3790  του  2009  έφυγαν  περίπου  2.000  σκάφη.  Μαζί  τους  έφυγαν  τουλάχιστον 
6.000 θέσεις εργασίας. Επειδή τα σκάφη που φεύγουν είναι συνήθως μεγάλα οι θέσεις εργασίας 
που χάθηκαν είναι βέβαιο ότι ήταν περισσότερες (ίδετε διάγραμμα σελίδα 11). Πολλά ακόμη σκά‐
φη έχουν καταθέσει τα έγγραφά τους και είναι παροπλισμένα.  Περισσότερα οφέλη (φορολογικά 
έσοδα) δημιουργούνται από την αύξηση του «τζίρου» παρά από την υπερφορολόγηση. 
 
Με αντίστοιχο νόμο του Δεκεμβρίου 2011 έφυγαν 30.000 σκάφη αναψυχής από την Ιταλία για πιο 
φιλόξενους προορισμούς. Πήγαν σε μαρίνες της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Σλοβενίας, της Κροατί‐
ας, του Μαυροβουνίου, της Μάλτας και της Τυνησίας λόγω της εκεί φοροεπιδρομής. Δεν διάλεξαν 
όμως να έρθουν σε Ελληνικές μαρίνες. Η εκτιμώμενη απώλεια μόνο σε λιμενικά τέλη, υπηρεσίες 
και καύσιμα στην Ιταλική οικονομία υπολογίζεται σε περίπου €270 εκ.  
 
Η απώλεια σε θέσεις εργασίας πρέπει να αγγίζει τουλάχιστον τις 90.000 αλλά πιθανότατα και εδώ 
να είναι πολύ περισσότερες. Η Ιταλική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα βλέποντας τα αποτελέσμα‐
τα. Τον Μάιο 2012 ανεστάλη η φορολογία για τους μη Ιταλούς υπηκόους (Megayacht news). Σύμ‐
φωνα με άρθρο του FINANCIAL TIMES 17‐6‐2013 ο φόρος σε όλα τα σκάφη αναψυχής κάτω των   
14 μ καταργείται.  Το αυτό ή αντίστοιχο ακόμη πιο φιλικό πρέπει  να γίνει  και στην Ελλάδα όσον 
αφορά φόρους και τεκμήρια για να τονωθεί η αγορά και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. 
 
Η Ελλάδα έχει 16.000 χλμ. ακτογραμμή (1.5 μ ανά κάτοικο) με 9.000 θέσεις σε μαρίνες και περίπου 
6.000 σε άλλου τύπου λιμενικές εγκαταστάσεις και άλλους χώρους και εγκαταστάσεις στην θάλασ‐
σα και  την  ξηρά, σύνολο περίπου 15.000 θέσεις. Η  Ιταλία έχει 9532  χλμ.  (0.15μ ανά κάτοικο) με 
130.000 θέσεις ελλιμενισμού και η Γαλλία 6.300 χλμ. (0,10μ ανά κάτοικο) με 226.000 θέσεις.  
 
Εκ  των  ανωτέρω φαίνεται  καθαρά  ότι  η  Ελλάδα,  λόγω  νομοθετικού  πλαισίου  και  μόνο,  υστερεί 
στην ικανότητα προσέλκυσης σκάφων αναψυχής.  
 
Σύμφωνα με επιστολή ξένου παγκόσμιου επενδυτή σε μαρίνες όσον αφορά επενδύσεις την Ελλά‐
δα «…the current Greek tax code is extremely unfriendly to yacht owners, so we will have to discuss 
with  the Greek  government  the  likelihood of modifying  today’s punishing  tax  system  associated 
with yacht ownership, in order to justify a marina investment».  
 
Η Ελλάδα έχει λίγες μεν αλλά ασφαλείς, σύγχρονες μαρίνες με τις απαραίτητες διευκολύνσεις για 
να φιλοξενεί σκάφη μόνιμα ή περαστικά.  
 
Σήμερα έχουν χαμηλή πληρότητα. Θα έπρεπε όμως να δημιουργηθούν και άλλες για να φιλοξενού‐
νται μελλοντικά περισσότερα σκάφη. Στην Ελλάδα η αδειοδότηση για επισκευές, αναβαθμίσεις ή 
κατασκευές μαρίνων είναι ανεξήγητα πολύ αργή.  
 
Αυτή η διαδικαστική αργοπορία ούτε ωφελεί,  ούτε προσελκύει  περισσότερους υψηλής στάθμης 
τουρίστες,  ούτε αυξάνει οικονομικές  εισροές και θέσεις εργασίας. Λόγω της γεωγραφικής θέσης 
και του αρχιπελάγους μας, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο προτιμώμενος προορισμός σκαφών αναψυ‐
χής  της Ευρώπης προσελκύοντας ανθρώπους από όλο  τον κόσμο και δημιουργώντας πολλές θέ‐
σεις εργασίας, αν μόνο άλλαζε  η σχετική νομοθεσία. 
 
Είναι προφανές από το παρακάτω διάγραμμα ότι  τα μεγαλύτερα σκάφη αναψυχής δημιουργούν 
περισσότερες άμεσες αλλά και έμμεσες θέσεις εργασίας. 
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Τα μεγαλύτερα αμιγώς επαγγελματικά σκάφη αναψυχής είναι ακριβότερα. Δεν μπορούν να απο‐
σβένονται σε εύλογο χρόνο.  Έτσι δεν μπορούν να επιβιώσουν μακροπρόθεσμα με την παρούσα, 
δήθεν  «προστατευτική»,  νομοθεσία  που  κρίνεται  ως  «…Not  legal  to  charter  in  Greece,  need  a 
Greek charter license, seems quite complicated, and don’t want to upset the local yachts, I hear it’s 
a closed shop ….» MYBA Ποσειδώνια 17/6/13. Τα σκάφη αυτά καταγράφουν μεγάλες ζημίες. Πολ‐
λά είναι ήδη κατασχεμένα και τείνουν να εξαφανισθούν. Μαζί τους θα εξαφανισθούν τα οφέλη για 
την εθνική οικονομία. 
 
Για να υπάρχουν θελκτικά επαγγελματικά σκάφη αναψυχής στις Ελληνικές θάλασσες η νομοθεσία 
πρέπει να ευθυγραμμιστεί με αυτήν των λοιπών Ευρωπαϊκών χωρών. Εκεί τα όποια ενοικιαζόμενα 
σκάφη υποχρεούνται μόνο να έχουν την επάνδρωση που απαιτεί η σημαία τους, να είναι χαρακτη‐
ρισμένα ως «ανοικτής θάλασσας», να πιστοποιούνται από έναν από τους 7 μεγάλους νηογνώμονες 
και  να  επιθεωρούνται  ετησίως.  Πρέπει  επίσης  να συμμορφώνονται με  τους  κανονισμούς  ISM  (η 
mini ISM) και με το Minimum Safe Manning Document (MSMD).  
 
Τέλος   πρέπει να  ισχύουν όλες οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία διαδικασίες και έλεγχοί οι 
οποίοι όμως πρέπει να είναι απλοί. Οι φόροι πρέπει να  πληρώνονται χωρίς πρόσθετες επιβαρύν‐
σεις. Στη Ιταλία ο ΦΠΑ είναι 21% αλλά αν το σκάφος εξέλθει των χωρικών υδάτων μειώνεται στο 
6.3% έως 18.9% για σκάφη μήκους άνω των 24 μ. έως τα 7.5 μ. Ο ίδιος ΦΠΑ ισχύει και στα καύσι‐
μα,  αναλώσιμα,  οινοπνευματώδη,  τέλη  ελλιμενισμού,  έξοδα  επικοινωνιών  κ.α.  Στην  Ελλάδα  το 
80% περίπου του Αιγαίου και Ιονίου αντιπροσωπεύουν διεθνή ύδατα. Για να γίνουμε ανταγωνιστι‐
κότεροι της Ιταλίας ο Ελληνικός ΦΠΑ πρέπει να είναι μικρότερος  της Ιταλίας, δηλαδή 5% ως 15% 
αντιστοίχως. Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι υπάρχουν περίπου 3.000 μεγάλα επανδρωμένα Τουρ‐
κικά σκάφη αναψυχής που περιπλέουν τα Ελληνικά νησιά ενώ το σύνολο των Ελληνικών επανδρω‐
μένων επαγγελματικών σκαφών είναι μόνο 500. 
 
Μελέτη που έκανε το London School of Economics για λογαριασμό της MYBA (Μεσογειακή Ένωση 
Σκαφών Αναψυχής) για τα ενοικιαζόμενα σκάφη αναψυχής άνω των 24μ (Super‐yachts) δείχνει ότι 
το 2011 η  Ιταλία, η Γαλλία, η Ελλάδα και η  Ισπανία εισέπραξαν €2.24 δις, €1.37 δις, €158 εκ και 
€892 εκ αντιστοίχως από το σύνολο των δραστηριοτήτων του κλάδου. Για τους κλάδους του ελλι‐
μενισμού,  επισκευών/αναβαθμίσεων  και  υπηρεσιών,  που  υπάρχουν  περίπου  ομοιόμορφα  στις 
τέσσαρες χώρες, οι αριθμοί ήταν €358 εκ, €314 εκ, €46 εκ και €303 εκ αντιστοίχως. Η Ελλάδα ει‐
σπράττει το 13% με 15%  του ποσού που εισπράττουν οι άλλες χώρες   από τον κλάδο, παρόλο 
που είναι ο πλέον επιθυμητός προορισμός σκαφών αναψυχής.  

ΑΝΑΓΩΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 
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Η Ελλάδα έχει το μικρότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, άρα και κόστος, και την απαιτούμενη τεχνο‐
γνωσία, άρα τα ανωτέρω πενιχρά έσοδα οφείλονται μόνον στην απωθητική για την δραστηριότητα 
Ελληνική νομοθεσία. Η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία έχουν ανά κεφαλή ΑΕΠ μεγαλύτερο της Ελ‐
λάδος κατά 23%, 45% και 24,7% αντιστοίχως (2012).  
 
Εφ όσον εφαρμοσθεί σταθερό νομοθετικό πλαίσιο παρόμοιο με τα ισχύοντα στις λοιπές Ευρωπαϊ‐
κές χώρες ή ευνοϊκότερο, θα προσελκύσουμε πολλά περισσότερα μεγάλα σκάφη αναψυχής. Έτσι 
τα επιπλέον οφέλη στην εθνική οικονομία θα είναι μεγάλα. Θα ελλιμενίζονται, συντηρούνται, επι‐
σκευάζονται και αναβαθμίζονται σε Ελληνικά ναυπηγεία η καρνάγια. Θα αγοράζουν την τροφοδο‐
σία τους εδώ. Αυτή κυμαίνεται μεταξύ €3.000 και €6.000 την εβδομάδα πλου για σκάφη από 25μ 
έως 35μ. Οι ναυλωτές και οι καλεσμένοι  τους θα μένουν λίγες μέρες ακόμη σε ακριβά Ελληνικά 
ξενοδοχεία, ξοδεύοντας σε εστιατόρια, εκδρομές, δώρα και άλλα ακριβά είδη και υπηρεσίες εδώ.  
 
Το σύνολο των αμέσων και έμμεσων θέσεων που θα δημιουργηθούν θα είναι σημαντικό πολλα‐
πλάσιο από τις θέσεις που «προστατεύει» η σημερινή νομοθεσία. 100 επιπλέον σκάφη αναψυχής 
άνω των 25 μέτρων βάσει της διασποράς του διαγράμματος θα δημιουργούσαν περίπου 2.000 η 
περισσότερες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Όσες περίπου δημιουργούν επενδύσεις με 
πολύ περισσότερα κεφάλαια (π.χ. ΤΑΠ). Μπορούμε να τα προσελκύσουμε άμεσα. Σήμερα υπάρ‐
χουν πολλές περισσότερες άδειες θέσεις ελλιμενισμού σε μαρίνες.   
 
Ο αναβαθμισμένος τουρισμός σε βίλλες και θαλαμηγά δημιουργεί πολλά περισσότερα έσοδα και 
θέσεις εργασίας.  
 
Τα μεγάλα οφέλη θα έρθουν από την προσέλκυση πολλών μεγάλων σκαφών που θα ελλιμενίζο‐
νται σε μαρίνες στην Ελλάδα. Οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα 
είναι πάρα πολλές. Η σημερινή νομοθεσία τα διώχνει. 
 
Σύμφωνα μέ στοιχεία από άρθρα πού δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στούς «Financial Times»: 
‐ Επιδιώκοντας να προσελκύσει θαλαμηγά άνω τών 24 μ. από τήν Γαλλία, η  Ισπανία πρόσφατα ‐
κατήργησε τον 12% φόρο «εγγραφής». Επίσης επεκτείνει τήν Marina Port Veil στήν Βαρκελώνη μέ 
167  νέες  θέσεις  ελλιμενισμού  σκαφών  μέχρι  180  μ.  και  κατασκευάζεται  μαρίνα  στην  Ατλαντική 
πόλη La Coruna. 
‐Σύμφωνα μέ τό Superyacht Intelligence Agency, τό 2010 ο κλάδος superyachts , δημιούργησε κύ‐
κλο εργασιών €13,67 δις από πωλήσεις, μισθούς, έξοδα καί ναύλους ενώ ο κύκλος εργασιών από 
έμμεσες θέσεις εργασίες ανήλθε σε €10,24 δις στα οποία περιλαμβάνονται €4,3 δις δαπάνες στα 
λιμάνια και €1,6 δις σε μισθοδοσία πληρωμάτων. Η απασχόληση στον κλάδο αυτό αυξήθηκε 10% 
ετησίως κατά την τελευταία πενταετία. 
 
‐Τα ετήσια έξοδα σκάφους αυτής της κατηγορίας  (νηογνώμονες, επιθεωρήσεις, ασφάλιση,  τακτι‐
κές συντηρήσεις, έξοδα πληρώματος, αναλώσιμα, καύσιμα κ.λ.π.), ανέρχονται σε 10% περίπου του 
κόστους ναυπήγησης, δηλαδή £3 εκατ. ετησίως για σκάφος £30 εκατ. 
‐Κατά τόν Αμερικανικό U.S. Superyacht Association, γιά σκάφος 55 μ. ξοδεύονται ετησίως £70.000 
σε  προμήθειες, £220.000  για  ελλιμενισμό  καα £220.000  για  καύσιμα.  Τα 1.200  superyachts  πού 
διατίθενται  για  ναύλωση παγκοσμίως,  μισθώνονται  έναντι περίπου £200.000  εβδομαδιαίως ενώ 
για τα πολυτελέστερα εξ’ αυτών το εβδομαδιαίο μίσθωμα μπορεί να ανέλθει σε £1 εκατ. 
 
Τα μεγάλα αυτά σκάφη αναψυχής αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο «προσέλκυσης» μικρότερων 
σκαφών.  Στις  περιοχές  των  μαρίνων  πού  ελλιμενίζονται  (π.χ.  Port  Hercule  στό  Μονακό,  Porto 
Cervo στήν Σαρδηνία), έχουν δημιουργηθεί δεκάδες άλλες μαρίνες που φιλοξενούν χιλιάδες μικρό‐
τερα σκάφη.  
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Τέλος, σε μια ηλεκτρονική εποχή η γραφειοκρατία πρέπει  να παταχθεί. Δεν πρέπει η σημερινές, 
ανούσιες γραφειοκρατικές απαιτήσεις να επεκταθούν στην ηλεκτρονική εποχή. Όλα τα λιμεναρχεί‐
α και οι λιμενικοί σταθμοί πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με  κεντρική υπηρεσία ναυτιλιακών πλη‐
ροφοριών όπου θα καταγράφονται όλα τα σκάφη και τα διερχόμενα αλλά και οι μεταβολές τους. 
Πρέπει  να υπάρχουν άμεσα προσβάσιμα,  επικαιροποιημένα ηλεκτρονικά αρχεία  για  να  γίνονται 
διασταυρώσεις και να ζητούνται μόνον τα ελάχιστα επί πλέον απαραίτητα με τα οποία άμεσα να 
επικαιροποιείται το αρχείο. Τα Αγγλικά σε κάθε λιμενικό σταθμό πρέπει να είναι απαραίτητα. 
 
 

Η Ελλάδα ως διαμετακομιστικό κέντρο της Ανατολικής Ευρώπης  
 
Ο χρόνος είναι  χρήμα.  Κάθε αργοπορία βλάπτει.  Το «Time as a Trade Barrier»  των Hummels  και 
Schaur – Ιανουάριος 2012 υπολογίζει ότι μιας ημέρας καθυστέρηση στην παράδοση ενός φορτίου 
αυξάνει το κόστος των μεταφερομένων αγαθών κατά 0.6% έως 2.3% αναλόγως με το εμπόρευμα. 
 
Με την παγκοσμιοποίηση, αλλά κυρίως από τότε που η Κίνα άρχισε να γίνεται το εργαστήριο του 
κόσμου,  ήταν προφανές ότι οι  εμπορευματικές ροές θα άλλαζαν σημαντικά  και η  κίνηση προϊό‐
ντων από την Κίνα στην Ευρώπη μέσω της Μεσογείου θα αύξανε.  
 

 
Για τουλάχιστον 15 χρόνια το ΝΕΕ προωθεί την ιδέα του Πειραιά σαν διαμετακομιστικό κέντρο της 
Ανατολικής Μεσογείου επιμένοντας στην ανάγκη περατώσεως της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θρι‐
ασίου‐Ικονίου. Το έργο που άρχισε προ εικοσαετίας περίπου, επιτέλους ολοκληρώθηκε. 
 
Για φορτία προς και από την Άπω Ανατολή με προορισμό την Ανατολική Ευρώπη δια θαλάσσης ο 
Πειραιάς μειώνει τον μεταφορικό χρόνο κατά 4 ημέρες ή και περισσότερο. Αυτό κυρίως οφείλεται 
στην γεωγραφική θέση της Ελλάδας στην Μεσόγειο. 
 
Προϋποθέτει  όμως  καλή,  γρήγορη και  συμφέρουσα  (ανταγωνιστική)  σιδηροδρομική σύνδεση με 
την  υπόλοιπη  Ευρώπη.  Τώρα  που  τέλειωσε  η  σιδηροδρομική  σύνδεση Θριασίου‐Ικονίου  πρέπει 
άμεσα να τελειώσουν τα έργα παράκαμψης του Δομοκού.  Οι σήραγγες είναι έτοιμες, οι γραμμές 
πρέπει να «στρωθούν» και να συντηρηθεί και αναβαθμισθεί το όλο δίκτυο έως τα σύνορα. Τότε 
μέσω Ελλάδας θα προσφέρονται ακόμα γρηγορότερες και φθηνότερες υπηρεσίες μεταξύ Άπω Α‐
νατολής και Κεντρικής/Ανατολικής Ευρώπης. 
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Η σχέση εκπομπών φορτηγού/τραίνου είναι 3:1. Η σχέση κόστους πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Τα 
τραίνα συμφέρουν σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Σήμερα για μεταφορές προς Αν. Ευρώπη περιέρ‐
γως συμφέρουν ξένες νταλίκες. Η εδραίωση της Ελλάδας ως διαμετακομιστικό κέντρο απαιτεί σι‐
δηρόδρομο και λιμάνια που να παρέχουν ανταγωνιστικές τιμολογιακές πολιτικές.  
 
Εφ’ όσον υπάρξει στρατηγικός επενδυτής για την ΤΡΕΝΟΣΕ καλό είναι το συμφέρον του να ευθυ‐
γραμμίζεται με αυτό της Ελλάδας, δηλαδή να μην είναι από χώρα που ενδεχομένως να έχανε μετα‐
φορικό έργο από την ανάπτυξη του Πειραιά. Ενδεχομένως και η έννοια της εκμίσθωσης ολόκλη‐
ρων συρμών (συγκεκριμένη διαδρομή/ημερομηνία/ώρα) σε ιδιώτες μεταφορείς κατά το Ευρωπαϊ‐
κό σύστημα να πρέπει να εξετασθεί. 
 
Η απερίγραπτη, ανούσια γραφειοκρατία και οι αργοπορίες στην τελωνειακή διαδικασία ανεβάζουν 
το κόστος και  βλάπτουν καίρια την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Κριτήριο πρέπει να είναι η πα‐
ραγωγικότητα και κυρίως η αποτελεσματικότητα. 
 
Με καλή διοίκηση και διεθνή πρότυπα η COSCO Piraeus Container Terminal σε 3 χρόνια έχει τρι‐
πλασιάσει την διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων ενώ συγχρόνως αναβάθμιζε τον σταθμό. Τα οφέ‐
λη για την Ελλάδα πολλαπλασιάστηκαν. Ο Πειραιάς άλλαξε. Καθώς περισσότερες εταιρείες συνει‐
δητοποιούν τα οφέλη του Πειραιά η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί περαιτέρω. 
 
Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ COSCO, Hewlett Packard κ.α. και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δείχνει τον δρόμο. 
Θα ακολουθήσουν και άλλοι. Σύντομα θα δημιουργηθούν και ελαφρές μεταπρατικές βιομηχανίες, 
όπως έγινε παλαιότερα κυρίως στην Ολλανδία και αλλού για εμπορεύματα από Αμερική, με απο‐
τέλεσμα Ελληνική προστιθέμενη αξία και πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας. 
 
_____________________________________________________________________________ 
Παράδειγμα:                                                                Σύγκριση Πειραιά με άλλα Ελληνικά λιμάνια  
Shanghai/Budapest (Hungary):                                 Καλαμάτα 
Μέσω Πειραιώς περίπου 23  ημέρες                      Αύξηση χρόνου μεταφοράς φορτίου 5 ώρες 
Μέσω Τεργέστης περίπου 28 ημέρες                     εφ’ όσον αναπτυσσόταν αξιόπιστη, ταχεία  
Μέσω Αμβούργου περίπου 35 ημέρες                   σιδηροδρομική σύνδεση 
                                                                                             
Shanghai/Warsaw (Poland):                                      Μείωση συνολικού πλου Port Said‐Καλαμάτα‐ 
Μέσω Πειραιώς περίπου 24 ημέρες                       Gioia Tauro 5 ώρες σε σχέση με τον Πειραιά 
Μέσω Τεργέστης περίπου  28 ημέρες                       
Μέσω Gdansk περίπου 36 ημέρες                          Θεσσαλονίκη 
Μέσω Αμβούργου περίπου 35 ημέρες                   Αύξηση χρόνου μεταφοράς φορτίου 2 ώρες  
                                                                                                                               
Shanghai/Bucharest (Romania):                               Αύξηση συνολικού πλου Port Said‐  
Μέσω Πειραιώς περίπου 24 ημέρες                        Θεσσαλονίκη‐Gioia Tauro 21 ώρες σε σχέση 
Μέσω Τεργέστης περίπου 28 ημέρες                      με τον Πειραιά 
Μέσω Constanta περίπου 30 ημέρες    
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Τα Ελληνικά λιμάνια σήμερα, αποδεδειγμένα είναι οι φυσικές πύλες προς και από την Κεντρική/
Ανατολική  Ευρώπη  και  την  Άπω Ανατολή  μέσω  καλού  σιδηροδρομικού  δικτύου.  Θα  μπορούσαν 
επίσης να γίνουν τα κέντρα μεταφόρτωσης προς την Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο 
με  τροφοδοτικά πλοία. Οι παγκόσμιες  εξελίξεις όμως καθημερινά αλλάζουν,  έτσι πρέπει  να βια‐
στούμε για να καθιερωθούν. 
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Προσοχή: Υπάρχει ήδη και λειτουργεί σιδηροδρομική σύνδεση Κίνας‐Ευρώπης μέσω του Υπερσι‐
βηρικού. Η διαδρομή κάνει περίπου 15 με 20 ημέρες, ανάλογα αφετηρίας και Ευρωπαϊκού προορι‐
σμού, κοστίζει δε   περίπου $10,000. Η Hewlett Packard χρησιμοποιεί σήμερα την σιδηροδρομική 
αυτή σύνδεση από το εργοστάσιό της στο Chongqing. Η μεταφορά 40’ container από Chongqing‐
Shanghai  είναι  περίπου  $1,600,  Shanghai‐Πειραιά  περίπου  $2,200  και  Πειραιά‐Wien  περίπου 
$1,800  συν  κόστος  μεταφορτώσεων,  σύνολο  κόστους  $6,000  περίπου.  Οι  ναυτιλιακές  εταιρείες 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσπαθούν να ανεβάσουν τις τιμές στις θαλάσσιες μεταφορές 
γιατί καταγράφουν ζημίες. Αυτό βραχυπρόθεσμα μπορεί να μην επιτευχθεί. Κάποτε όμως θα γίνει 
παρ’ όλη την πρόσφατη δρομολόγηση μεγαλυτέρων πλοίων που συμπιέζουν το κόστος.  
 
Με  το  λιώσιμο  των  πάγων  η  Αρκτική  διαδρομή  θα  μπορέσει  να  συνδέσει  την  Shanghai  με  το 
Rotterdam σε περίπου 23 ημέρες μηδενίζοντας το όποιο όφελος του Πειραιά. Το 2013 υπολογίζε‐
ται ότι  θα  χρησιμοποιηθεί από περίπου 250  πλοία.  Το 2012  ταξίδεψαν 46  πλοία  ενώ μόνο 4  το 
2010 (FT 22/7/13). Τα πλοία πρέπει να είναι πιστοποιημένα για λειτουργία σε πάγους και χρειάζο‐
νται παγοθραυστικά. Οι συνθήκες αλλάζουν. Είναι αβέβαιο ποιά μπορεί να είναι η πορεία της κλι‐
ματικής αλλαγής. Η τροφοδοσία της Ανατολικής Ευρώπης σιδηροδρομικά μέσω Murmansk θα εί‐
ναι επίσης συντομότερη. Η οδός αυτή μάλλον θα αργήσει να αναπτυχθεί.  
 
Η ουσία των «logistics» είναι μείωση του χρόνου και του κόστους. Όποιος προσφέρει το καλύτερο 
πακέτο (συνδυασμός χρόνου‐κόστους «door to door») αναλαμβάνει την μεταφορά. Πρέπει πάντα 
να προσέχουμε οι μεταφορές από την Άπω Ανατολή στην Ευρώπη μέσω Πειραιά να είναι ανταγω‐
νιστικές για να συμφέρουν. 

 
 

 
Λιμάνια 

 
Τα λιμάνια εξυπηρετούν ανάγκες. Τα σύγχρονα λιμάνια πρέπει:  
 
Α. Να έχουν πρόσβαση σε αυτοκινητόδρομους και το σιδηροδρομικό δίκτυο. 
 
Β. Να παρακολουθούν τις διαμορφούμενες τάσεις του εμπορίου και να προσαρμόζονται ταχύτατα. 
 
Γ. Οι υποδομές και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζονται ταχύτατα   για  
να υποδέχονται τα νέας γενιάς πλοία, νέες τεχνολογίες εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης, καλύτερες 
και  ταχύτερες υπηρεσίες στους επιβάτες, άλλως θα παρακάμπτονται. Δεν μπορούν να αναβαθμί‐
ζονται με τις ταχύτητες του Ελληνικού δημοσίου όπως  αυτό λειτουργεί σήμερα.  
Μέχρι το 1970 τα εμπορεύματα μετεφέροντο σακάδα ή σε παλέτες με συμβατικά φορτηγά πλοία 
μικρού μεγέθους (μέχρι 150μ μήκους περίπου). Μετά άρχισαν με κονταινερόπλοια, αρχικά σε μι‐
κρές ποσότητες. Το μέγεθος των πλοίων αυτών διπλασιάστηκε τα τελευταία 10 χρόνια (DREWRY). 
Σήμερα την γραμμή Ασία‐Ευρώπη άρχισαν να   εξυπηρετούν πλοία 18.000 εμπορευματοκιβώτιων 
(Loa 400μ, B 59μ, T 14.5μ). Οι προβλήτες που διαχειρίζεται η COSCO ήδη μπορούν να εξυπηρετή‐
σουν παρόμοια πλοία. Η προβλήτα του ΟΛΠ εξυπηρετεί πλοία μέχρι 50μ πλάτος ή περίπου 15.000  
εμπορευματοκιβωτίων.  Σήμερα  σχεδιάζονται  πολύ  μεγαλύτερα  πλοία  με  σκοπό  την  περεταίρω 
μείωση του κόστους μεταφοράς. 
 
Δ. Να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του χρήστη όσον αφορά θέση, υποδομές,    παραγωγικότη‐
τα άλλως οι χρήστες τα παρακάμπτουν (ίδετε: παλιότερα την αποτυχία της επενδύσεως στο Πλατυ‐
γιάλι (Αστακός) Αιτωλοακαρνανίας, που έγινε το 1984 ως ΝΑΒΙΠΕ,    έμεινε περίπου αχρησιμοποίη‐
τη και πρωτολειτούργησε χωρίς επιτυχία το 2003 ως εμπορικό λιμάνι, κ.α.).  
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Ε. Οι θέσεις κυρίως των εμπορικών λιμανιών δεν είναι δεδομένες και μόνιμες. Λιμάνι που    εξυπη‐
ρετούσε μια πόλη  ενδεχομένως  να μην  είναι  κατάλληλο  για  να  εξυπηρετήσει  μεγάλη  ενδοχώρα 
που  υποδέχεται  περισσότερα  φορτία,  μεγαλύτερα  πλοία,  χρειάζεται  άλλους,  μεγαλύτερους  χώ‐
ρους  και  καλή  προσβασιμότητα  σε  άνετα  οδικά  και  σιδηροδρομικά  δίκτυα.  Ενδεχομένως  όποια 
σχεδιαζόμενη επέκταση του εμπορικού τμήματος του Πειραιά θα έπρεπε να γίνει στα Μέγαρα και 
η επιβατική κίνηση του Αιγαίου να  εξυπηρετείται καλύτερα από το Λαύριο. Τέλος πρέπει να επα‐
νεξετασθεί  η  δυνατότητα  διακίνησης  φορτίων  τρίτων  μέσω  των  περίπου 38  ιδιωτικών  λιμανιών 
στα οποία επί του παρόντος επιτρέπεται μόνο η διακίνηση φορτίων της επιχειρήσεως που διαθέτει 
το λιμάνι. Έτσι θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των λιμενικών υπηρεσιών της χώρας σε όφελος 
της Εθνικής οικονομίας. 
 
ΣΤ. Να εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών μεταξύ των λιμένων και 
των λιμενικών σταθμών. Το ΝΕΕ θεωρεί ότι η λειτουργία εντός του ΟΛΠ ενός μόνο φορέα παροχής 
λιμενικών υπηρεσιών μάλλον θα προκαλέσει αύξηση όχι μόνο του κόστους των λιμενικών υπηρε‐
σιών αλλά και του κόστους θαλασσίων μεταφορών με σοβαρές επιβαρύνσεις στο κόστος των αγα‐
θών και  της ανταγωνιστικότητας των  εξαγωγών  μας. Το  ΝΕΕ υποστηρίζει τις παραχωρήσεις συ‐
γκεκριμένων  λιμενικών  δραστηριοτήτων  με  τρόπο ώστε  να  εξασφαλίζεται  το  τρίπτυχο  αποτελε‐
σματικότητα‐ανταποδοτικότητα‐ανταγωνιστικότητα. 
 
Τα Μέγαρα ως νέο Container Port 
‐Πιστεύουμε  ότι  το  Ικόνιο/Πέραμα  είναι  ήδη  κορεσμένο.  Η  σιδηροδρομική  σύνδεση  είναι  μονής 
γραμμής    πιθανότατα ανεπαρκής  για  σημαντικό όγκο  κίνησης.  Αν υπάρξει  ανάγκη  για  επέκταση 
του εμπορικού λιμένα, τα Μέγαρα, εφ όσον έχουν επαρκές βύθισμα, είναι ιδανικά τοποθετημένα 
γιατί έχουν άμεση πρόσβαση στο Εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Τα Μέγαρα έχουν και 
αρκετό ελεύθερο χερσαίο παραθαλάσσιο χώρο.  
 
Προοπτικές που προσφέρει το Λαύριο ως επιβατικό λιμάνι/Αποσυμφόρηση του Πειραιά 
‐Ξεκινώντας από το Λαύριο τα νησιά του Αιγαίου/Ρόδος/Κρήτη είναι από 15 έως 34 μίλια ή 9.2% 
έως 17.6% συντομότερα από το αν ξεκινούσαν από τον Πειραιά. Αυτή η διαφορά μειώνει αντίστοι‐
χα τον χρόνο πλεύσης, τα καύσιμα, το περιβαλλοντικό κόστος και το οικονομικό κόστος. Συνεπώς 
μειώνει και το κόστος των εισιτηρίων. Αυξάνει τον αριθμό των δυνητικών δρομολογίων, λόγω του 
μικρότερου  χρόνου πλου.  Έχει  ήδη  επιβατικό  σταθμό διεθνών  προδιαγραφών  και  άπλετους  χώ‐
ρους στάθμευσης. 
 
‐Η αναβάθμιση του Λαυρίου ως ακτοπλοϊκό λιμάνι χρειάζεται απαραιτήτως την σύνδεση με τον 
 προαστιακό,  έργο ήδη σχεδιασμένο. Με την αναβάθμιση του Λαυρίου θα έρθει και η ανάπτυξη 
της όλης περιοχής πράγμα που θα κάνει τον προαστιακό βιώσιμο λόγω της  σημαντικής αύξησης 
διακίνησης επιβατών από την σημερινή. 
 
‐Εάν 6 ή 7 επιβατηγά σκάφη της ακτοπλοΐας μεταφέροντο στο Λαύριο θα μειώνετο ο κυκλοφορια‐
κός φόρτος στο  γενικότερο Πειραϊκό οδικό δίκτυο. Θα μπορούσαν δε στον Πειραιά  να  ελλιμενι‐
σθούν αντίστοιχα κρουαζιερόπλοια. Έτσι θα απεφεύγετο το μεγάλο κόστος της επέκτασης του λι‐
μένος ή της δημιουργίας νέου, θα αναβαθμιζόταν δε η όλη ζωή του Πειραιά. Μόνον λίγες ανισόπε‐
δες γέφυρες και άλλες μικροεπεμβάσεις θα έπρεπε να σχεδιασθούν  και εκτελεσθούν για να επι‐
τευχθεί γρηγορότερη πρόσβαση. Ήδη αποφασίσθηκε η επέκταση του τράμ, του ΜΕΤΡΟ και να υ‐
πογειοποιηθεί ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος. 
 
Όλα τα ανωτέρω προτεινόμενα μπορεί να γίνουν σε μικρότερο χρόνο και με λιγότερα χρήματα 
από τις άλλες προτεινόμενες λύσεις. Θα καθιστούσαν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια φθηνότερα και 
θα αναβάθμιζαν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, βοηθώντας την ακτοπλοΐα να γίνει βιώσιμη.  
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  Ναυπηγήσεις και επισκευές πλοίων  
 

Η Ελλάδα έχει 4 ναυπηγεία και πολλές ναυπηγοεπισκευαστικές βάσεις. Οι μεγαλύτερες ναυπηγι‐
κές μονάδες δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα από Έλληνες εφοπλιστές: 
‐Τα Ελληνικά Ναυπηγεία από τον Νιάρχο το 1956 στα οποία κτίστηκαν 55 πλοία μεταφοράς 
  φορτίων μέχρι την πώλησή τους στο  κράτος το 1985 για $14 εκατομμύρια, ποσό πολύ 
  μικρότερο από την τιμή πώλησης ενός μέσου νεότευκτου της εποχής!!!  
‐Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας από τον Ανδρεάδη στα μέσα του 1960 στα οποία κτίστηκαν  5 πλοία 
  μεταφοράς φορτίων μέχρι το 1975, οπότε εθνικοποιήθηκε ο όμιλος. 
‐Τα Ναυπηγεία Νεωρίου (Σύρος) από τον Ν.Ι. Γουλανδρή το 1970 τα οποία πουλήθηκαν το 1978 
‐Τα Ναυπηγεία Χαλκίδος από τον Ι.Κ. Καρρά στις αρχές του 1970 τα οποία μετασκεύασαν 2 
  πλοία σε κρουαζιερόπλοια και  πουλήθηκαν την δεκαετία του ‘80 
‐Η Ναυπηγοεπισκευαστική βάση Σαλαμίνας Χανδρή από το 1960 μετασκεύασε σημαντικό 
 αριθμό σε  κρουαζιερόπλοια 
 
Tα περισσότερα ναυπηγεία φαίνεται να άλλαξαν χέρια μετά από αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας 
τους. Έκτοτε δεν έδειξαν μεγάλο ναυπηγικό έργο αλλά ούτε κερδοφορία. 
 
Η ναυπηγοεπισκευή στην Ελλάδα κάποτε έσφυζε. Σήμερα οι Ελληνικές ναυπηγοεπισκευαστικές 
βάσεις υποαπασχολούνται από τον εμπορικό μας στόλο λόγω έλλειψης ανταγωνιστικότητας παρ’ 
όλο το καλό, ξηρό κλίμα και την κεντρική μας θέση στην Μεσόγειο.  
 
Οι Έλληνες τεχνίτες είναι πολύ καλοί: 
‐μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μετέτρεψαν πάνω από 200 φορτηγά πλοία και δεξαμενόπλοια 
 σε οχηματαγωγά και κρουαζιερόπλοια 
‐όταν ο οίκος Χανδρή έκανε συμβόλαιο για την μετατροπή του “Galileo” στο Meyer Werft 
 έστειλε από την Ελλάδα 500 εργάτες και τεχνικούς για να βοηθήσουν  
‐τα Ελληνικά επιβατηγά και κρουαζιερόπλοια που κτίστηκαν στην Ευρώπη είχαν κάνει πολλά 
 συμβόλαια με Ελληνικές εταιρείες 
‐πολλές ναυτιλιακές εταιρείες στέλνουν εξειδικευμένα Ελληνικά συνεργεία για επισκευές στο 
 εξωτερικό 
 
Όλο αυτό το τεχνικό δυναμικό απαξιώνεται από στρεβλές πολιτικές και την κατάχρηση αντιπαρα‐
γωγικών συνδικαλιστικών πρακτικών που δημιούργησαν ασυνέπεια από το 1974 και μετά. Παρα‐
γωγικότητα δεν επιτυγχάνεται με €210  την ημέρα για ουσιαστική εργασία 5.5 ωρών ημερησίως. 
Σήμερα λέγεται ότι οι αποδοχές είναι λιγότερες. Πάντως για να αναπτυχθεί η ναυπηγοεπισκευή το 
όλο πλαίσιο λειτουργίας της πρέπει να αλλάξει και πολλές υποδομές πρέπει να ανανεωθούν. 
 

Ναυπηγήσεις στην Ελλάδα σήμερα 
 

Η ναυπηγική δραστηριότητα σήμερα περιορίζεται σε μικρές μονάδες τοπικής κυρίως ναυσιπλοΐας. 
Φορτηγά πλοία δεν κτίζονται οικονομικά στην Ελλάδα, αλλά ούτε επιβατηγά.  
 
Η Ελληνική ακτοπλοΐα από τα μέσα της δεκαετίας του  ’90 και εν όψει της εναρμόνισής της με την 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία δεν έγινε ακόμη, παράγγειλε 43 επιβατηγά πλοία. 
 
Κτίστηκαν,  εντός  2  ετών  έκαστο,  10  πλοία  στην  Γερμανία,  8  στην  Κορέα,  6  στην  Ιταλία,  5  στην 
Σουηδία/Νορβηγία, 4 στην Αυστραλία, 3 στην Ολλανδία, 3 στην Γαλλία και 2 στην Φιλανδία. Δηλα‐
δή 41 πλοία κτίστηκαν σε Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες με υψηλότερο, ακόμη και διπλάσιο, κατά 
κεφαλή  εισόδημα  από  την  Ελλάδα!!!  (Ιταλία  +16%,  Γαλλία  +33.5%,  Γερμανία  +44.9%,  Ολλανδία 
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+59.7%, Νορβηγία +103%).  Από αυτά,  λόγω  της οικονομικής  κατάστασης  των ακτοπλοϊκών  εται‐
ρειών πουλήθηκαν ήδη 12. 
 
Τα 2 πλοία που κτίστηκαν στην Ελλάδα ήταν το «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» και το «ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ» τα οποία 
αρχικά παραγγέλθηκαν από την BLUE STAR FERRIES το 2000. Το 2004, σε ημιτελή κατάσταση(!) το 
πρώτο εγκαταλείφθηκε και αγοράστηκαν από την HELLENIC SEAWAYS. Τα πλοία αυτά ολοκληρώ‐
θηκαν το 2005 και το 2007 από άλλα ναυπηγεία και συνεργεία. Χρειάστηκαν περίπου 6 χρόνια για 
να ολοκληρωθούν! 
 
Εδώ ας σημειωθεί ότι έχουν δοθεί σε ναυπηγεία της  Ιταλίας,  Γερμανίας,  Γαλλίας και Φινλανδίας 
παραγγελίες,  για παράδοση από  το 2009  έως  το 2018,  για 54  κρουαζιερόπλοια 140.611  κλινών, 
συνολικά 5.524.082 GT  και αξίας $34  δις  (www.amem.at).  Κανένα όμως στην Ελλάδα.  Σκεφθείτε 
μόνο, πέραν των ναυπηγείων, σε πόσες βιομηχανίες/βιοτεχνίες ξενοδοχειακών προϊόντων η κατα‐
σκευή των πλοίων αυτών δίνουν δουλειά!  
 
Η ανανέωση μέρους του ξενοδοχειακού εξοπλισμού των κρουαζιερόπλοιων που πραγματοποιείται 
κάθε χρόνο και κυρίως  τον χειμώνα αποτελεί  τομέα τον οποίο θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε 
στο Πέραμα μαζί με το homeporting των κρουαζιερόπλοιων. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί ση‐
μαντικό παράγοντα της οικονομίας του Puerto Rico όπου αναβαθμίζονται τα κρουαζιερόπλοια της 
Καραϊβικής. Πολλές Ελληνικές εταιρείες είχαν δραστηριοποιηθεί παλαιότερα σ’ αυτόν  τον  τομέα 
όταν εκτίζοντο επιβατηγά πλοία στην Ελλάδα. 
 
Την δεκαετία 1982‐1992  ναυπηγήθηκαν στην Ελλάδα περίπου 200 σκάφη άνω των 24 μ., με  τον 
αναπτυξιακό νόμο 1262/82. Κατά την τελευταία δεκαετία έχουν ναυπηγηθεί 10 περίπου σκάφη και 
σήμερα ναυπηγούνται 4. Παρά την τεχνογνωσία που διαθέτει η χώρα μας και τις ναυπηγικές υπο‐
δομές, η ναυπήγηση μεγάλων σκαφών αναψυχής καρκινοβατεί γιά τούς ίδιους λόγους μέ τήν ναυ‐
πήγηση εμπορικών ή επιβατικών πλοίων. 
 
Σέ άρθρο στήν εφημερίδα «Financial Times» αναφέρεται ότι μεσαίου μεγέθους ναυπηγείο μεγά‐
λων θαλαμηγών απασχολεί 500‐700 τεχνικούς, τετραπλάσιο αριθμό υποστηρικτικού προσωπικού 
καί δημιουργεί δεκαπλάσιο αριθμό θέσεων εργασίας σε προμηθευτές, υπεργολάβους, συναρμο‐
λογητές. Γιά την ναυπήγηση ενός superyacht  απαιτούνται 300‐400.000 ώρες εργασίας καί εξαπλά‐
σιος χρόνος στις υποστηρικτικές δραστηριότητες, δηλαδή συνολικά 2,1 έως 2,8 εκατ. ώρες εργασί‐
ας που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση 2.000 ατόμων για ένα χρόνο. 
 
Τα σχόλια περιττεύουν. Το ζητούμενο είναι ανταγωνιστικότητα και συνέπεια.  
 
Είναι επιεικώς απαράδεκτο η Ελλάδα, με μεγάλη και μακραίωνα ιστορική ναυτική και ναυπηγι‐
κή παράδοση, τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο, το μεγαλύτερο ναυπηγικό τμήμα της Ευρώπης 
στο Ε.Μ.Π., με άξιους ναυπηγούς, με ναυπηγικές μονάδες που κάποτε λειτουργούσαν αποδοτι‐
κά, καλούς τεχνίτες και από τα μικρότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα της Ευρώπης, να μην μπο‐
ρεί να κτίσει ανταγωνιστικά, σε τακτό χρόνο και με τις ίδιες προϋποθέσεις με τις άλλες Ευρωπαϊ‐
κές χώρες, επιβατηγά πλοία. Ο μόνος λόγος που δεν μπορεί πρέπει να είναι η νομοθεσία μας 
και το λειτουργικό σύστημα που ορίζει. 

 
 
Συμπέρασμα  
Η Ελληνική ναυτιλιακή οικονομία έχει τεράστιες δυνατότητες. Για να ωφεληθεί η χώρα, πρέπει να 
προσαρμόσει  τάχιστα  το  λειτουργικό  σύστημα  στην  οικονομική  πραγματικότητα  και  να  υπάρξει 
μακρόπνοη,  σταθερή,  επιχειρηματικά φιλική  νομοθεσία.  Σήμερα  δεν  υπάρχει.  Όταν  υπάρξει  και 
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μετά θα πρέπει να επιτρέπονται από καιρού εις καιρόν μόνον διορθωτικές βελτιώσεις. Περισσότε‐
ρα έσοδα προϋποθέτουν σταθερότητα, που με την σειρά της δημιουργεί μεγαλύτερους «τζίρους» 
και θέσεις εργασίας. Έτσι λειτουργούν και αναπτύσσονται οι οικονομίες.  
 
Η νομοθεσία πρέπει να είναι σαφής και ολιγόλογη. «Το λακωνίζει εστί φιλοσοφείν». Είναι αποδε‐
δειγμένο ότι χώρες με ολιγόλογα συντάγματα και νομοθεσίες προκόβουν. Η πολυπλοκότητα και οι 
ασάφειες εξυπηρετούν συμφέροντα και καταδικάζουν σε μαρασμό.   
 
Προστατευτικές  διατάξεις  επιβάλλονται  για  να  διατηρούνται  μη  παραγωγικές  θέσεις  εργασίας. 
Ανεβάζουν το κόστος, καταστρέφουν την επιχειρήσεις και την Εθνική οικονομία. Πρέπει πάντα να 
έχουμε ως γνώμονα την αύξηση της παραγωγικότητας κάθε τομέα και συνεπώς όλης της χώρας. 
Χωρίς αύξηση της παραγωγικότητας το επίπεδο διαβίωσης όλων των Ελλήνων θα πέφτει. Η αύξη‐
ση της παραγωγικότητας συνεπώς είναι μονόδρομος. 
 
Δρ. Γεώργιος Α. Γράτσος 
Πρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας  
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Την Δευτέρα 20 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε η Τρίτη κατά σειρά εκδήλωση με αφορμή 
τον εορτασμό της Ημέρας του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού και της Ευρωπαϊκής Ημέρας 
της Θάλασσας. Διοργανωτές, όπως και στις προηγούμενες εκδηλώσεις, ήταν το Ναυτικό 
Επιμελητήριο της Ελλάδος και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. 
 
Παρών στην εκδήλωση ήταν ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και πλήθος εκπροσώπων 
του πολιτικού, επιχειρηματικού και εφοπλιστικού χώρου της χώρας. 
 
Στην διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι εκλιπόντες πλοιοκτήτες Αντώνης Ι. Αγγελικού‐
σης, Ιωάννης Μ. Καρράς, Βασίλης Κωνσταντακόπουλος και Αντώνιος Ι. Χανδρής για την 
μεγάλη προσφορά τους στη ναυτιλία και στην κοινωνία. 
 
Η εκδήλωση είχε στόχο την προβολή και αναγνώριση των Ελλήνων Εφοπλιστών, των Ναυ‐
τικών και Εργαζόμενων στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, για όσα προσφέρουν στην διαχρονι‐
κά δυναμική πορεία της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας και την Εθνική οικονομία γενικό‐
τερα. 
 
Το χρηματικό πλεόνασμα της εκδήλωσης διατέθηκε προς την ενίσχυση της Ναυτικής εκ‐
παίδευσης καθώς και την διατήρηση και βελτίωση της ναυτικής τεχνογνωσίας στην Ελλά‐
δα.  

ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2013 
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Οι εκπρόσωποι των οικογενειών των τιμηθέντων εκλιπόντων εφοπλιστών με επισήμους. 
Από δεξιά: ο κ. Θ. Βενιάμης, οικογένεια Αντωνίου Αγγελικούση, ο κ. Α. Σαμαράς, οικογέ-
νεια Βασιλείου Κωνσταντακόπουλου, οικογένεια Αντωνίου Χανδρή, οικογένεια Ιωάννου 
Καρρά, ο κ. Κ. Μουσουρούλης, ο κ. Γ. Γράτσος, ο κ. Θ. Δρίτσας 
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Χαιρετισμός του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά  
 
Έτσι σήμερα μεγάλη σημασία αποκτούν οι εμπορικοί δρόμοι που ενώνουν την Κίνα με την Ευρώπη. Και προτεραιότητα 
έχει πάντα ο συντομότερος δρόμος: από τη Μεσόγειο. Ιδιαίτερα όταν είναι και ο ασφαλέστερος… 

Κυρίες και κύριοι, 
 
Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα, ανάμεσά σας, για 
να γιορτάσουμε την Ημέρα του Ελληνικού Εμπορικού Ναυ‐
τικού και την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας. Την πλήρη 
ακτινογραφία  των  όσων  έχουν  συμβεί  και  πρόκειται  να 
γίνουν  σας  την  έδωσε  ακριβέστατα  προηγουμένως  ο  κ. 
Γράτσος. Θα ήθελα λοιπόν, για να είμαστε ουσιαστικοί και 
να  συνδέσουμε  το  συμβολισμό  της  σημερινής  γιορτής  με 
την πολιτική επικαιρότητα, να επισημάνω δύο πράγματα: 
 
Πρώτον, τη θάλασσα, δεν ήταν ασφαλώς πρώτοι οι Έλληνες 
που την ανακάλυψαν. Αλλά τη σημασία της θάλασσας, την 
αποτίμησε  με  ακρίβεια  και  αναλυτική  διεισδυτικότητα 
πρώτος ο Θουκυδίδης, όταν ανέφερε το περίφημο εκείνο: 
«μέγα το της θαλάσσης κράτος»! Και δεν εννοούσε μόνο τα 
στρατιωτικά  πλεονεκτήματα  που  δίνει  σε  ένα  θαλάσσιο 
κράτος ο πολεμικός του στόλους. Εννοούσε και τα στρατη‐
γικά πλεονεκτήματα που δίνει σε μια κοινωνία η ενασχόλη‐
σή  της  με  τη  θάλασσα.  Πλεονεκτήματα  στο  εμπόριο,  στη 
συσσώρευση πλούτου, στην ανταλλαγή ιδεών, στον Πολιτι‐
σμό, παντού! 
 
Έπρεπε  να περάσουν 2200  χρόνια περίπου,  να  έλθει  ένας 
Αμερικανός  στοχαστής,  ο  Άλφρεντ  Θάγιερ Μάχαν,  και  να 
επιβεβαιώσει εκείνη την παρατήρηση του Θουκυδίδη – και 
με  ρητή  αναφορά  στον  Έλληνα  ιστορικό  ‐  γράφοντας  για 
την  μεγάλη  στρατηγική  σημασία  της  ναυτικής  ισχύος  στο 
σύγχρονο κόσμο. 
 
Οι Έλληνες όμως, το ξέραμε πάντα αυτό. Κι έτσι με τη θά‐
λασσα  χρηματοδοτήσαμε  την  εθνική  μας  αφύπνιση  πριν 
από τον μεγάλο απελευθερωτικό αγώνα. Με τη θάλασσα – 

και στη θάλασσα κατά μεγάλο μέρος – κερδίσαμε την Εθνι‐
κή μας Ανεξαρτησία. Και στη θάλασσα διαπρέψαμε οικονο‐
μικά ως ελεύθερο κράτος. Για να φτάσουμε σήμερα, ακόμα 
και  μέσα σε  συνθήκες  εσωτερικής  οικονομικής  κρίσης,  να 
αναγνωριζόμαστε  ως  η  πρώτη  Ναυτιλιακή  δύναμη  στον 
κόσμο! 
 
Δεύτερον, η θάλασσα ήταν πάντα ένα μεγάλο πλεονέκτημα 
για  τη  χώρα  μας.  Ένα  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα,  λόγω 
της  μεγάλης  ροπής  που  είχαν  πάντα  οι  Έλληνες  στη 
θάλασσα.  Αλλά  και  ένα  γεωπολιτικό  πλεονέκτημα,  λόγω 
της  θέσης  της  χώρας  που  της  επέτρεπε  πάντα  να  παίζει 
ρόλους στη θάλασσα.  
 
Προσέξτε:  πλεονεκτήματα  ήταν  και  τα  δύο.  Και  σήμερα 
είναι και τα δύο πιο επίκαιρα παρά ποτέ! 
 
Πάρτε για παράδειγμα την Κίνα. Ο κόσμος γύρω μας αλλά‐
ζει συνεχώς: οι μεγάλοι εμπορικοί δρόμοι αλλάζουν. Σήμε‐
ρα η Κίνα κυριαρχεί στο διεθνές εμπόριο. Και όλες οι χώρες 
ή  ομάδες  χωρών,  σε  όλες  τις  ηπείρους,  προσπαθούν  να 
επωφεληθούν από την άνοδο 
 
της  Κίνας.  Ανάμεσά  τους  και  η  Ευρώπη,  που  από  άποψη 
πληθυσμού  είναι  η  δεύτερη  αγορά  στον  κόσμο,  μετά  την 
ίδια  την Κίνα.  Και από άποψη αγοραστικής δύναμης είναι 
επίσης η δεύτερη,  μετά  τις ΗΠΑ. Οι  εμπορικές σχέσεις Κί‐
νας‐Ευρώπης  έχουν  καθοριστική  σημασία  διεθνώς.  Κι 
έχουν πρωταρχική σημασία και για τις δύο πλευρές. Για την 
ίδια την Ευρώπη πρωταρχική σημασία έχει για όλους τους 
ανταγωνιστικούς της κλάδους: στην Κίνα πρέπει να πουλή‐
σει.  Και  για  τις  επενδύσεις  της,  από  την  Κίνα  πρέπει  να 
προσελκύσει ξένα κεφάλαια. 
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Κι από τους θαλάσσιους δρόμους αναβαθμίζεται η σημασί‐
α  των  εμπορικών  δρόμων  που  περνάνε  από  το  Σουέζ  και 
καταλήγουν  στη  Μεσόγειο.  Όπου  πρωταρχικό  «επίνειο», 
κατά  κάποιο  τρόπο,  ολόκληρης  της  ενιαίας  και  ενωμένης 
Ευρωπαϊκής  αγοράς  είναι  η  Ελλάδα!  Η  οποία  μπορεί  να 
γίνει η «πύλη» της Κίνας στην Ευρώπη, αλλά και της Ευρώ‐
πης στην Κίνα σε ό,τι αφορά το εμπόριο τουλάχιστον… 
 
Αυτό είπαμε στην Κινεζική ηγεσία τις προηγούμενες μέρες, 
κατά  την  εκεί  επίσκεψή  μας.  Και  το  επιχείρημα  αυτό  το 
δέχθηκαν πλήρως,  για τους λόγους ακριβώς που ανέφερα 
πριν: 
 
Γιατί  το  υποστηρίζει  και  η  γεωγραφική  θέση  της  Ελλάδας 
πλέον:  είμαστε  το  νοτιοανατολικότερο άκρο  της Ευρωπαϊ‐
κής  ηπείρου  στη Μεσόγειο  –  το  γεωπολιτικό  μας  πλεονέ‐
κτημα… 
 
Αλλά  και  γιατί  ο  Ελληνικός  εμπορικός  στόλος  μπορεί  να 
σηκώσει  το βάρος αυτό και ήδη βρίσκεται σε συνεργασία 
με τους Κινέζους – το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. 
  
Μ’ άλλα λόγια συνηγορούν σε ένα τέτοιο ρόλο της Ελλάδας 
και γεωπολιτικοί και οικονομικοί λόγοι. 
Αυτό, ασφαλώς, σημαίνει παρά πολλά πράγματα. Επενδύ‐
σεις σε υποδομές της Ελλάδας, δηλαδή λιμάνια, αεροδρό‐
μια,  σιδηρόδρομοι.  Όπου  δεν  ξεκινάμε  από  το  μηδέν.  Υ‐
πάρχει  ήδη  το  επιτυχημένο  προηγούμενο  της  Cosco,  που 
τώρα συζητάει  την  επέκταση  των  εργασιών  της  –  και  των 
επενδύσεών της ‐ εδώ… 
 
Όλα αυτά είναι προς συζήτησιν πια. Σε αρκετά απ’ αυτά – 
και  σε  αρκετά  άλλα  –  υπήρξαν  κάποιες  συμφωνίες.  Και 
είναι κρίσιμο να υπάρξει συνέχεια, το λεγόμενο followup. 
 
Να υπογραμμίσω το πιο σημαντικό, ίσως: 
Μια  κυβέρνηση  έχει  υποχρέωση  να  κάνει  αυτό  ακριβώς: 
Να ανοίγει τους δρόμους στους επιχειρηματίες. Όχι να τους 
υποκαθιστά! 
 
Να  τους  ανοίγει  δρόμους  προς  τα  έξω,  δημιουργώντας 
ευνοϊκό κλίμα με κυβερνήσεις άλλων χωρών,  αναδεικνύο‐
ντας  τα  πολιτικά,  γεωπολιτικά  και  ανταγωνιστικά  πλεονε‐
κτήματα της χώρας μας. 
 
Να τους ανοίγει δρόμους και προς τα μέσα,  εξαλείφοντας 
εσωτερικά  εμπόδια  και  στρεβλώσεις  που  φρενάρουν  η 
ακυρώνουν  την  ανάπτυξη:  Γραφειοκρατία,  πολυνομία, 
αγκυλώσεις κάθε είδους… 
 
Και  τέλος  οι  πρωτοβουλίες  μιας  κυβέρνησης,  όχι  μόνο  να 
είναι  σωστές,  όχι  μόνο  να  ανοίγουν  δρόμους,  αλλά  να 
έχουν και συνέχεια. Όχι πήγαμε τους είδαμε, μας χειροκρό‐
τησαν,  τους  ευχαριστήσαμε,  φεύγουμε  και  τα  ξεχάσαμε 
όλα! Η μεγάλη πρόκληση αρχίζει από  κει  και  ύστερα:  στο 
followup! 
 
Εμείς όσα αναλάβαμε από την πλευρά μας θα τα κάνουμε 
μέχρι κεραίας. Και οι επιχειρηματίες, από την πλευρά τους, 
είτε πρόκειται  για Έλληνες πλοιοκτήτες  είτε  για  εξαγωγείς 
κάθε  είδους,  είτε  για  επενδυτές  που  αναζητούν  συνεταί‐
ρους,  θα  αξιοποιήσουν  κι  εκείνοι  τις  ευκαιρίες  που  δημι‐
ουργήθηκαν. 
Κι  αυτό  νομίζω  ότι  είναι  μια  απάντηση  απαραίτητη  σε 

όσους έσπευσαν να σχολιάσουν την επίσημη επίσκε‐ 
 
ψή μας στην Κίνα, με μάλλον μικρόψυχο τρόπο: Εμείς δεν 
πήγαμε έξω για να φέρουμε… «πακτωλό χρημάτων». Αυτά 
λέγονταν σε άλλες εποχές, δυστυχώς. Και  τώρα δεν τα πι‐
στεύει πια κανείς, ευτυχώς! 
 
Πήγαμε έξω για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες.  Τις οποίες 
καλείται  να  τις  αξιοποιήσει  το  ελληνικό  «δαιμόνιο».  Των 
ελλήνων επιχειρηματιών ασφαλώς. Και της εμπορικής μας 
ναυτιλίας ιδιαιτέρως. 
 
Ούτε υπερβολικές προσδοκίες,  λοιπόν. Ούτε γκρίνια, μιζέ‐
ρια  και  καταστροφολογία.  Εθνική  αυτοπεποίθηση,  ναι! 
Διάθεση  για  σκληρή  δουλειά,  ναι!  Τα  άλλα  είναι  παχιά 
λόγια… 
 
Η  Ελλάδα  σταθεροποίησε  τη  θέση  της  στην  Ευρώπη,  και 
τώρα προβάλλει την θέση της σε όλο τον κόσμο. Ή για να 
το πω διαφορετικά:  κρατήσαμε  την Ελλάδα στην Ευρώπη, 
και τώρα βάζουμε ξανά την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη. 
Δημιουργούμε  ευκαιρίες  παντού.  Και  εναπόκειτο  στους 
έλληνες επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρί‐
ες. 
 
Είμαι  βέβαιος  ότι  θα  το  κάνουν.  Μα  πρώτους  τους  δύο 
μεγάλους  «πρωταθλητές»  μας.  Τη  Ναυτιλία  ασφαλώς  και 
τον Τουρισμό. 
 
Αλλά  και  με  ισχυρό  ανταγωνισμό  πια  –  θέλω  να  ελπίζω  ‐ 
από  άλλους  κλάδους  Γιατί  δίνουμε  και  σε  εκείνους  την 
ευκαιρία  να  αναδειχθούν  οι  ίδιοι  και  να  αναδείξουν  τα 
άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, σε πρωτογενή 
παραγωγή  και  μεταποίηση,  σε  δίκτυα  τηλεπικοινωνιών, 
στον κατασκευαστικό κλάδο, στην ενέργεια και στην καινο‐
τομία. 
 
Η Ελλάδα μπαίνει ξανά στον παγκόσμιο χάρτη! Και μπαίνει 
ως χώρα με ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια: Την αντα‐
γωνιστικότητά μας τώρα την ανακτάμε βήμα‐βήμα. Και την 
εξωστρέφεια πάντα την είχαμε ως λαός, αλλά δεν την είχα‐
με  ως  οικονομία.  Καιρός  να  την  αποκτήσουμε  και  να  την 
αξιοποιήσουμε. 
 
Σε όλο αυτό το ανορθωτικό έργο για την οικονομία και το 
αναγεννητικό  για  την  ίδια  τη  χώρα,  θα  πρωτοστατήσει  η 
Ναυτιλία  μας.  Την  οποία  οφείλουμε  και  να  την  αγκαλιά‐
σουμε και να της δώσουμε κίνητρα να επενδύσει στην Ελ‐
λάδα. 
 
Η σημερινή ημέρα δεν είναι μόνο αφιερωμένη στην Ελληνι‐
κή  Εμπορική  Ναυτιλία.  Είναι  και  η  Ευρωπαϊκή  μέρα  της 
Θάλασσας.  Και  αναδεικνύοντας  την  Ελλάδα  σε  σημαντική 
πύλη μεταξύ Κίνας και Ευρώπης, ο Ελληνική Εμπορική Ναυ‐
τιλία δεν θα παίξει μόνο πρωταρχικό ρόλο για την Ελλάδα. 
Θα παίξει και για την Ευρώπη ολόκληρη! 
 
Αυτή  είναι  η  ευκαιρία.  Αυτή  είναι  η  μεγάλη  πρόκληση. 
Αυτό είναι το στοίχημα που έχουμε μπροστά μας. 
Είμαι βέβαιος πως όλοι μαζί θα το κερδίσουμε. 
 
Σας ευχαριστώ πολύ  
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Παρουσίαση του Προέδρου του Ναυτικού Επιμελητηρίου  
Δρ. Γεωργίου Γράτσου 

Ο Πρόεδρος του ΝΕΕ Δρ. Γεώργιος Γράτσος στο βήμα 
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Ομιλία του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών  

Νοιώθω  ομολογουμένως  ευτυχής  όχι  μόνο  γιατί  έχω  το 
προνόμιο,  σε  ατομικό  επίπεδο  να  δραστηριοποιούμαι  σε 
ένα τομέα με το δυναμισμό και τις προοπτικές που δίνει η 
ναυτιλία αλλά κυρίως γιατί έχω την τιμή, ως Πρόεδρος της 
Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, να υπηρετώ και να εκπρο‐
σωπώ  την  πρώτη  ναυτιλία  στον  κόσμο,  τη  Ναυτιλία  των 
Ελλήνων. Θέλω να ξέρετε ότι πράγματι συνεχίζει να προκα‐
λεί υπέρμετρο θαυμασμό, αλλά και έντονη απορία το γεγο‐
νός πώς μία τόσο μικρή χώρα όπως η πατρίδα μας κατέχει 
σταθερά και με σημαντικό προβάδισμα την πρωτοκαθεδρί‐
α στη διεθνή κατάταξη των ναυτιλιακών δυνάμεων. 
 
Σήμερα  λοιπόν,  στα  πλαίσια  του  εορτασμού  της  μεγάλης 
ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, εμείς οι άνθρωποι της ναυ‐
τιλίας  αποτίουμε  με  συγκίνηση  ιδιαίτερο  φόρο  τιμής  σε 
διακεκριμένες  φυσιογνωμίες  της  ναυτιλιακής  μας  οικογέ‐
νειας που δεν είναι πια μαζί μας, αλλά η συμβολή τους στο 
θαύμα της ελληνικής ναυτιλίας υπήρξε καίρια και ιστορικά 
καθοριστική.  Έχουμε  το  αδιαπραγμάτευτο  προνομιακό 
δικαίωμα να τους τιμούμε, και δεν το παραχωρούμε, παρά 
τις προσπάθειες κάποιων να το σφετερισθούν . 
 
Με δεδομένο ότι το 90%  του παγκόσμιου εμπορίου διακι‐
νείται δια θαλάσσης και ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία εκπρο‐
σωπεί  το  15%  της  διεθνούς  μεταφορικής  χωρητικότητας, 
είναι σαφέστατος ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζει 
η ναυτιλία των Ελλήνων στο διεθνές εμπόριο και η υπολο‐
γίσιμη σημασία της για τους εμπορικούς εταίρους της ανά 
την υφήλιο. 
 
Αυτή  λοιπόν  η  ναυτιλιακή  δύναμη  είναι  στη  διάθεση  της 

πατρίδας  μας  και  ιδιαίτερα  κατά  την  παρούσα  κρίσιμη 
περίοδο που αυτή διανύει, μπορεί να αποτελέσει διαπραγ‐
ματευτικό ατού για την ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και 
την  επίτευξη  εμπορικών  συμμαχιών,  αναγκαίων  για  την 
αναπτυξιακή της πορεία, όπως έγινε εμφανές και στο πρό‐
σφατο ταξίδι σας, κύριε Πρωθυπουργέ, στην Κίνα, και στο 
οποίο  είχα  την  τιμή  να  συμμετέχω  στην  επιχειρηματική 
αποστολή που σας συνόδεψε. 
 
Βέβαια,  δεν  πρέπει  να  μας  διαφεύγει  ότι  η  ναυτιλία  ως 
διεθνή  δραστηριότητα  αναπτύσσεται  και  επιχειρεί  σε  ένα 
παγκόσμιο ρευστό περιβάλλον όπου επικρατούν συνθήκες 
σκληρού ανταγωνισμού. Αν σε αυτούς τους  
 
παράγοντες αθροίσουμε και την εσωτερική κρίση, βλέπου‐
με  ότι  οι  συνθήκες  ανάπτυξης  αλλά  και  επιβίωσης  του 
Έλληνα  εφοπλιστή  γίνονται  σήμερα  ιδιαίτερα  δυσχερείς. 
Είναι  πράγματι  δυσάρεστη  σύμπτωση  ότι  το  χρονικό  διά‐
στημα που η χώρα μας κλήθηκε να αντιμετωπίσει την οξύ‐
τατη κρίση στην εθνική της οικονομία, η ναυτιλία διεθνώς 
αντιμετωπίζει μία από τις γνωστές για τους ανθρώπους της 
κυκλικές  κρίσεις,  μεγάλης  έντασης  και  διάρκειας,  λόγω 
τριών  κυρίως  παραγόντων:  της  μείωσης  των  παγκοσμίως 
διακινούμενων όγκων φορτίων, της υπερπροσφοράς χωρη‐
τικότητας  και  της  αδυναμίας  του  χρηματοπιστωτικού  συ‐
στήματος  διεθνώς  για  επαρκή  παροχή  οικονομικής  στήρι‐
ξης. 
 
Ενώπιον  λοιπόν  αυτών  των  αντικειμενικών  δυσκολιών, 
καλούμαστε ως επιχειρηματίες της θάλασσας αλλά και ως 
Έλληνες πολίτες να αντιμετωπίσουμε με θάρρος και πίστη 
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στις δυνατότητές μας τις προκλήσεις. Όσον αφορά τη ναυ‐
τιλιακή  στενωπό,  είμαι  σίγουρος  ότι  ως  επιχειρηματίες 
έχουμε τα εχέγγυα να την υπερβούμε και να συνεχίσουμε 
την ηγετική μας παρουσία όχι μόνο ως αριθμητική δύναμη 
αλλά κυρίως ως ποιοτικός πάροχος θαλάσσιων υπηρεσιών 
στη διεθνή σκηνή. 
 
Κυρίως, όμως, ως πολίτες της χώρας μας που περνάει δύ‐
σκολες  ώρες,  έχουμε  την  υποχρέωση  να  σταθούμε  άξιοι 
των περιστάσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι η ναυτιλία αποτελεί 
τον  κυριότερο  παραγωγικό  πυλώνα  για  την  Ελλάδα  και 
όπως πρόσφατα τονίσθηκε σε σχετική μελέτη του Ινστιτού‐
του Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η υφι‐
στάμενη  συνεισφορά  της  στην  ελληνική  οικονομία  είναι 
καθοριστική,  καθώς  επίσης  και  η  δυνητική  της  συμβολή 
ιδιαίτερα ελπιδοφόρος. 
 
Προς επίρρωση των προαναφερθέντων η Boston Consulting 
Group  ανέλαβε με πρωτοβουλία  της  να εκπονήσει μελέτη 
με  θέμα  «Εκτίμηση  του  αντίκτυπου  της  Ναυτιλίας  στην 
Ελληνική  Οικονομία  και  Κοινωνία»,  περίληψη  της  οποίας 
δημοσιοποιείται  για  πρώτη  φορά  σήμερα,  και  αντίγραφο 
αυτής έχει διανεμηθεί σε όλους μας. Αναμένουμε με ενδια‐
φέρον  τα αναλυτικά αποτελέσματα και  της  εν  λόγω μελέ‐
της. 
 
Από την πρώτη στιγμή που η κυβέρνηση ξεκίνησε τον αγώ‐
να  της  σταθεροποίησης  και  επανεκκίνησης  της  εθνικής 
οικονομίας,  η  ναυτιλιακή  κοινότητα  ανταποκρίθηκε  και 
δήλωσε παρούσα  και  πρόθυμη  να συνεισφέρει  στην προ‐
σπάθειά της. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, δεσμευτή‐
καμε να προβούμε σε εθελοντικό διπλασιασμό για τρία έτη 
της φορολογίας τόσο για τα πλοία μας υπό ελληνική σημαί‐
α όσο και για τα πλοία ξένων σημαιών που διαχειριζόμαστε 
με  εταιρίες  εγκατεστημένες  στην  Ελλάδα,  πρωτοβουλία 
που στοχεύει στην ενίσχυση των δημοσιονομικών εσόδων 
του κράτους  την  κρίσιμη προσεχή περίοδο.  Επισημαίνεται 
εξάλλου ότι τα έσοδα του κράτους ενισχύονται ήδη και από 
την υποχρέωση των πλοίων υπό ξένη σημαία,  τα διαχειρι‐
ζόμενα από εταιρίες εγκατεστημένες στην Ελλάδα, να πλη‐
ρώνουν  από  φέτος  ετήσιο  φόρο  χωρητικότητας,  ανάλογο 
με  τον  φόρο  που  ισχύει  και  για  τα  υπό  ελληνική  σημαία 
πλοία. 
 
Επιπλέον,  θα  ήθελα  να  αναφερθώ  στο  πολύπλευρο  πρό‐
γραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης που υλοποιείται από την 
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, με την οικονομική συνδρομή 
της  ελληνικής  ναυτιλιακής  κοινότητας,  στοχεύοντας  στην 
ουσιαστική στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ο αρχι‐
κός προσανατολισμός του προγράμματος είναι καμία οικο‐
γένεια με ανήλικα παιδιά στην πατρίδα μας να μην στερεί‐
ται τροφής και ιατρικής περίθαλψης. Είναι ένα έργο δύσκο‐
λο, δεδομένου ότι επιθυμία μας είναι να εντοπίσουμε και 
να  προσεγγίσουμε  τους  συμπολίτες  μας  που  πράγματι 
χρήζουν υποστήριξης. Θέλω λοιπόν, με τη σημερινή ευκαι‐
ρία,  να  ευχαριστήσω θερμά όλους  εκείνους  τους  κοινωνι‐
κούς φορείς των ανά την Ελλάδα δήμων και κοινοτήτων, τις 
μητροπόλεις  και  ενορίες,  τους  υπεύθυνους  κοινωνικών 
ιδρυμάτων και σωματείων και όλους όσους συνεργάζονται 
μαζί μας, για την συνδρομή τους στην επίτευξη του στόχου 
μας. Η συνεργασία τους είναι πολύτιμη. Το ίδιο ισχύει και 
για  τους «Γιατρούς  του Κόσμου»,  με  τους οποίους συνερ‐
γαζόμαστε  στον  τομέα  της  παροχής  ιατρικού  ελέγχου  και 

περίθαλψης στους συνανθρώπους μας. 
 
Και είναι πράγματι ιδιαίτερα συγκινητικό ότι σε πολλές από 
τις επιστολές ευχαριστίας που λαμβάνουμε για την στήριξή 
μας,  οι  άνθρωποι  αυτοί,  θύματα  της  οικονομικής  κρίσης 
που  βιώνει  η  πατρίδα  μας,  οι  οποίοι  αντιμετωπίζουν  τον 
καθημερινό σκληρό αγώνα της επιβίωσης,  δεν  ξεχνούν να 
εκφράσουν ειλικρινή λόγια θαυμασμού και εθνικής υπερη‐
φάνειας για τη ναυτιλία των Ελλήνων. 
 
Κλείνοντας όμως  την ομιλία μου,  θα ήθελα να σταθώ στο 
σοβαρό  πρόβλημα  της  ανεργίας,  που  μαστίζει  ιδιαίτερα 
του νέους ανθρώπους στην πατρίδα μας. Η ελληνική ναυτι‐
λία  έχει  ένδοξο  παρελθόν,  ηχηρό  παρόν  και  τη  δυναμική 
για ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον. Οι ευκαιρίες εργασίας 
που  μπορεί  να  προσφέρει  στους  Έλληνες  είναι  πολυάριθ‐
μες, με μία προϋπόθεση όμως. Να γίνουν ανταγωνιστικοί, 
δεδομένου ότι το ελληνικό  
 
πλοίο  δραστηριοποιείται  σε  ένα  σκληρά  ανταγωνιστικό 
διεθνές περιβάλλον. Πρόσφατα,  στα πλαίσια  του Πολυνο‐
μοσχεδίου  που ψήφισε  η  Ελληνική  Βουλή  για  την  Ανασυ‐
γκρότηση  του  Υπουργείου  Ναυτιλίας  ‐  συμπληρώνω  στο 
σημείο αυτό, χωρίς άλλα σχόλια, μετά από παλινωδίες και 
πειραματισμούς τριών ετών ‐ καταψηφίσθηκε το άρθρο 19 
αυτού,  το  οποίο προέβλεπε  τη δυνατότητα  ναυτολόγησης 
ελληνικών κατωτέρων πληρωμάτων στα ελληνικής σημαίας 
ποντοπόρα  πλοία  καθώς  και  στα  σκάφη  αναψυχής,  μέσω 
σύναψης  ατομικών  συμβάσεων  εργασίας.  Η  καταψήφιση 
συνοδεύθηκε  με  διθυραμβικές  δηλώσεις  κάποιων  ότι  δεν 
θα  συνομολογήσουν  στην  καθιέρωση  ιδιαίτερα  χαμηλών 
μισθών  για  τους  Έλληνες  ναυτικούς,  αγνοώντας,  άθελά 
τους πιστεύω και όχι εσκεμμένα, ότι σε κάθε περίπτωση η 
ναυτική  εργασία  και  οι  αμοιβές  αυτής  διέπονται  από  τα 
νομίμως προβλεπόμενα από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασί‐
ας. 
Αλήθεια,  αναρωτήθηκε  κανείς  από  τους  «αυτόκλητους 
σωτήρες»  εάν όλοι αυτοί οι  νέοι άνθρωποι που αγωνιούν 
για μια θέση εργασίας, ήθελαν να στερηθούν το δικαίωμα 
επιλογής τους για εργασία και δημιουργία; Επιτρέψτε μου 
όμως  να  προσθέσω  ότι  είναι  και  προκλητικά  υποκριτικό, 
ενώ  καθημερινά  μεγεθύνεται  ο  προβληματισμός  για  τις 
κοινωνικές  διαστάσεις  που  λαμβάνει  το  πρόβλημα  της 
ανεργίας  στη  χώρα μας,  να  θυσιάζονται  αβασάνιστα στον 
βωμό μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων,  οι προοπτικές για  το 
άνοιγμα  χιλιάδων  θέσεων  εργασίας.  Θέλω  πράγματι  να 
ελπίζω  ότι  το  θέμα  θα  επανέλθει  στην  κρίση  της  Βουλής 
των Ελλήνων και ότι στην περίπτωση αυτή θα πρυτανεύσει 
μόνο  ότι  είναι  πράγματι  προς  το  συμφέρον  των  ανέργων 
συμπολιτών μας και για το καλό της χώρας μας. 
 
Εύχομαι ολόψυχα η επόμενη γιορτή της Ελληνικής εμπορι‐
κής ναυτιλίας να πραγματοποιηθεί σε ένα περιβάλλον εθνι‐
κής αισιοδοξίας και οικονομικής ευμάρειας.  Σε κάθε περί‐
πτωση, στον δύσκολο και ανηφορικό δρόμο προς την ανα‐
γέννηση  της  πατρίδας  μας,  η  ναυτιλία  των  Ελλήνων  θα 
σταθεί αξιόπιστος συνοδοιπόρος και ανυπόκριτος αρωγός. 
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Επιστολή προς  Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου στις 13/12/2013 για την εξέλιξη Αξιωματικών ΕΝ 
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Επιστολή προς  Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου στις 18/11/2013 για την φορολόγηση πλοίων με ξένη σημαία 
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ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 
Επιστολή προς  Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου στις 18/11/2013 

Το  Ναυτικό  Επιμελητήριο  της  Ελλάδος  (ΝΕΕ)  ευχαριστεί  για  την  από  25/10/2013  αποστολή 
«Σχεδίου Νόμου»  για  τα Σκάφη Αναψυχής,  το οποίο εκτιμά ό,τι  έχει  τα στοιχεία εκείνα που του 
προσδίδουν Αναπτυξιακό χαρακτήρα προσελκύοντας σκάφη Αναψυχής στην Ελλάδα, αυξάνοντας 

τα έσοδα του κράτους και τις θέσεις εργασίας.  
 
Ειδικότερα  το  ΝΕΕ  έχοντας  ενασχόληση,  ε‐
μπειρία  και  ύστερα  από  συνεργασία  με  τους 
διαφόρους  κλάδους  του  «Yachting»  πραγμα‐
τοποίησε  προ  ενός  περίπου  έτους  εξειδικευ‐
μένη μελέτη με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, από 
την οποία αποδεικνύεται με υπαρκτά στοιχεία 
ό,τι  ανάπτυξη  στον  Θαλάσσιο  Τουρισμό  θα 
υπάρξει  μόνο  με  την  βελτίωση  του 
«Νομοθετικού  και  Φορολογικού  Πλαισίου», 
θεωρούμε ότι  πραγματοποιείται με το παρόν 
νομοσχέδιο. 
 
Τα οικονομικά οφέλη και παράλληλα η σημα‐
ντική  αύξηση  των  θέσεων  εργασίας  από  τα 
προσελκυόμενα σκάφη αναψυχής από το εξω‐
τερικό που θα επιλέγουν να ελλιμενίζονται σε 
Ελληνικές μαρίνες, θα είναι σημαντικά. 
 
Ακόμη  το  ΝΕΕ  επισημαίνει  το  αυτονόητο,  ότι 
Διατάξεις  προηγούμενων  νόμων  σχετικές  με 

οικονομικές επιβαρύνσεις  των σκαφών αναψυχής θα παύσουν να  ισχύουν μετά την ψήφιση του 
παρόντος σχεδίου νόμου.  
 
Επιπλέον το ΝΕΕ, πάντα με στόχο την εδραίωση και υλοποίηση των τόσων θετικών του παρόντος 
νομοσχεδίου, επιθυμεί να θέσει υπόψη σας τα ακόλουθα για να ληφθούν υπόψη στην διαμόρφω‐
ση των «Υπουργικών Αποφάσεων» που το νομοσχέδιο αφήνει αρκετά θέματα να ρυθμιστούν.  
 
Συγκεκριμένα: 
 
Άρθρο 2 παργ 3γ  
Προβλέπεται ρύθμιση με Υπουργική Απόφαση διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο και τα συνυπο‐
βαλλόμενα δικαιολογητικά. Πιστεύουμε ό,τι στα δικαιολογητικά πρέπει να περιληφθεί και η υπο‐
βολή «Βεβαίωσης εγγραφής στο ΝΕΕ» (νόμος 2743/99, Α211, άρθρο 2 παργ. 1β.εε). 
 
Άρθρο 3 παργ. 5γ 
Προβλέπεται ρύθμιση με Υπουργική Απόφαση ιδρύσεως ναυλομεσιτικών γραφείων. Θεωρούμε ότι 
η  διάταξη  αυτή  θα  δημιουργήσει  προβλήματα  σε  άλλους  κλάδους  της  ναυτιλίας  στους  οποίους 
λειτουργούν ήδη ναυλομεσιτικά γραφεία.  
 
Σήμερα η λειτουργία των ναυλομεσιτικών γραφείων γίνεται με όρους καθαρής διεθνούς ανταγωνι‐
στικότητας, δεδομένου ό,τι ο πελάτης επιλέγει το καταλληλότερο για αυτόν γραφείο. Τα γραφεία 
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αυτά ναυλώνουν πλοία από τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια, χύδην φορτίου (bulk carriers), LNG και 
άλλα. Είναι πολύ περίεργο σήμερα να κρίνεται απαραίτητο να έχουν ειδική άδεια τα γραφεία που 
ναυλώνουν μικρά σκάφη αναψυχής πολύ μικρότερης αξίας και εσόδων. 
 
Αυτή η περίεργη νομοθετική πρωτοβουλία που καθιστά το επάγγελμα του μεσίτη θαλαμηγών κλει‐
στό, πιστεύουμε ότι θα επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη της Ελλάδας ως ναυτιλιακό κέντρο της 
Ανατολικής Μεσογείου  και  ως  τόπο  ελλιμενισμού  ξένων  σκαφών  αναψυχής,  όπου  Ελληνικά  και 
ξένα ναυλομεσιτικά συγκροτήματα ήδη λειτουργούν εδώ υπό όρους ελεύθερης αγοράς. Θα απο‐
τρέψει δε  ξένα μεσιτικά  γραφεία,  που ειδικεύονται στις  ναυλώσεις σκαφών αναψυχής  τα οποία 
είναι παγκοσμίως γνωστά και έχουν μεγάλη πελατεία, να ενεργοποιηθούν στην Ελλάδα. Αυτό θα 
στερήσει ευκαιρίες συρρικνώνοντας τα πιθανά έσοδα από αυτό τον κλάδο. 
 
Οι επιπλέον διαδικασίες ενδεχόμενης απαίτησης πιστοποίησης είναι άγνωστο τι άλλα προβλήματα 
θα δημιουργήσουν. Για όλα αυτά και για να συνεχιστεί η απρόσκοπτη και χωρίς καμία διαπιστω‐
θείσα δυσλειτουργία στο θέμα ναυλώσεων, παρακαλούμε να διαγραφεί η παράγραφος αυτή και 
αφού μελετηθεί το θέμα σε όλη του την έκταση και ανταλλαγούν απόψεις με τους έχοντες εμπειρί‐
α περί το θέμα, είναι εύκολο να διορθωθεί.  
 
Άρθρο 7 παργ. 2β 
Προβλέπεται ρύθμιση με Υπουργική Απόφαση, της συντάξεως της κατάστασης επιβαινόντων. Θεω‐
ρούμε  ότι  είναι  σκόπιμο  να  μην    απαιτείται  ταυτοπροσωπία  των  επιβαινόντων  από  τη  Λιμενική 
Αρχή.  
 
Άρθρο 10 παργ. 1γ 
Προβλέπεται  με  Υπουργική  Απόφαση  ρύθμιση  προϋποθέσεων  για  το  ΔΕ.Κ.Π.Α.  (Δελτίο  Κίνησης 
Πλοίων Αναψυχής), όπου θα αναφερθούν τα προς υποβολή δικαιολογητικά. Θεωρούμε, ότι είναι 
σκόπιμο να προβλέπεται στα δικαιολογητικά και υποβολή «Βεβαίωσης εγγραφής στο ΝΕΕ».  
 
Η εισήγηση μας στα άρθρα 2 και 10  για να περιληφθεί στα δικαιολογητικά και η  «Βεβαίωση εγ‐
γραφής» στο ΝΕΕ γίνεται για ουσιαστικούς και νομικής φύσεως λόγους: 
 
 

(α) Οι ουσιαστικοί είναι, διότι λειτουργεί στο ΝΕΕ Ηλεκτρονικό Μητρώο στο οποίο υπάρχει ει‐
δική μερίδα με πολλά χρήσιμα στοιχεία για κάθε σκάφος  πέραν αυτών που έχει το Υπουργείο 
και θα πρέπει να συνεχιστεί να λειτουργεί υπηρετώντας τα αιτήματα των ιδιοκτητών και δίνο‐
ντας λύσεις στα προβλήματα τους. Το ηλεκτρονικό μητρώο του ΝΕΕ  επιπροσθέτως βοηθά και 
διάφορους φορείς καθώς και τα Υπουργεία με στατιστικά και άλλης μορφής στοιχεία.  
 
(β) Οι νομικοί και τυπικοί λόγοι είναι, ότι στο νόμο 989/79 (Α260) προβλέπεται όλα τα Ελληνι‐
κής σημαίας πλοία, σκάφη κλπ εγγράφονται στο ΝΕΕ, εκπροσωπούνται στο ΔΣ και υπάρχει ει‐
δική κατηγορία για τα θαλαμηγά στο άρθρο 7 του ανωτέρω νόμου.  
 
Επίσης ο  νόμος 2743/99  (Α211)  προβλέπει στο άρθρο 2.βεε ό,τι  για οποιαδήποτε Διοικητική 
Πράξη στους φορείς  του Δημοσίου στα δικαιολογητικά απαιτείται  να υπάρχει  και  βεβαίωση 
από το ΝΕΕ.  

 
Πάντα στη διάθεσή σας, κε Υπουργέ, να συνεργαστούμε με τις Υπηρεσίες σας σε ό,τι απαιτηθεί.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΡΑΤΣΟΣ 
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Επιστολή προς  Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου στις 18/11/2013 με θέμα 
«Εκκρεμότητες Διοικητικής μορφής για την εφαρμογή της MLC 2006 
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_____________________________________________________________________________________________ΕΓΓΡΑΦΑ ‐  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Επιστολή προς  Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου στις 15/11/2013 για 
το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής της MLC 2006 
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_____________________________________________________________________________________________ΕΓΓΡΑΦΑ ‐  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Επιστολή προς  Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου στις 29/10/2004 
για κανονισμό λιμένος στον κόλπο Βοϊων Νεαπόλεως  
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_____________________________________________________________________________________________ΕΓΓΡΑΦΑ ‐  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Επιστολή προς  τον Πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά στις 02/10/2013  
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
 
Επιστολή προς  Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου στις 02/10/2013 
 
Το Ναυτικό Επιμελητήριο τής Ελλάδος (ΝΕΕ) διαπιστώνοντας τό ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας γιά τήν ανάπτυξη 
τού θαλλάσιου τουρισμού στήν χώρα μας, θεωρεί χρήσιμο νά θέσει υπ’όψη σας πρόσφατα δημοσιεύματα 
των «Financial Times» τής 24ης Σεπτεμβρίου 2013 πού αναφέρονται στήν κατηγορία τών superyachts. 
 
Ευελπιστούμε ότι η συνειδητοποίηση τών οικονομικών μεγεθών καί τών πιθανών ωφελειών από τήν συγκε‐

κριμένη  αυτή  κατηγορία  σκαφών  αναψυχής, 
θά  συμβάλλει  στήν  διαμόρφωση  «  Σχεδίου 
Νόμου » πού θά δημιουργήσει αναπτυξιακές 
προοπτικές  στόν  κλάδο  αυτό  τής  οικονομίας 
στόν οποίο η χώρα μας διαθέτει αναμφισβή‐
τητα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα. 
 
Πέραν τών προτάσεων και πληροφοριών πού 
σάς έχουμε υποβάλλει καθώς καί τών απόψε‐
ων πού έχουμε ανταλλάξει, θά θέλαμε νά σάς 
επισημάνουμε  ότι  η  κατηγορία  τών  super‐
yachts  λειτουργεί  ως  ουσιαστικό  «  εργαλείο 
προσέλκυσης  »  σκαφών  μικρωτέρων  μεγε‐
θών.  Η Μαρίνα  τού Monaco  (Port Hercule)  , 
τό Porto Cervo,   κ.α. όπου ελλιμενίζονται με‐
γάλα θαλαμηγά,  έχουν προκαλέσει  τήν δημι‐
ουργία δεκάδων παράπλευρων μαρινών στήν 
Γαλλία  καί  στήν  Ιταλία  όπου  φιλοξενούνται 
χιλιάδες μικρότερα σκάφη. 
 
Αποτελεί  κοινή μας πεποίθηση ότι  τό  κατάλ‐
ληλο νομοθετικό πλαίσιο καί η  αναπτυξιακή, 

διορατική  και  λογική  φορολογική  πολιτική,  δύνανται  νά  καταστήσουν  βραχυπρόθεσμα  τήν  Ελλάδα  κύριο 
τόπο μόνιμης παραμονής σκαφών αναψυχής Ευρωπαίων καί άλλων ιδιοκτητών. Ως πρώτο στρατηγικό στόχο 
τής προσπάθειας αυτής θεωρούμε τά σκάφη τής κατηγορίας πού προαναφέραμε ο ελλιμενισμός τών οποίων 
εξάλλου δέν απαιτεί τήν κατασκευή νέων υποδομών καθότι υπάρχει επαρκής αριθμός διαθεσίμων θέσεων 
σέ μαρίνες πρώτης κατηγορίας. 
 
Σταχυολογώντας στοιχεία  από τά συνημμένα δημοσεύματα  προκύπτουν οι εφικτές ωφέλειες γιά τήν χώρα 
μας : 
 
• Μόλις 14 από τά 840 επαγγελματικά θαλαμηγά άνω τών 24 μέτρων τής Μεσογείου, ελλιμενίζονται 

στήν Ισπανία. Στήν προσπάθεια νά προσελκύσει έγκαιρα αυτά τά σκάφη από τίς Γαλλικές μαρίνες, η 
Ισπανια πρόσφατα κατήργησε τόν 12% φόρο « εγγραφής ». 

 
• Η νέα επέκταση τής Marina Port Vell στήν Βαρκελώνη διαθέτει 167 θέσεις γιά σκάφη έως 180 μ. Η 

πρόσφατη κατάργηση τού φόρου αυτού αναμένετε νά ευνοήσει από τό 2014 τόν τουρισμό στίς Βαλε‐
αρίδες νήσους αλλά ακόμα στόν Βισκαικό κόλπο ( Ατλαντικός ) όπου η μαρίνα τής La Coruna επεκτά‐
θηκε πρόσφατα. 

 
• Σύμφωνα μέ τόν οργανισμό Superyacht Intelligence Agency, τό 2010 πού ήταν μέτρια χρονιά, ο κλά‐

δος δημιούργησε κύκλο εργασιών € 13,76 δις από πωλήσεις, μισθούς, έξοδα καί ναύλους ενώ ο κύ‐
κλος  από έμμεσες εργασίες ανήλθε σέ € 10,24 δις στά οποία  περιλαμβάνονται € 4,3 δις δαπάνες στά 
λιμάνια καί € 1,6 δις σε μισθοδοσία πληρωμάτων. 

 
• Τό London School of Economics εκτιμά ότι η απασχόληση σέ αυτό τόν κλάδο αυξήθηκε 10% ετησίως 

κατά τήν τελευταία πενταετία. 
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• Τό 2012 ναυπηγήθηκαν 169 superyachts, κόστους £ 3 δις. Εκτιμάται ότι θά αυξηθεί ο αριθμός τών 

ναυπηγήσεων καθότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από Ρώσους, Αραβες καθώς καί από τήν Απω 
Ανατολή. 

 
• Μεσαίου μεγέθους ναυπηγείο μεγάλων θαλαμηγών απασχολεί 500‐700 τεχνικούς, τετραπλάσιο αριθ‐

μό υποστηρικτικού προσωπικού καί δημιουργεί τουλάχιστον δεκαπλάσιο αριθμό θέσεων εργασίας σέ 
προμηθευτές, υπεργολάβους καί συναρμολογητές. 

 
• Γιά τήν ναυπήγηση ενός superyacht απαιτούνται 300.000‐400.000 ώρες εργασίας καί εξαπλάσιος χρό‐

νος στίς υποστηρικτικές δραστηριότητες, δηλαδή συνολικά 2,5 έως 3 εκατ. ώρες εργασίας πού αντι‐
στοιχούν σέ πλήρη απασχόληση 2.000 ατόμων γιά ένα χρόνο. 

 
• Τά ετήσια έξοδα σκάφους αυτής τής κατηγορίας (νηογνόμωνες, επιθεωρήσεις, ασφάλιση, τακτικές 

συντηρήσεις, έξοδα πληρώματος, αναλώσιμα, καύσιμα κ.λ.π.), ανέρχονται σέ 10% περίπου τού κό‐
στους ναυπήγησης, δηλαδή £ 3 εκατ. ετησίως γιά σκάφος £ 30 εκατ.. 

 
• Κατά τόν Αμερικανικό US Superyacht Association, γιά σκάφος 55 μ., ξοδεύονται ετησίως £ 70.000 σέ 

προμήθειες, £ 220.000 γιά ελλιμενισμό καί £ 250.000 γιά καύσιμα. 
 
• Τά 1.200 superyachts πού διατίθενται γιά ναύλωση παγκοσμίως μισθώνονται έναντι περίπου £ 

200.000 εβδομαδιαίως ενώ γιά τά πολυτελέστερα εξ’αυτών τό εβδομαδιαίο μίσθωμα μπορεί νά ανέλ‐
θει σέ £ 1 εκατ.. 

 
Τό όραμα τού Ναυτικού Επιμελητηρίου τής Ελλάδος γιά τόν κλάδο αυτό τής Ναυτιλίας δέν περιορίζεται στήν 
προσέλκυση μερικών χιλιάδων μεγάλων καί μικρότερων σκαφών αλλά στήν ανάπτυξη όλου τού φάσματος 
εργασιών  όπως  συντήρηση,  ναυπήγησεις/κατασκευές,  επισκευές/μετασκευές,  ασφαλίσεις,  εκμετάλλευση, 
επάνδρωση, εφοδιασμός, μαρίνες κ.λ.π.. Η δυναμική πού μπορούμε νά αναπτύξουμε στήν χώρα μας από τόν 
θαλάσσιο τουρισμό, έχει αναλυθεί στην μελέτη ( 2012) πού αναθέσαμε καί εκπόνησε τό Πανεπιστήμιο Πει‐
ραιώς. 
 
Να σημειωθεί ότι στη Ελλάδα ναυπηγήθηκαν τήν δεκαετία 1982‐1992  περίπου 200 σκάφη άνω τών 24 μ. μέ 
τόν αναπτυξιακό νόμο 1262/82. 
Ναυπηγήθηκαν σκάφη σέ Ναυπηγεία τού Περάματος, τής Ελευσίνας τής Σύρου καί αλλού. Εκτοτε η δραστη‐
ριότητα έχει ατονήσει καθ’ότι κατά τήν τελευταία δεκαετία ναυπηγήθηκαν συνολικά 10 περίπου σκάφη γιά 
τίς εταιρείες Golden Yachts ( megayachts ) καί τήν Variety Cruises ( minicruise vessels 13‐49 επιβατών ). Σήμε‐
ρα ναυπηγούνται 4 superyachts , ένα στήν Ελευσίνα, ένα στό Πέραμα ( ναυπηγεία Χαλκίτη ) καί δύο από τήν 
Golden Yachts. Παρά την τεχνογνωσία που διαθέτει η χώρα μας και τις ναυπηγικές υποδομές, η ναυπήγηση 
καρκινοβατεί λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας και της αδυναμίας παροχής ικανοποιητικών τρα‐
πεζικών εγγυήσεων.  
 
Τό Ναυτικό Επιμελητήριο τής Ελλάδος είναι στήν διάθεση τού Υπουργείου Ναυτλίας καί Αιγαίου καθώς καί 
στήν διάθεση τών συναρμοδίων Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης & Aνταγωνιστικότητας καί τό Υπουρ‐
γείο Τουρισμού, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα επιστολή, γιά νά συμβάλλει εποικοδομητικά στήν 
διαμόρφωση τού «Σχεδίου Νόμου»  καί  τής βέλτιστης γιά  τό εθνικό συμφέρον πολιτικής γιά  τόν θαλάσσιο 
τουρισμό. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΡΑΤΣΟΣ 
 
Κοινοποίηση: 
κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ (Υπουργό Οικονομικών) 
κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ (Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας) 
κα ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργό Τουρισμού) 
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Επιστολή προς  Υπουργό Ναυτιλίας και 
Αιγαίου στις 30/07/2013 για την σύνδε‐
ση λιμένων με το σιδηροδρομικό δίκτυο 
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Επιστολή προς  Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου στις 01/07/2013 
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Επιστολή προς  Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου στις 24/04/2013 για 
την σκοπιμότητα διατήρησης, οργάνωση, λειτουργία κλπ των ΝΠΔΔ 
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Επιστολή προς  Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου, Υπουργό Τουρισμού και Αρχηγό ΛΣ στις 
24/04/2013 για τη βελτίωση ελέγχου ταυτοποίησης επιβατών σκαφών αναψυχής 
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Επιστολή προς  Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου 
στις 11/02/2013 για τη Ναυτική Εκπαίδευση  

 

Επιστολή προς  Υπουργό Ναυτιλίας & 
Αιγαίου στις 31/01/2013 με σχόλια για 
το νομοσχέδιο του ΥΝΑ 
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Επιστολή προς  Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου στις 24/01/2013 για 
τις νέες διατάξεις για την Επιβατηγό ναυτιλία 
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Δελτίο Τύπου στις 16/01/2013 για την 
απόσυρση της Διάταξης για τα σκάφη 
αναψυχής από το Νομοσχέδιο του Υπ. 
Οικονομικών 
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΟΥ ΝΕΕ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟ 2013 

Συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου 2013 
 
 
 
 
Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 29/1/2013 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:  

 
(1)               Απασχόληση Ελλήνων στα κατώτερα πληρώματα 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι με πρωτοβουλία της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών σε συζη‐
τήσεις με Κυβερνητικούς παράγοντες έχει  τεθεί το θέμα να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που με 
βάση τα διεθνώς κρατούντα να δοθεί η δυνατότητα και στους Έλληνες με το ίδιο καθεστώς να α‐
πασχολούνται σε θέσεις κατώτερου πληρώματος στα εκατοντάδες ελληνόκτητα πλοία. Το ΥΝΑ α‐
ντιμετωπίζει θετικά το θέμα και έχει συντάξει σχετική διάταξη στο υπό διαμόρφωση Σχέδιο Νόμου.  
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ θεωρεί, ότι είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση και 
υπό τις σημερινές συνθήκες μεγάλου ποσοστού ανέργων στην Ελλάδα, είναι δυνατόν αρκετές εκα‐
τοντάδες ή και χιλιάδες Έλληνες να βρουν απασχόληση στην Εμπορική Ναυτιλία.  
 
(2)                       Υπό διαμόρφωση Νομοσχέδιο του ΥΝΑ 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι το ΝΕΕ σε συνεργασία με τα μέλη  του έχοντας στη διάθεση 
του το νέο Σχέδιο Νόμου του ΥΝΑ, σχολίασε τα διάφορα άρθρα του πάντα στο πνεύμα της διαμορ‐
φωμένης ναυτιλιακής πολιτικής του Εφοπλισμού. Ιδιαίτερα έχει εισηγηθεί μέτρα για την βελτίωση 
της Ακτοπλοίας αλλά  και  των άλλων  επιμέρους  κλάδων  της Ναυτιλίας. Θέλουμε  να πιστεύουμε, 
τουλάχιστον αυτό έχει φανεί σε συζητήσεις, ότι  το Υπουργείο θα εντάξη τις εισηγήσεις  του ΝΕΕ, 
αρκεί να έχει τη δυνατότητα να τις περάσει και από την Βουλή.  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία γίνεται κατανοητό, ότι δεν θα πρέπει να κυκλοφο‐
ρήσουν οι εισηγήσεις του ΝΕΕ έως ότου το Νομοσχέδιο φτάσει στη Βουλή και εκφράζουν την ικα‐
νοποίηση τους για τη συμμετοχή του ΝΕΕ στη διαμόρφωση διατάξεων του Νομοσχεδίου.  
 
(3)                              Καθεστώς Νηολόγησης πλοίων  
 
Ο κ. Ι. Τσενεμπής ενημερώνει το ΔΣ, ότι με πρωτοβουλία ΝΕΕ/Εφοπλισμού έχει ξεκινήσει στο ΥΝΑ 
σοβαρή συζήτηση για τη βελτίωση της γραφειοκρατίας στην περίπτωση νηολόγησης πλοίου.  
 
Έχει αποδειχθεί ότι η Νηολόγηση πλοίων για Ελληνική Σημαία είναι μια ΔΑΙΔΑΛΩΔΗΣ Διαδικασία 
με 10δες Υπογραφές, Εμπλοκή πολλών Φορέων και μηνών χρονοτριβή. 
  
Ο νέος Υπουργός αντελήφθη το θέμα και έχει προωθήσει λύση. Τα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει 
πρόοδος, όμως ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην Ελλάδα με εδραιωμένη την νοοτροπία του κρατι‐
κισμού και δυσκίνητου Δημοσίου!! Πάντως αισιόδοξοι όντες βλέπουμε να ρυθμίζεται ικανοποιητι‐
κά το θέμα.  
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Το ΔΣ εκφράζει την ικανοποίηση του και παρακαλεί να συνεχιστεί η πρωτοβουλία, ώστε να βελτιω‐
θεί το γρηγορότερο δυνατόν η όλη διαδικασία.  
 
(4)            Ναυτολόγηση σπουδαστών ΑΕΝ. Απασχόληση Ελλήνων  
                                           στο κατώτερο πλήρωμα. 
 
Ο κ.  Ι. Τσενεμπής ενημερώνει το ΔΣ ότι η ναυτολόγηση του Σπουδαστών ΑΕΝ για το Α & Β ταξίδι 
παρουσίασε  δυσεπίλυτη  κατάσταση,  με  συνέπεια  να  κινδυνεύει  το  σύστημα  «SANDWICHES 
COURSES» που απαιτεί για φοίτηση στο 4ο εξάμηνο πραγματοποίησης 7 μηνών ταξίδι. 
 
Από νομοθετικής πλευράς το θέμα αντιμετωπίστηκε με το άρθρο 225 του ν. 4072 Α86‐11/4/2012, 
όπου επιτρέπεται πλέον η ναυτολόγηση δοκίμων και σε πλοία ξένης σημαίας. Πρόσκαιρα το πρό‐
βλημα αντιμετωπίστηκε με Υπουργική πράξη που επιτρέπει την εγγραφή στο 4ο εξάμηνο χωρίς την 
υποχρέωση της 7μηνης ναυτολόγησης.  
 
Το θέμα όμως παραμένει ΜΕΙΖΟΝ, διότι παρά την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση, εντούτοις συνεχί‐
ζουν οι 2ετείς δόκιμοι καθώς και οι διπλωματούχοι Γ΄ Πλοίαρχοι και Μηχανικοί, να μην βρίσκουν 
πλοίο.  
 
Το Υπουργείο στο υπό διαμόρφωση Σχέδιο Νόμου προτίθεται να ιδρύσει φορέα «Σταδιοδρομίας» 
για να ρυθμίσει το θέμα και να βελτιώσει το ανωτέρω άρθρο 225.  
 
 
(1)                                                    Πειρατεία  
 
Ο κ. Ι. Τσενεμπής αναφορικά με την Πειρατεία σημειώνει τα ακόλουθα: 
 
Somalia: Η πειρατεία εμφανίζεται σε διάφορες περιοχές και τα τελευταία χρόνια είχε ιδιαίτερη 
έξαρση στον κόλπο του ADEN με συνέπεια η διεθνής κοινότητα να μελετά και λαμβάνει κανονιστι‐
κής μορφής μέτρα και την τελευταία 2ετία αποδοχή με νομική κατοχύρωση ενόπλων στο πλοίο. 
 
Golf of Guinea: Σήμερα συναντάται με ικανή συχνότητα στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου της 
Γουινέας. 

Αυτή η μορφή πειρατείας διαφέρει από την άλλη στη Σομαλία, διότι εδώ έχει χαρακτηρι‐
στικά  ΚΛΟΠΗΣ,  τόσο  από  τα  αντικείμενα  –  χρήματα  πλοίου  –  πληρώματος,  όσο  και  του 
φορτίου. 
 
Για  την αντιμετώπιση  της φυσικά  εφαρμόζονται οι διεθνείς οδηγίες που έχουν παραχθεί 
από τον ΙΜΟ και ρυθμίζουν τον τρόπο πλεύσεως‐λειτουργίας του πλοίου σ΄ αυτές τις περι‐
οχές  καθώς  και  την  κατάλληλη προετοιμασία πλοίου και πληρώματος,  λήψη ειδικών μέ‐
τρων κλπ.  

 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση διαπιστώνεται ότι οι εντεταλμένοι διεθνείς φορείς αδυνατούν να 
πατάξουν αποτελεσματικά την πειρατεία και πλέον το πλοίο πρέπει να βρίσκει τρόπο αυτοπροστα‐
σίας.  
 
(2)  Green House Gases 
(3)   
Ο κ. Ι. Τσενεμπής αναφέρει ότι ο νεοτερισμός στο λεξιλόγιο «ECO SHIP» έχει πλέον Διεθνή δυναμι‐
κή και σ΄ αυτό ο  ΙΜΟ με  το EEDI  παρέχει  Υπηρεσία.  Το EEDI,  ενώ είναι  για  τις  νέες  κατασκευές, 
όμως στον  ΙΜΟ γίνονται συζητήσεις που εμπλέκουν και  τα υπάρχοντα.  Έτσι δημιουργούνται νέα 
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δεδομένα. 
 
Σε συνάντηση στο ΝΕΕ (12/12/12) ειδικών – έμπειρων στο θέμα υπήρξε ικανός προβληματισμός ως 
προς τον φορέα που διαμορφώνει τα αποτελέσματα της φόρμουλας του EEDI. 
 
Πάντως ανεξάρτητα αυτού έχει διαπιστωθεί ό,τι οι εταιρείες στην Ελλάδα έχουν στελέχη που είναι 
γνώστες  του θέματος και  ικανοί να καλύψουν  τις απαιτήσεις  του Ναυλωτή,  καθώς και εταιρείες 
που  προβαίνουν  σε  κατασκευαστικές  αλλαγές,  όπως  στις  έλικες  για  να  υπαχθούν  τα  πλοία  στα 
«ECO SHIPS». 
 
(3)                    Top Side Tanks – Double Bottom Tanks 
 
Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα ενημερώνει το ΔΣ ότι στον ΙΜΟ για χρόνια (5ετία) συζητεί‐
ται το θέμα της διαμορφώσεως του μεγέθους των Top Side Tanks – Double Bottom Tanks στα Dou‐
ble Skin Vessels. 
 
Έχει ήδη υπάρξει σχετική κατασκευαστική πρακτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και για 
την  οποία  ορισμένες  χώρες  ζητούσαν  αλλαγή  και  επαναπροσδιορισμό  του μεγέθους  των  TANKS 
πιστεύοντας, ότι αυτό συμβάλλει στη μειωμένη ρύπανση σε περίπτωση συμβάντος.  
 
Πρόσφατα το θέμα οδηγήθηκε σε οριστική λύση, στην FSA (Formal Safety Assessment) στηρίζοντας 
τη συνέχιση της υπάρχουσας ναυπηγικής πρακτικής και σχεδίων και απορρίπτοντας τις ανωτέρω 
προτάσεις (Δανία) που ζητούσε να είναι μεγαλύτερα, ώστε να απέχουν – (μακρύτερα) – οι δεξαμε‐
νές φορτίου από το εξωτερικό περίβλημα του σκάφους, ούτως ώστε η όποια αιτία διάρρηξης του 
περιβλήματος να μην φθάνει στις Δεξαμενές και γίνεται ρύπανση. 
 
Εάν υιοθετείτο η πρόταση της Δανίας θα έπρεπε πλέον για όλες τις νέες κατασκευές να αρχίζουν 
να εφαρμόζονται νέοι κανόνες. Το θέμα έληξε και γι΄ αυτό στις εκάστοτε συζητήσεις στον ΙΜΟ με 
επιστημονική τεκμηρίωση οι εκπρόσωποι του ΝΕΕ υποστήριζαν τη διατήρηση της υπάρχουσας κα‐
τασκευαστικής πρακτικής.  
 
Πρόεδρος στο αντίστοιχο group ήταν ο εκπρόσωπος του ΝΕΕ, όπου με κατάλληλο τρόπο χειρίστηκε 
το θέμα και έφτασε στην θετική κατάληξη.  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και εκφράζεται ικανοποίηση από τα μέλη του ΔΣ με την παράκληση 
να συνεχίσει το ΝΕΕ να επιλέγει και στέλνει στον ΙΜΟ έμπειρους και κατάλληλους εκπροσώπους. 
 
(4)                         Μελέτη ΝΕΕ για τα σκάφη αναψυχής 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι το Επιμελητήριο μεριμνά πάντα για όλα τα μέλη του και ανά‐
λογα επιμελείται  τα θέματα  και  τα προωθεί στους αρμόδιους φορείς  για υλοποίηση. Ορισμένες 
φορές  για επιστημονική  τεκμηρίωση δημιουργεί μελέτες που στηρίζουν  τις θέσεις  του ΝΕΕ. Μια 
τέτοια μελέτη είναι αυτή που ολοκληρώθηκε τον περασμένο χρόνο και αναφέρεται στα σκάφη α‐
ναψυχής και τον Θαλάσσιο Τουρισμό. 
 
Έχει  υποβληθεί  στα  σχετικά  Υπουργεία,  έχει  τύχει  ευρείας  συζητήσεως  στην  παρουσίαση  στις 
18/12/2012 και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στο υπό διαμόρφωση Νομοσχέδιο για τον Θαλάσσιο 
Τουρισμό.  
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Συνεδρίαση της 11ης Απριλίου 2013 
 
Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 11/4/2013 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:  
 
(1)                Σχέδιο Νόμου ΥΝΑ – GT για όλες τις κατηγορίες πλοίων  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι στο υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου του ΥΝΑ μεταξύ άλλων, 2 
άρθρα αναφέρονται στην υποχρέωση και τα σκάφη κάτω των 500 ΚΟΧ να εκφράζονται πλέον και 
σε GT. Το ΝΕΕ σε συνεργασία με την ΠΕΠΑΦΠ υπέβαλλε απόψεις υποστηρίζοντας ότι για αυτή την 
κατηγορία των πλοίων πρέπει να συνεχίσει η έκφραση σε ΚΟΧ, διότι η αλλαγή σε GT επιφέρει αλ‐
λαγές σε όλο το κανονιστικό πλαίσιο που θα είναι δύσκολο να εφαρμοστούν.  
 
(2)                                                 MLC‐ 2006 
 
Ο  κ.  Πρόεδρος  σημειώνει  ό,τι  είναι  η 3η  Συνεδρίαση  του  ΔΣ  που  συζητείται  η  Διεθνής  Σύμβαση 
Ναυτεργασίας, που όμως για να προχωρήσουν οι Ν. Εταιρείες στην προετοιμασία του πλοίου για 
εφαρμογή της απαιτείται η χώρα Σημαίας  (Ελλάδα – ΥΝΑ) να πραγματοποιήσει  (2) βασικές ενέρ‐
γειες.   
 

(α) Αναγνώριση Οργανισμών (ΑΟ) που θα εκδίδουν το Certificate και 
(β) Σύνταξη του Declaration 1 με βάση το οποίο θα οδηγηθούν οι Ν. Εταιρείες (το ΝΕΕ με το υπ΄ 
αριθμ. έγγραφο 2242‐15/11/2012 έχει απευθυνθεί στο ΥΝΑ) για την προετοιμασία των πλοίων.  

 
Το  ΔΣ  ευχαριστεί  και  παρακαλεί  να  συνεχίσει  το  ΝΕΕ  να  παρακολουθεί  το  θέμα  και  συμβάλλει 
ώστε έγκαιρα το ΥΝΑ να ρυθμίσει τα 2 ανωτέρω.  
 
(3)                               Ναυτολόγηση Σπουδαστών ΑΕΝ 
 
Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σε αλλεπάλληλες συζητήσεις του ΥΝΑ με επικεφαλείς της Πλοιοκτησί‐
ας, καθώς και με υπηρεσιακούς παράγοντες κοινή είναι η Απόφαση – Διαπίστωση  ό,τι το εκπαι‐
δευτικό σύστημα πρέπει να παραμείνει «Η εναλλασσόμενη εκπαίδευση». Συνεπώς ο βασικός 2ος 
πυλώνας είναι η επί πλοίου εκπαίδευση σε 2 εξάμηνα. 
 
Αυτό στον ιδρυτικό νόμο του συστήματος προ 25 ετών δεσμεύει την Πλοιοκτησία. Σήμερα μάλιστα 
διευρύνθηκε και για τα πλοία ξένης σημαίας διαχειριζόμενα από την Ελλάδα. 
 
Ατυχώς η ναυτολόγηση σήμερα χωλαίνει. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΤΑΙ‐
ΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΔΟΚΙΜΟΥΣ. 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση εκφράζεται παρότρυνση να ναυτολογούν Δοκίμους οι ν. εταιρείες 
δεδομένου ότι εάν υπάρξει ενδιαφέρον θα απορροφηθούν όλοι από τα περίπου 3.500 ελληνόκτη‐
τα πλοία.   
 
(5)            Ημέρα Ελληνικού Ε. Ν. ‐ Ευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας 
 
Ακολούθως ο κ. Ι. Τσενεμπής αναφέρεο ότι από 6ετίας το ΝΕΕ και η ΕΕΕ σε συνεργασία με την ΠΝΟ 
και το Υπουργείο καθιέρωσαν την «Γιορτή Ε.Ε.Ν.», όπου στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρε‐
ασμένη από  την  Ελλάδα  καθιέρωσε  την «Ευρωπαϊκή Ημέρα  της Θάλασσας»  για 20 Μαΐου  κάθε 
χρόνο. Έτσι επικράτησε η Γιορτή με επίσημη Εκδήλωση να επαναλαμβάνεται ανά διετία σε χρόνο 
ενδιάμεσα των Ποσειδωνίων. 
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Στόχος είναι να προβληθούν όσοι συμβάλλουν στην διαχρονική επιτυχία της Εμπορικής Ναυτιλίας 
Εφοπλιστές – Ναυτικοί – Στελέχη ν. Γραφείων. Το δε πλεόνασμα να διατίθεται για βελτίωση υπο‐
δομής των ΑΕΝ – ΚΕΣΕΝ. 
 
Παρακαλούνται  τα  μέλη  του  ΔΣ/ΝΕΕ,  όπως  συνδράμουν  την  προσπάθεια  με  το  να  επηρεάσουν 
γνωστούς, συναλλασσόμενους και φίλους να ΚΛΕΙΣΟΥΝ τραπέζι κόστους 2.300€ ή να γίνουν χορη‐
γοί (20.000€ χρυσή, 10.000€ αργυρή, 6.000€ premium.  
 
(6)                                              Green House Gases 
 
O  κ.  Ι.  Τσενεμπής σημειώνει ότι  το ΝΕΕ παρακολουθεί  τα θέματα Green House Gases, SOX‐NOX, 
Co2,   Management of Ballast Water, Piracy,  κλπ που συνεχίζουν να απασχολούν τον  ΙΜΟ και  την 
διεθνή κοινότητα και για τα οποία το ΝΕΕ/Εφοπλισμός έχει και εκφράζει θέσεις, όπου τα μέλη ΔΣ 
ενημερώνονται από το ΝΕΕ με αντίστοιχα στοιχεία και έγγραφα.   
 
Ακόμη το ΝΕΕ/Εφοπλισμός συνεργάζεται με εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως το ΕΜΠ & Πανεπιστήμι‐
α, όπου με επιστημονικά επιχειρήματα στηρίζει τις θέσεις του για τα ανωτέρω θέματα.  
 
(7)                                                  Ακτοπλοΐα  
 
Ο κ. Πρόεδρος σημειώνει ότι ευρίσκονται σε εξέλιξη από το ΥΝΑ διάφορες σκέψεις για την ανασυ‐
γκρότηση της Ακτοπλοΐας και σε συναντήσεις του κ. Υπουργού και Υπηρεσιακών Παραγόντων με τον κ. 
Πρόεδρο ΝΕΕ, έχει υποστηριχθεί με επιχειρήματα και οικονομικά στοιχεία στο υπό διαμόρφωση νο‐
μοσχέδιο να υπάρξουν διατάξεις που θα διαφοροποιούν τον αριθμό του ξενοδοχειακού προσωπικού, 
την δρομολόγηση κατά τους χειμερινούς μήνες που η κίνηση μειώνεται σημαντικά, πλοίου περιορι‐
σμένης δυνατότητος με  την  συμμετοχή περισσότερων  της μιας  εταιρειών, ώστε  να περιορίζεται  το 
κόστος με την προσέγγιση περισσότερων πλοίων στο ίδιο λιμάνι καθώς και να βελτιωθεί το θέμα της 
10μηνης υποχρεωτικής λειτουργίας των πλοίων με στόχο να ρυθμιστεί ανάλογα με τις εμφανιζόμενες 
ανάγκες.  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ο κ. Πρόεδρος σημειώνει ακόμη, ότι έχει ο  ίδιος από χρόνια με 
στελέχη του ΝΕΕ συλλέξει ικανά στοιχεία για να στηριχθούν τα ανωτέρω, τα οποία πολλές φορές και 
σε βάθος έχει συζητήσει και επισημάνει στο ΥΝΑ.  
 
Ακόμη έχει επισημάνει τις δυσκολίες της Ακτοπλοΐας με ίσως ανεπιθύμητη συνέπεια να μείνει η συ‐
γκοινωνία των νησιών χωρίς πλοία και έχει παρακαλέσει τον κ. Υπουργό να λάβει σοβαρά υπόψη τα 
ανωτέρω που σε κάποιο βαθμό θα βελτιώσουν την κατάσταση.  
 
Τέλος ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αναγνωρίζει τις προσπάθειες του κ. Προέδρου και ευχα‐
ριστεί, παρακαλεί δε, να συνεχιστεί αμείωτο το ενδιαφέρον, ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα.  

 

 

 

 

 

__________ 
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Συνεδρίαση της 4ης Ιουλίου 2013 
 
Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 4/7/2013 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:  

 
(1)                              Νέος Νόμος ΥΝΑ 4150/2013 (ΦΕΚ Α102) 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ αναφέροντας ότι ύστερα από επεξεργασία αρκετών μηνών τελικά 
ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου για τον οποίο το ΝΕΕ είχε 
συνεργασία  με  ορισμένους  Βουλευτές  ενημερώνοντας  τους  για  τα  θέματα  της Ναυτιλίας  καθώς 
και με τις Υπηρεσίες του ΥΝΑ κατά την σύνταξη των διαφόρων Διατάξεων. 
 
Για τα θέματα που ενδιαφέρουν το ΝΕΕ/Εφοπλισμό θεωρούμε, ότι ο νέος νόμος έχει θετικά στοι‐
χεία και ήταν ατυχές που καταψηφίστηκε το άρθρο 19 του σχεδίου με το οποίο ρυθμίζονταν θέμα‐
τα διαδικασίας ναυτολογήσεως Ελλήνων στα Ποντοπόρα πλοία ως πλήρωμα παρέχοντας έτσι την 
δυνατότητα πολλοί άνεργοι να βρουν δουλειά. Ατυχώς επικράτησε η αποτυχημένη συνδικαλιστική 
νοοτροπία που διεκδικεί πάντα νομοθετημένες θέσεις εργασίες και προνόμια με συλλογικές Συμ‐
βάσεις, απορρίπτοντας τις ατομικές. 
 
Ο κ. Ι. Τσενεμπής μπορεί να δώσει επιπλέον στοιχεία του νέου νόμου. 
 
Λαβών τον λόγο ο κ.  Ι.  Τσενεμπής σημειώνει, ότι  τον Απρίλιο 2013 ψηφίστηκε ο νέος νόμος του 
ΥΝΑ 4150/13 (ΦΕΚ Α 102), όπου μεταξύ άλλων περιέχει άρθρα για το ΝΕΕ/Εφοπλισμό (24, 28, 52) 
και για μπάρκο των Σπουδαστών ΑΕΝ (22, 23 κλπ) 
 
Για  το  ΝΕΕ/Εφοπλισμό  είναι  (α)  η  διεύρυνση  ειδικοτήτων  που  δύνανται  να  απασχολούνται  ως 
Σύμβουλοι/Συνεργάτες  και  Προϊστάμενοι  στο  ΝΕΕ  (β)  η  συνέχιση  αρμοδιότητας  να  καθορίζει  το 
ΝΕΕ την αναλογία του επιστρεφόμενου ποσού από το ΚΝΕ μετά την διάθεση στο ΥΝΑ του ποσο‐
στού της Ποντοπόρου Ναυτιλίας (γ) η συνέχιση της Ναυτικής Διαιτησίας από το ΝΕΕ σε υποθέσεις 
που το Δημόσιο εμπλέκεται κλπ. 
Για τους Σπουδαστές είναι (α) το Γραφείο Σταδιοδρομίας και (β) η ευχέρεια να μπαρκάρουν και σε 
πλοία ξένης σημαίας, όπου μετά σθεναρής παρέμβασης του ΝΕΕ μπήκε και ψηφίστηκε τροπολογία 
να αναγνωρίζεται η υπηρεσία και για το Γ΄ Δίπλωμα. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και εκφράζεται η απογοήτευση των μελών του ΔΣ για την καταψή‐
φιση του άρθρου 19, διότι δεν αντιλήφθηκαν οι Βουλευτές το μεγάλο όφελος για το κοινωνικό σύ‐
νολο που χιλιάδες άνεργοι θα εύρισκαν καλά αμειβόμενη δουλειά στην Ποντοπόρο Ναυτιλία, χω‐
ρίς να επηρεαστούν οι Αξιωματικοί.  
 
Αναφορικά δε, με την «Αναγνώριση Υπηρεσίας» σε ξένης σημαίας πλοίο, θα πρέπει ο Δόκιμος να 
την εξαγοράσει και προκειμένου να δαπανήσει σχεδόν τον μισθό του, εκφράζεται η Άποψη το ΥΝΑ 
να πληρώσει τα απομαχικά όπως επιδοτεί το μπάρκο στα Ελληνικής σημαίας πλοία.   
 
(2)                                                   MLC 2006 
 
Ενημερώνεται το ΔΣ ό,τι η νέα Ναυτεργατική Σύμβαση 2006 (MLC 2006) από τις 20/8/2013 θα αρ‐
χίσει να εφαρμόζεται και θα πρέπει τα πλοία να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις της. Προϋπόθε‐
ση είναι το Υπουργείο να εκδώσει τις σχετικές εγκυκλίους που θα καθοδηγούν για την προετοιμα‐
σία των πλοίων.  
 
Το ΝΕΕ από  τον Νοέμβριο 2012  είχε απευθυνθεί στο ΥΝΑ για  την δημιουργία  των Κανονιστικών 
Διατάξεων, που θα αναφέρουν τους Νηογνώμονες που εξουσιοδοτούνται από την Ελλάδα για την 
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έκδοση των Πιστοποιητικών (Α.Ο.) για την έκδοση των σχετικών εντύπων κλπ.  
 
Υπάρχει όμως η πρόβλεψη χώρες που καθυστέρησαν να την κυρώσουν όπως η Ελλάδα, να διατη‐
ρούν  το  δικαίωμα συμμόρφωσης  των πλοίων  τους  μετά  τον Αύγουστο.  Οι  χώρες  που  έσπευσαν 
πρώτες και κύρωσαν τη σύμβαση είναι 30 μεταξύ των οποίων οι Bahamas, Cyprus, Liberia, Marshall 
Island, Panama, όπου αρκετά ελληνόκτητα ανήκουν και θα πρέπει να συμμορφωθούν έως τον Αύ‐
γουστο του 2013.  
 
Το έγγραφο και η κατάσταση των χωρών αυτών ακολουθεί:  
 
(α) Έγγραφο ΝΕΕ 

 

 
                                
(β) Κατάσταση με χώρες που έχουν κυρώσει την Σύμβαση  

 
Οι κάτωθι χώρες είναι οι πρώτες 30 που έχουν κυρώσει την MLC 2006. 
 
Antigua and Barbuda, Australia, Βahamas, Benin, Bosnia and Herzegovina, 
Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Denmark, Russian Federation, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent 
and  the Grenadines, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Togo, Tuvalu, Kiribati, Latvia, Liberia, 
Luxemburg, Marshall Islands, Netherlands, Norway, Palau, Panama, Philippines, Poland 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ευχαριστεί για την αποστολή του έντυπου υλικού και παρα‐
καλεί το ΝΕΕ να συνεχίσει να πιέζει το ΥΝΑ για τα ανωτέρω. 
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(3)                            Σχέδιο Νόμου για τον Θαλάσσιο Τουρισμό  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει  το ΔΣ,  ότι  το ΝΕΕ και ο  ίδιος προσωπικά έχουν συζητήσει με  τους ε‐
μπλεκόμενους φορείς στον Θαλάσσιο Τουρισμό και το ΝΕΕ έχει κωδικοποιήσει τις θέσεις τους, τις 
οποίες  σε  αλλεπάλληλες  συναντήσεις  με  Υπηρεσιακούς  παράγοντες  του  ΥΝΑ  έχει  συζητήσει  και 
έχει εγγράφως υποβάλλει.  
 
Πιστεύουμε, συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος ό,τι έχουν γίνει κατανοητές οι εισηγήσεις μας και εάν τελικά 
γίνουν νόμος, τότε θα έχει πολλαπλά να ωφεληθεί η χώρα μας προσελκύοντας θαλαμηγά και αυ‐
ξάνοντας τους πόρους όχι από τα τέλη, αλλά από την διακίνηση των σκαφών, την παραμονή των 
πελατών στην Ελλάδα και τις δαπάνες για την συντήρηση, εξοπλισμό, κίνηση κλπ των σκαφών. Αυ‐
τές είναι οι πηγές εισροής χρημάτων και όχι τα τέλη που το 2009 ετέθησαν και έδιωξαν πολλά θα‐
λαμηγά.  
 
O  κ.  Γ. Βερνίκος σημειώνει,  ότι  το Σχέδιο Νόμου έχει αποσυρθεί και πρόκειται  να γίνει άλλο και 
γίνεται λόγος στο νέο να υπάρχει διαχωρισμός των ιδιωτικών από τα επαγγελματικά σκάφη καθώς 
και βελτιώσεις οικονομικού χαρακτήρα.  
 
 
(4)                                         Στον Διεθνή χώρο – ΙΜΟ 
 
O κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι το ΝΕΕ σε συνεργασία με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις σε σημα‐
ντικές Συνόδους του ΙΜΟ στέλνει εκπροσώπους με οδηγίες και διαμορφωμένες θέσεις για τα θέ‐
ματα. Ορισμένες φορές με πορίσματα μελέτης που το ΝΕΕ/Εφοπλισμός έχει κάνει όπως τώρα για 
το EEDI με το Ε.Μ.Π.   
 
Ακολούθως παρακαλεί τον κ. Ι. Τσενεμπή να ενημερώσει το ΔΣ γενικότερα. 
Λαβών τον λόγο ο κ. Ι. Τσενεμπής σημειώνει: 
 
ΙΜΟ 
Είναι παγιωμένη η εκτίμηση στο έργο του ΙΜΟ για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και Προστασία του 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος. Εξ ού και οι θεμελιώδης επιτροπές: 
• MSC – Maritime Safety Committee 
MEPC – Maritime Environment Protection Committee 
 
Από τον  ΙΜΟ εκπορεύονται διεθνούς εφαρμογής Κανονιστικές Διατάξεις, προϊόν μακρών συζητή‐
σεων και αποδοχής μεγάλου αριθμού χωρών μελών του ΙΜΟ. 
 
Παρά ταύτα, όμως είναι αποδεδειγμένο ό,τι και Πολιτικοί λόγοι και σκοπιμότητες υπεισέρχονται 
στα διάφορα νομοθετήματα, διότι σημαντικό ρόλο στον ΙΜΟ παίζουν οι μεγάλες χώρες και η περί 
τη Ναυτιλία Βιομηχανία. 
 
Αυτό όλο έχει την συνέπεια τα πλοία (αποτελούν τον αδύναμο κρίκο στον ΙΜΟ) να βομβαρδίζονται 
συνέχεια με τυπικές, εξοπλισμού και μηχανημάτων υποχρεώσεις.  Όπως επί παραδείγματι: απαιτή‐
σεις προετοιμασίας σωρεία εγγράφων πριν τον κατάπλου κλπ.  
 
Έχουν  μετατρέψει  την  ναυτική  εργασία  στο  πλοίο  σε  γραφειοκρατική  και  τους  Αξιωματικούς  σε 
Γραφειοκράτες που πριν τον κατάπλου πρέπει να ετοιμάσουν σωρεία τυπικών Διαδικασιών και να 
τα στείλουν με e‐mail. 
 
Δανείζομαι συνεχίζει ο κ. Ι. Τσενεμπής ορισμένες φράσεις ενός Πλοιάρχου από περιγραφή σε Δη‐
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μοσίευμα της «Καθημερινής» 
«…ένα θηρίο  σημερινό πλοίο  πριν φθάσει  στο  λιμάνι  υφίσταται  ΚΑΝΟΝΙΟΒΟΛΙΣΜΟ απαιτήσεων 
και απειλών από ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΝΑΥΛΩΤΕΣ, ΚΡΙΤΕΣ και το PORT STATE..» 
 
Όλοι έχουν τυπωμένο κατάλογο για προβλεπόμενη ΠΟΙΝΗ/ΝΙΛΑ/ΠΡΟΣΤΙΜΟ. 

• Στις λαδωνόμενες χώρες θα σε κοσκινίσουν για να μετατρέψουν τα πίτουρα του κοσκινί‐
σματος σε χρυσάφι (κατά προτίμηση πράσινο). 

• Στις  μη  λαδωνόμενες  πάλι  θα  σε  κοσκινίσουν,  διότι  πράττουν  κατά  το  καθήκον  και  το 
βιβλίο. 

• Με το Port State Control δεν παίζεις, αυτοί σίγουρα θα βρουν – DEFICIENCIES – ΦΕΥ!! 
 
Αυτά και πολλά άλλα καταδεικνύουν τις ποικίλες απαιτήσεις από το πλοίο και αυτά εκπορεύονται 
από τον ΙΜΟ – ILO, όπου με την MLC 2006 προστίθενται νέες απαιτήσεις και πολυάσχολη Γραφειο‐
κρατία!! 
 
Συγκεκριμένα στον ΙΜΟ  
Αυτή  την  χρονική περίοδο μεταξύ άλλων στον  ΙΜΟ συζητούνται  και  προωθούνται θέματα όπως: 
GHG, MRV, MBM, EEDI, SOX, NOX, BWM, HKC, ETS κλπ, τα οποία εξελισσόμενα θα φορτώσουν το 
πλοίο με νέες επιπλέον απαιτήσεις και χαρτούρα.  
 
Για όλα τα παραπάνω το ΝΕΕ έχει διακινήσει στοιχεία στα μέλη του ΔΣ και έχει θέσει στο φάκελο 
εδώ. 
 
(α) Εκπομπές αερίων  
Συντομογραφία στοιχείων:  
• GHG – Green House Gases 
• MRV – Monitoring Reporting and Verification Scheme 
• MBM – Market Based Measure 
• EEDI – Energy Efficiency Design Intex 
• SOX – Sulfur Oxide 
• NOX – Nitrogen Oxide 
ETS – Emission Trading Scheme 
 
Τα ανωτέρω 6 έχουν να κάνουν με τις οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους των εκπομπών αερί‐
ων και βασικά του CO2 με στόχο, αφενός τον περιορισμό του CO2 και αφετέρου την επιβολή σχετι‐
κού Τέλους. 
 
Έχει δε ευρύτερα επηρεάσει τη ναυτιλία με καινοτομίες για το πλοίο, όπως τον σχεδιασμό της Γά‐
στρας, τις Μηχανές, τα συστήματα προώσεως κλπ, ώστε με την μικρότερη κατανάλωση (από αυτή 
εξαρτάται το CO2) να έχουμε ικανοποιητική ταχύτητα (έχει ανατεθεί στο ΕΜΠ σχετική μελέτη). 
 
Στον κύκλο των συζητήσεων έχει μπει ως καύσιμο και το LNG και μάλιστα οι ΗΠΑ κατασκευάζουν 
πλοία με αυτό το καύσιμο. 
 
Ο όρος «Efficiency Energy Vessels» απασχολεί πλέον σοβαρά την Πλοιοκτησία. Στον ΙΜΟ οι συζητή‐
σεις συνεχίζονται και στην πρόσφατη 65η Σύνοδο (Μάιος 2013) της MEPC, μεταξύ άλλων Αποφασί‐
στηκε σχετικά με την του 2009 μελέτη (study on Green House Gas Emission» αυτή να ξαναγίνει με 
άλλο πνεύμα και στοιχεία προερχόμενα από συγκεκριμένα πλοία και όχι την παγκόσμια κατανάλω‐
ση καυσίμων στη ναυτιλία που είχαν ληφθεί υπόψη το 2009. 
Εκτιμάται, ότι από τη Ναυτιλία παράγεται το 2,7% του CO2 σε τόνους 870 εκατομμύρια. 
 

87



_____________________________________________________________________________________________________ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ 

 

Η φόρμουλα του EEDI έχει ως εξής: 
 
EEDI = P.SFC.CF 
             DWT.Vref 
 
Όπου: 
P = 75% of the rated shaft power 
SFC is the specific full consumption of the engines 
CF is CO2 emission based on fuel type 
DWT is the deadweight 
V. ref is the vessel speed at design load. 
Πρόκειται  το EEDI Certificate  να γίνει απαιτητό για  τα νέα πλοία,  εντασσόμενο σε chapter 4  του 
Annex VI της MARPOL, ενώ για όλα τα πλοία θα απαιτείται το SEEMP (Ship energy efficiency Man‐
agement Plan). 
 
(β) BWM Convention (Ballast Water Management) 
Κατά  την  πρόσφατη 65η  Σύνοδο  της MEPC  (Μάιος 2013)  αποφασίστηκε  η μετάθεση  του  χρόνου 
εγκατάστασης του «Συστήματος καθαρισμού του έρματος» που απαιτεί η Ballast Water Manage‐
ment Convention, όπου το κάθε πλοίο θα υποχρεούται μετά το επόμενο Γενικό Survey. Έτσι εκτιμά‐
ται, ότι παρέχεται ικανός χρόνος, τόσο για να προετοιμαστεί τεχνικά και οικονομικά η ν. εταιρεία, 
όσο και να σταθμίσει το κόστος σε σχέση με την μελλοντική εκμετάλλευση του όποιου πλοίου. 
 
Έτσι ο ΙΜΟ σημειώνει: 
«The rescheduling of the  implementation dates will smooth the  installation of ballast water man‐
agement systems (BWMS) καθώς και  
«That ships constructed before  the entry  into  force of  the convention will not  require  to comply, 
until their first renewal survey following the date of entry  into force of the convention».  
 
Τα διάφορα συστήματα καθαρισμού του Ballast που έχουν απρουβαρισθεί από τον ΙΜΟ (υπάρχει 
και ελληνικό) ανάλογα με το μέγεθος κλπ του πλοίου εκτιμάται ό,τι κοστίζουν 1 εως 5 εκατ. δολά‐
ρια και πρόκειται να εφοδιαστούν περί τα 60.000 πλοία.   
 
Η Ελλάδα δεν έχει κυρώσει  την BWM Convention, ύστερα από εισηγήσεις  του Εφοπλισμού, ο ο‐
ποίος θεωρεί ότι η κύρωση από την Ελλάδα θα επισπεύσει το χρόνο εφαρμογής της με συνέπειες 
για το πλοίο που δεν έχουν επακριβώς προσδιοριστεί.  
 
Τούτο, διότι οι εγκριθείσες από τον ΙΜΟ μέθοδοι αδρανοποίησης του θαλασσέρματος από επιβλα‐
βείς μικροοργανισμούς ποικίλουν χωρίς τη φερεγγυότητα του αποτελεσματικότερου. Με γενικότε‐
ρες θέσεις της Διεθνούς Ναυτιλίας και του ICS, για τα υπάρχοντα πλοία έως την έναρξη εφαρμογής 
της σύμβασης υπάρχουν εισηγήσεις αυτά να συμμορφωθούν μετά τον επόμενο προγραμματισμέ‐
νο δεξαμενισμό τους. Φαίνεται ότι αυτό θα επικρατήσει με ανάλογο κανονιστικό πλαίσιο του ΙΜΟ. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και τα μέλη του ΔΣ ευχαριστούν το ΝΕΕ για την εμπεριστατωμένη 
ενημέρωση και παρακαλούν τον κ. Πρόεδρο να συνεχίσει το ΝΕΕ να παρακολουθεί και παρεμβαί‐
νει στα θέματα.  
 
(γ) ΔΙΑΦΟΡΑ  
 
1. Ναυσιπλοΐα στο Βόρειο πέρασμα 
Έχει εμπορικά διαφανεί, ότι μεταφορές από Άπω Ανατολή προς Ευρώπη συντομεύουν χρονικά εάν 
υπάρξει διάπλους από την Αρκτική περιοχή. Αυτό έχει πλέον ενεργοποιήσει τον ΙΜΟ προκειμένου 
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να διαμορφώσει κώδικα ναυσιπλοΐας (Polar Code) σ΄ αυτή την περιοχή.  
Το θέμα εκτενώς συζητήθηκε στις αρχές  Ιουνίου στο Διεθνές Ναυτιλιακό Συνέδριο «Nor‐Shipping 
Conference» στο Όσλο, με συμμετοχή και της Ελλάδος. 
Τα θέματα που συζητούνται και βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι περιβαλλοντικής σημασίας, ασφαλεί‐
ας  ναυσιπλοΐας,  απαιτήσεων  των  παράκτιων  χωρών  κλπ.  Το  ΝΕΕ/Εφοπλισμός  παρακολουθεί  τα 
θέματα και συμβάλλει στο βαθμό των δυνατοτήτων του για τη διαμόρφωση κατάλληλων γενικής 
αρχής διατάξεων.  
Τα υπό συζήτηση θέματα είναι το (α) POLAR SHIP CERTIFICATE (β) POLAR WATER OPERATION MAN‐
UAL.  
 
2. Καθαρότερα Ναυτιλιακά καύσιμα 
Βιώνουμε τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια τις συζητήσεις και πιέσεις τόσο για κατανάλωση καυσί‐
μων με μειωμένο διοξείδιο του θείου, όσο και την κατασκευή μηχανών που θα παράγουν ελάχιστο 
διοξείδιο του αζώτου (SOX, NOX). 
 
Υπάρχει μια ενδεικτική καταλυτική ημερομηνία το 2015, ύστερα από την οποία θα πρέπει τα πλοία 
να εναρμονιστούν με τις ανωτέρω απαιτήσεις. Αυτό από οικονομικής πλευράς θα επιβαρύνει την 
Διεθνή Ναυτιλία με περίπου 500δις δολάρια ή 38 περίπου δις ετησίως. Τα καθαρότερα καύσιμα με 
κάτω του 1% περιεκτικότητα διοξειδίων θείου, θα κοστίζουν περί τα 230€ ακριβότερα τον τόνο.  
 
Το  ICS  και  ορισμένες  χώρες  εναντιώνονται  διότι,  έχουν αντιληφθεί  την  δύσκολη  κατάσταση που 
βιώνει το πλοίο με υψηλό κόστος διαχειρίσεως του, όπου τα ανωτέρω προέρχονται από την εποχή 
που οι ναύλοι ήταν σε υπολογίσιμο επίπεδο, ενώ σήμερα με τους χαμηλούς ναύλους η ναυτιλία 
δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί.  
 
3. Ν. Εκπαίδευση 
(α) Χρηματοδότηση Ν. Εκπαίδευσης άλλων χωρών  
Στη Γερμανία διατίθενται για την κατάρτιση των Αξιωματικών ικανά ποσά, όπου μαζί Πολιτεία και 
Ναυτιλία διαθέτουν περί τα 90 εκ. ευρώ ετησίως. 
 
(β) Επιδότηση πρακτικής άσκησης 2011‐2013 
Έχουν ολοκληρωθεί οι τυπικές διαδικασίες για το επίδομα απασχόλησης πρωτοετών δοκίμων και 
προσεχώς θα ξεκινήσει η καταβολή στις εταιρείες. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κατα‐
βολή αναφέρονται στην ιστοσελίδα  www.yen.gr . 
 
4. Έκδοση αρχικών βεβαιώσεων σε κοχ 
Ναυτιλιακά γραφεία εγκατεστημένα στην Ελλάδα που στα πλοία τους έχουν και πλοία εκτός Ελλη‐
νικής σημαίας, προκειμένου να ανταποκριθούν στην υποχρέωση σχετικής φορολογίας απαιτείται 
αυτά  τα πλοία από GT  να μετατραπούν σε ΚΟΧ,  με βάση  τους οποίους ρυθμίζεται η φορολογία 
(άρθρο 26 του ν. 27/1975 και άρθρο 24 του ν. 4110/2013). 
 
Την μετατροπή με βάση ορισμένα δικαιολογητικά που η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλλει, την έχει 
αναλάβει ο Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του ΥΝΑ (συνημμένο σχετικό έγγραφο).  
 
Για όλα τα ανωτέρω και με βάση τα σχετικά έγγραφα που είχαν τα μέλη ΔΣ έγκαιρα λάβει από το 
ΝΕΕ, διεξήχθη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων καταλήγοντας ό,τι το ΝΕΕ θα πρέπει να συνεχί‐
σει να παρακολουθεί τα ναυτιλιακά δρώμενα,  να εκπροσωπείται στις διάφορες συσκέψεις εντός 
και εκτός Ελλάδος και να διαμορφώνει σε συνεργασία με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις την κατάλληλη 
Ναυτιλιακή Πολιτική που θα πρέπει να μεταφέρεται και ακολουθείται από τους εκπροσώπους του.  
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 Συνεδρίαση της 2ας Οκτωβρίου 2013 
 
Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 2/10/2013 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:  
 
Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ενημερώνει το ΔΣ ό,τι και αυτή 
την περίοδο το ΝΕΕ απασχόλησαν αρκετά και σημαντικά θέματα τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο 
εξωτερικό.  
 
Το ΝΕΕ συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος τα τελευταία χρόνια συλλέγει στοιχεία, αναθέτει μελέτες και επε‐
ξεργάζεται  δεδομένα  για  όλους  τους  κλάδους  της  Εμπορικής  Ναυτιλίας  αλλά  ευρύτερα  και  για 
άλλες δραστηριότητες ναυτιλιακής φύσεως, όπως είναι τα λιμάνια, η πλοήγηση κλπ.  
 
Όλη αυτή την εργασία το ΝΕΕ την έχει εντάξει κάτω από το γενικό τίτλο «Αναπτυξιακή Εθνική Ναυ‐
τιλιακή Στρατηγική», η οποία έχει σταλεί στον Πρωθυπουργό, στους αρμόδιους Υπουργούς και έχει 
κοινοποιηθεί και στα μέλη ΝΕΕ.  
 
Ειδικότερα  η ανωτέρω «Αναπτυξιακή Εθνική Ναυτιλιακή Στρατηγική» περιλαμβάνει εμπεριστατω‐
μένα στοιχεία και προτάσεις από τις έρευνες του ΝΕΕ για ναυτεργασία/εκπαίδευση, λιμένες & λι‐
μενική πολιτική, μείωση κόστους διαχειρίσεως επιβατηγών πλοίων, ανάπτυξη της κρουαζιέρας και 
του  θαλάσσιου  τουρισμού,  διαμετακομιστικό  κέντρο  η  Ελλάδα  με  ανάπτυξη  του  σιδηροδρόμου 
κλπ.  
 
Το πλήρες κείμενο έχει αναρτηθεί στο site του ΝΕΕ 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος δίδει τον λόγο στον κ. Ι. Τσενεμπή. Ο κ.  Ι. Τσενεμπής αναφέρεται και 
ενημερώνει το ΔΣ στα ακόλουθα θέματα: 
 
 
(2)                                        Ναυτεργασία – Ν. Εκπαίδευση 
 
Το  θέμα  έχει  άμεση  σχέση  με  τα  πλοία  Ελληνικής  σημαίας,  που  κατά  κύριο  λόγο  ναυτολογούν 
Έλληνες και δευτερεύοντος με τα ξένης σημαίας που πρόσφατα όσα διαχειρίζονται από την Ελλά‐
δα υποχρεούνται σε ναυτολόγηση δοκίμων κλπ. 
 
Η υπάρχουσα νομοθεσία και πρακτική απαιτεί για την εισαγωγή στις ΑΕΝ να έχει λόγο και η Πλοιο‐
κτησία,  η  οποία  αναλάμβανε  και  την  υποχρέωση  της  ναυτολόγησης  των  Δοκίμων  «Sandwich 
courses». 
 
Τα  τελευταία  χρόνια  το  σύστημα  χωλαίνει  και  παρατηρείται  απροθυμία  ναυτολογήσεως  κυρίως 
στους 2ετείς. Έτσι στον τελευταίο νόμο του 2013 μπήκε υποχρέωση για τα ελληνόκτητα.   Παρόλα 
αυτά η απροθυμία συνεχίζεται και οι δόκιμοι γυρίζουν από Γραφείο σε Γραφείο.  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και σημειώνεται ό,τι πέρα της νομικής υποχρεώσεως θα πρέπει και 
τα  στελέχη  των  ν.  εταιρειών  διαχειρίσεως  πλοίων  να  ενστερνιστούν  την  ανάγκη  για  δημιουργία 
αυριανών Αξιωματικών και με κατάλληλες και σωστές εισηγήσεις να εισηγούνται στους επικεφα‐
λής της ν. εταιρείας τη ναυτολόγηση των δοκίμων. Από τη σύγκριση του αριθμού των προς ναυτο‐
λόγηση δοκίμων και ελληνόκτητων πλοίων προκύπτει ότι ο αριθμός των πλοίων είναι μεγαλύτερος 
του αριθμού των δοκίμων, οπότε και ένα δόκιμο εάν έπαιρνε κάθε πλοίο, θα εκαλύπτονταν τα αι‐
τήματα προς ναυτολόγηση.  
 
Ακόμη το ΔΣ σημειώνει, ότι η προβλεπόμενη από τον ανωτέρω νόμο εξαγορά υπηρεσίας από  το 
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ΝΑΤ για να χορηγηθεί το δίπλωμα Γ΄ Τάξεως συνιστά αντιοικονομικό για τον δόκιμο μέτρο, δεδο‐
μένου ότι η ναυτολόγηση έχει πραγματοποιηθεί και επιβεβαιώνεται, οπότε για το Γ΄ δίπλωμα υ‐
πάρχει απόδειξη, ενώ η εξαγορά έχει να κάνει με το συνταξιοδοτικό.  
 
Ο Εφοπλισμός οδηγείται στο συμπέρασμα να προτείνει στο Υπουργείο  το θέμα της εξαγοράς να 
μεταφερθεί με ευθύνη του ναυτολογούμενου να το ασκήσει μελλοντικά και ανάλογα καταβάλει τα 
απομαχικά κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας.  
  
 
(3)                           Μεταφορά Δικαστηρίων Πειραιά στη Νίκαια 
 
Υπάρχει σχετική κινητικότητα για την μεταφορά όλων των Δικαστηρίων σε ενιαίο χώρο, ο οποίος 
έχει βρεθεί στην οδό Θηβών, αλλά ανήκει στο Δήμο Νίκαιας.  
 
Οι φορείς του Πειραιά με πρώτους τον Δήμο, Δικ. Σύλλογο, ΕΒΕΠ, εναντιώνονται και ζητούν θέσεις 
και άλλων φορέων μεταξύ των οποίων και του ΝΕΕ.  
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ εκτιμά, ότι η δυνατότητα εγκαταστάσεως σε ένα οικοδόμη‐
μα με  ευκολίες  πρόσβασης  των συναλλασσόμενων,  όλων  των  κλάδων  των δικαστηρίων Πειραιά 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.  
 
 
(4)                                             Σχέσεις ΕΕ – Κίνας 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεταξύ άλλων και την Επιτροπή ΕΕ ‐ Κίνας. Η προσεχής Συνεδρίαση αυτής 
της Επιτροπής στις 23‐25/10/2013 έχει προγραμματιστεί να γίνει στην Ελλάδα και το ΥΝΑ έχει ενη‐
μερώσει το ΝΕΕ/Εφοπλισμό. 
 
Από επικοινωνία με το ΥΝΑ προκύπτει ό,τι δεν προβλέπεται συμμετοχή των φορέων του Εφοπλι‐
σμού, είναι καθαρά των Δημόσιων Φορέων. 
  
 
(5)                                                           MLC 2006 
1. Εφαρμογή 
Ήδη άρχισε από 20/8/2013, όμως επειδή η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση αργοπορημένα, τα Ελληνι‐
κής σημαίας πλοία πρέπει να πιστοποιηθούν έως 4/1/2013. 
 
2. Πιστοποίηση  
Πιστοποίηση σημαίνει: 

Επιθεώρηση με τους κανόνες της MLC  
Έκδοση του C.MLC (Certificate of Maritime Labor Convention) με συνημμένο το  
D.MLC  (Declaration of Maritime Labor Convention) 

 
Το D.MLC έχει 2 μέρη, το 

Part I που εκδίδεται από την Αρχή 
Part II που καταρτίζεται και εκδίδεται από την ν. εταιρεία και Πιστοποιείται από την Αρχή.  

 
3. Εξελίξεις 
(α) Το ΥΝΑ παρά τις συνεχείς εισηγήσεις/οχλήσεις από ΝΕΕ/Εφοπλισμό (ΕΕΕ) καθυστερεί στην τα‐
κτοποίηση των Υποχρεώσεων του Κράτους σημαίας (Αρχής). Ήτοι: 
• Αναγνώριση Νηογνωμόνων 
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Έκδοση της αρχικής δήλωσης. 
 
(β)  Ένα  άλλο  θέμα  που  χρήζει  διευκρινίσεως  με  το  ΥΝΑ  είναι  να  αποδεχθεί  τα  ήδη  εκδοθέντα 
«Πιστοποιητικά» και να αποφευχθούν επιπλέον επιθεωρήσεις.  
 
(γ) Η ατομική Σύμβαση εργασίας ναι μεν προβλέπεται στην MLC 2006, όμως δεν είναι διευκρινι‐
σμένο με επίσημο τρόπο πώς μπορεί να ισχύσει. Με έγγραφό της η CARRAS HELLAS SA ζητάει από 
το Υπουργείο να την ενημερώσει εάν η ατομική σύμβαση εργασίας ισχύει και δεν απαιτείται ανα‐
φορά στη συλλογική σύμβαση;;  
 
Το ΥΝΑ σε συζήτηση που είχαμε διατείνεται ό,τι ισχύει αλλά δεν μας έδωσε κάποιο επίσημο ερμη‐
νευτικό έγγραφο.  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και το ΔΣ παρακαλεί το ΝΕΕ σε συνεργα‐
σία με τον Εφοπλισμό να συνεχίσει να απαιτεί από το ΥΝΑ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.  
 
 
(6)                                            IMO – ILO και Πιστοποιητικά 
 
Οι διάφορες Συμβάσεις, όταν τίθενται σε εφαρμογή προκειμένου το πλοίο να αποδείξει ότι συμ‐
μορφώνεται με τις Διατάξεις τους, υποχρεούται σε «Πιστοποίηση». 
 
Πιστοποίηση σημαίνει ότι επιθεωρείται με βάση τα προβλεπόμενα της κάθε Σύμβασης και ως απο‐
τέλεσμα  των επιθεωρήσεων είναι η  έκδοση  του σχετικού Πιστοποιητικού από  την Αρχή  Σημαίας 
του  πλοίου.  Στην  πράξη  οι  χώρες  εξουσιοδοτούν  τους  Νηογνώμονες  ή  άλλους  ειδικούς  οργανι‐
σμούς για αυτό. 
 
Ο ΙΜΟ πρόσφατα εξέδωσε μια περίληψη των Πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων βιβλίων κλπ που 
πρέπει να έχει κάθε πλοίο. Αν πούμε ότι είναι πάνω από 60 δεν είναι υπερβολή. 
 
Η υπερβολική  και  γραφειοκρατική  κατά  την  εκτίμηση μας απαίτηση  του  ΙΜΟ έχει  δημιουργήσει 
στους Αξιωματικούς του πλοίου επίπονη ενασχόληση με θέματα πέραν της λειτουργίας και ασφά‐
λειας του, έτσι δικαίως διεθνώς από τους Αξιωματικούς εκφράζεται δυσαρέσκεια για την Γραφειο‐
κρατία και πολλαπλές υποχρεώσεις που τους έχουν φορτώσει ξένες και ανεξάρτητες από την πραγ‐
ματική ενασχόληση τους με την συμπλήρωση και καταγραφή πληθώρας από φόρμες. 
 
 
(7)                                                     E‐Navigation 
 
Στον ΙΜΟ την τελευταία 10ετία συζητείται το θέμα του «e‐navigation» με στόχο την ενοποίηση τό‐
σο του τύπου/μοντέλου των συσκευών & οργάνων, όσο και των Διαδικασιών. 
Μιλώντας για «e‐navigation» αντιλαμβανόμεθα ό,τι πρόκειται για τα επιτεύγματα της νέας τεχνο‐
λογίας στη Ναυσιπλοΐα & την Συνεννόηση. Τα συστήματα ECDIS – LRIT – VΗF – ARPA – κλπ εμπερι‐
έχονται στο «e‐navigation».  
 
Με  την  ενοποίηση  των  Διαδικασιών  και  εφαρμογής  αυτοματισμού  αποσκοπείται  Ασφαλέστερη 
Ναυσιπλοΐα, κατανόηση επικοινωνίας πλοίου ξηράς καθώς και αύξηση της Ναυτικής Ασφαλείας με 
παράλληλη αποτελεσματικότερη προστασία του Περιβάλλοντος και καλύτερες Υπηρεσίας στις θα‐
λάσσιες μεταφορές. 
 
Φυσικά όταν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις και επισημοποιηθούν σε Διεθνή Συνδιάσκεψη – όπως 
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γίνεται στον  ΙΜΟ –  θα προκύψουν και  νέες απαιτήσεις  για  το πλοίο Εκπαιδεύσεως και  γιατί όχι 
Πιστοποιητικών και Εξόδων κλπ.  
 
Το ΔΣ παρακαλεί τον κ. Πρόεδρο και τις Υπηρεσίες του ΝΕΕ να συνεχίσουν να παρακολουθούν όλα 
αυτά  τα θέματα,  να διαμορφώνουν  την ανάλογη Πολιτική  και  οι  εκπρόσωποι μας στον  ΙΜΟ και 
άλλους Οργανισμούς  να  προβαίνουν με αποφάσεις  αξιολογώντας  την  αναγκαιότητα  των  διαφό‐
ρων συσκευών, οργάνων και εξοπλισμού εναντιούμενοι στην υπερβολή και τον εξοπλισμό που α‐
ποβλέπει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων κατασκευής και διακινήσεως τους.  Ενθυμούμενοι  την 
υποχρέωση πριν από χρόνια της εγκαταστάσεως του EPIRB σε όλα τα πλοία, όταν δεν είχε πιστο‐
ποιηθεί η φερεγγυότητα του με αποτέλεσμα σε ορισμένα πλοία να βγάζει το στίγμα τους στην Πα‐
ναγία των Παρισίων, αντιλαμβανόμεθα την σκοπιμότητα αρκετές φορές να εγκαθιστούν στα πλοία 
εξοπλισμό.  
 
 
(8)                                        Επιβατηγός Ναυτιλία – Λιμάνια 
 
Υπάρχει κινητικότητα χωρίς έως τώρα να οδηγηθούν τα θέματα σε αποφάσεις. Ο ΟΛΠ ΑΕ ευρίσκε‐
ται στο στάδιο της παραχώρησης, όμως έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες νέων προβλητών με ενδε‐
χόμενο την απώλεια επιδότησης κλπ.  
 
Η Ακτοπλοΐα ευρίσκεται σε αναμονή ρυθμίσεων και είναι γεγονός ό,τι δεν περνά τις ευνοϊκότερες 
των συνθηκών λειτουργίας της. 
 
Ο Θαλάσσιος – Τουρισμός – Yachting μετά την απόσυρση τον Ιούνιο του τελευταίου νομοσχεδίου 
στην 10ετία αναμένει σύνταξη νέου με θετικότερο περιεχόμενο.  
 
Η Πλοηγική Υπηρεσία μπήκε στον τελευταίο νόμο για ανασύστασή της και αναμένονται εξελίξεις.  
 
Το ΝΕΕ παρακολουθεί τα θέματα συμμετέχει με εκπροσώπους του στις συζητήσεις στους διάφο‐
ρους φορείς και παράλληλα συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και διαμορφώνει την ωφελιμότερη ει‐
σήγηση, όπως πχ ότι το λιμάνι Λαυρίου θα είναι οικονομικά επωφελές να μεταβληθεί σε βασικό 
λιμάνι Ακτοπλοΐας, η σύνδεση του Λαυριου με τον προαστιακό και το κτελ θα συμβάλλει σ΄ αυτό, η 
σύνδεση του λιμένα Πειραιά με το σιδηρόδρομο θα συμβάλλει στην διαμετακόμιση μέσω Πειραιά. 
Η δημιουργία φορέα πλοηγήσεως με συμμετοχή των πλοηγών στο κεφάλαιο της πλοηγικής υπηρε‐
σίας και προοδευτικά μείωσης των πληρωμάτων των πλοηγίδων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση 
κ.α. 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ευχαριστεί  και παρακαλεί  τον Πρόεδρο και  τις Υπηρεσίες 
του ΝΕΕ να συνεχίσουν με αμείωτο το ενδιαφέρον να επιμελούνται των θεμάτων που προσφέρουν 
στον Ελληνικό Εφοπλισμό και τη Ναυτιλία ευρύτερα.  
 
 
 
 
 

____________________ 
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Συνεδρίαση της 28ης  Νοεμβρίου 2013 
 
Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 2/10/2013 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:  

 
 

(1)                                                      MLC 2006 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει ότ η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006) που για τα Ελληνικής ση‐
μαίας πλοία θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο 2014 απαιτεί μεταξύ άλλων το Πιστο‐
ποιητικό και τις 2 Δηλώσεις. Για αυτά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάλογη επιθεώρηση, Πιστο‐
ποίηση και εκδοθούν τα σχετικά Πιστοποιητικά.  
 
Η συνήθης πρακτική είναι αρκετές επιθεωρήσεις και έκδοση Πιστοποιητικών να πραγματοποιού‐
νται από Νηογνώμονες ανάλογα με τη συνεργασία που έχουν οι ν. εταιρείες. Δεδομένης της έως 
σήμερα μη αναθέσεως από την Ελληνική Πολιτεία του έργου σε Νηογνώμονες, σχεδόν όλες οι ν. 
εταιρείες έχουν πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις, όμως τα εκδοθέντα Πιστοποιητικά δεν έχουν την 
εξουσιοδότηση για το Νηογνώμονα από το Ελληνικό κράτος.  
 
Το  ΥΝΑ  καθυστερεί  την  αναγνώριση  των Νηογνωμόνων  και  το  θέμα  έχει  ευρύτερα  εμπλακεί  σε 
διαδικαστικής  φύσεως  θέματα,  όπου  για  τους  Νηογνώμονες  εμφανίζεται  δυσκολία  να  συναινέ‐
σουν σε μη συνήθης διαδικασίες.  Το ΝΕΕ σε συνεργασία με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις καταβάλλει 
προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο.  
 
Ενημερώνουμε  ακόμη  τα  μέλη,  ότι  τα port  state  control  έχουν  αρχίσει  αυστηρούς  ελέγχους  και 
πρόσφατα υπήρχαν προβλήματα σε λιμάνι του Καναδά.  
 
 
(2)          Παρακράτηση επί 25 χρόνια εγγυητικής επιστολής από το ΝΑΤ 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει ότι: 
 
(α) Υπήρξε αίτημα από μέλους ΝΕΕ για συμπαράσταση σε εμπλοκή του με το ΝΑΤ το οποίο παρα‐
κρατεί επί 25 χρόνια εγγυητική επιστολή 15.000$ για πλοίο που πουλήθηκε προ 28 ετών. 
 
Το ΝΕΕ διερευνώντας το θέμα διαπίστωσε, ότι από την πλευρά του ΝΑΤ υπάρχουν παράνομες πρα‐
κτικές,  διότι  δεν  ολοκληρώνει  τις  διαδικασίες  ελέγχου  οφειλών  ή  μη  των  πλοίων,  δεν  εξοφλεί 
έγκαιρα τα ναυτολόγια, ούτε εκδίδει ετήσιους απολογισμούς.  
 
Το ΝΕΕ εκτιμώντας ότι το θέμα είναι θεσμικό απευθύνθηκε στο Υπουργείο εισηγούμενο να επικαι‐
ροποιηθεί και εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο του ΝΑΤ, προσφέροντας έτσι Υπηρεσία στην επι‐
δίωξη προσελκύσεως πλοίων στην  Ελληνική σημαία.  Για  την  ενέργεια  του  το ΝΕΕ  ενημέρωσε  το 
ανωτέρω μέλος, το οποίο την αξιολόγησε θετικά. 
 
(β) Αναφορικά με τη λειτουργία και απόδοση των Υπηρεσιών του ΝΑΤ σημειώνεται με έμφαση ότι 
υπάρχουν χρονίζοντα προβλήματα με την εξόφληση των ναυτολογίων, την σύνταξη απολογισμών 
και τη μηχανοργάνωση για αποφυγή γραφειοκρατίας, μηχανοργάνωση η οποία είχε ξεκινήσει το 
1995 με ικανή χρηματοδότηση. Γενικότερα ο Εφοπλισμός διαπιστώνει την αναγκαιότητα εξυγχρο‐
νισμού των λειτουργιών του ΝΑΤ και παρακαλεί γι΄ αυτό.  
 
 
(3)                                                   MRV – MBM 
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Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει ότι το σύστημα «Monitoring, Reporting and Verications – (MRV)» σχετι‐
κά με τις εκπομπές των πλοίων και το MBM σχετικά με το CO2 φαίνεται και η ΕΕ να στρέφεται υπέρ 
των εργασιών στον ΙΜΟ και από εκεί την διαμόρφωση κανόνων.  
 
Έτσι το όποιο κοινοτικό MRV θα αποτελεί μέρος του αντίστοιχου διεθνούς και παράλληλα να μην 
απαιτηθεί εξοπλισμός για την παρακολούθηση των εκπομπών με κάλυψη από τις Bunker Delivery 
Notes και εγγράφων στο βιβλίο πετρελαίου. Ανευ επαλήθευσης από τρίτους. 
 
Στο υπό διαμόρφωση προωθούμενο από την Ευρωπαική Ένωση MRV υπάρχουν προτάσεις για την 
παρακολούθηση των εκπομπών τόσο του CO2, όσο και άλλων  (NOX, SOX, κλπ)  και εφαρμογή σε 
πλοία 400 gt και άνω. 
 
Η επικρατούσα στον ΙΜΟ θέση είναι η εφαρμογή του «Carbon Levy» και όχι του «Emission Trading 
Schemes»  και  να  υπάρξουν  πρόοδοι  στην  Ελληνική  Προεδρία  (Απρίλιο  2014)  αντίθετα  από  την 
πλευρά της Επιτροπής Περιβάλλοντος ασκείται πίεση για το αντίθετο.   
 
 
(4)                                                       Bunkers  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει ότι: 
 
(α)  Η απαίτηση προμήθειας bunkers  με χαμηλό θείο, έχει δημιουργήσει ανησυχία για κινδύνους 
στο πλοίο, οπότε είναι σκόπιμο να ενημερωθούν οι Νηογνώμονες και τα P+I Club. 
 
(β)  Υπό  τον  τίτλο  «Marine  Fuels  and Hydrogen  Sulfide»  Ο  Σύνδεσμος  εταιρειών  πετρελαιοειδών 
έρχεται να ενημερώσει τους ασχολούμενους με τα καύσιμα για προσεκτικό χειρισμό και ασφάλεια 
αυτών και του περιβάλλοντος από το υδρόθειο «Η2 S» που μπορεί να παραχθεί. 
 
Η μυρωδιά αυγού κλούβιου σε ένα χώρο προσδίδει ύπαρξη H2S.  
 
(γ) Προσφάτως έχει αρχίσει προσπάθεια αντί Fuel χρήση LΝG και χρηματοδότηση για την εγκατά‐
σταση από Διεθνείς Φορείς.  
 
Το ΝΕΕ με  ιδιαίτερη προσοχή και  ενεργό συμμετοχή παρακολουθεί  το θέμα και συμμετέχει στις 
διάφορες συζητήσεις. 
 
 
(5)                                              Επιβατηγός Ναυτιλία 
 
Ο κ. Πρόεδρος σημειώνει ότι στο σχέδιο νόμου για το θαλάσσιο τουρισμό και άλλες διατάξεις που 
κυκλοφόρησε το Υπουργείο, το ΝΕΕ ύστερα από τη συνεργασία με τις αρμόδιες Ενώσεις και μέλη 
του εισηγήθηκε με σχετικό έγγραφο τις αναγκαίες παρεμβάσεις στα διάφορα άρθρα.  
 
Αναφορικά με το άρθρο που αναφέρεται στην ακτοπλοΐα και τη νομοθέτηση πλοίου ασφαλείας, 
επειδή το θέμα ρυθμίζεται με την κείμενη νομοθεσία και ενδεχομένως δεν απαιτείται νέα νομική 
ρύθμιση  αλλά  εφαρμογή  υπαρχόντων  διατάξεων  κατά  την  περίπτωση  που  καταλαμβάνονται  οι 
καταπέλτες των πλοίων, ενώ το συγκεκριμένο πλοίο δύναται να εκτελέσει το δρομολόγιο να εφαρ‐
μοστούν.  
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ΔΙΑΦΟΡΑ 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί τον κ. Ι. Τσενεμπή να ενημερώσει για τα ακόλουθα θέματα:  
 
Ο κ. Ι. Τσενεμπής αναφέρεται στα ακόλουθα και ενημερώνει αναλόγως: 
 
 
(1)                                       Βallast Water Management 
 
Συνεχίζονται οι διαφορετικές εκτιμήσεις για την αποτελεσματικότητα στην προστασία του Θαλασ‐
σίου Περιβάλλοντος που θα έχει η εφαρμογή των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης τιθέμενη σε 
διεθνή εφαρμογή.  
 
Έτσι τώρα από τις διάφορες συζητήσεις φαίνεται ότι για τα υπάρχοντα πλοία «existing» η εγκατά‐
σταση των υιοθετηθέντων από τον ΙΜΟ Μηχανισμών/ Συστημάτων διαχείρισης έρματος το αργότε‐
ρο μέχρι την 1η αναθεώρηση του ΙOPPC (International Oil Pollution Certificate) που θα έπεται της 
ημερομηνίας έναρξης ισχύος της BWMC όποτε αυτή αρχίσει. Τούτο έγινε με το ορθό σκεπτικό της 
παροχής στον Πλοιοκτήτη χρονικής περιόδου να σταθμίσει το κόστος για τη διατήρηση σε ενέργεια 
του πλοίου του, η μή και συμμόρφωση ή εκποίηση του ανάλογα.  
 
Το ΝΕΕ/Εφοπλισμός αξιολογώντας τους προβληματισμούς που προκύπτουν από την εφαρμογή της 
BWMC και χωρίς να υπάρχει διαπιστωμένα δεδομένο ότι πράγματι και αποτελεσματικά θα υπάρ‐
ξει προστασία του περιβάλλοντος συνεχίζει έως ότου υπάρχουν αποδείξεις να τίθεται αντίθετο με 
την εφαρμογή της ανωτέρω συμβάσεως.  
 
 
(2)                          Προσέγγιση Πλοίων στον Όρμο στα Βάτικα 
 
Ετησίως περισσότερα των 500 πλοίων προσεγγίζουν, διερχόμενα από την περιοχή για να ενεργή‐
σουν  διάφορες  Διαδικασίες,  όπως  αλλαγή  πληρώματος,  Προμήθειες,  μικροεπισκευές  κλπ.  Προ‐
σφέρεται η περιοχή διότι η παρέκκλιση είναι αμελητέα.  
 
Πρόσφατα το ΝΕΕ ενημερώθηκε και ζητήθηκε  η βοήθεια του, ότι ορισμένοι περιβαλλοντικοί σύλ‐
λογοι έχουν καταφύγει στο ΥΠΕΚΑ απαιτώντας να σταματήσει αυτή η πρακτική, διότι δημιουργούν 
οπτικά αντιαισθητικό περιβάλλον κλπ., χωρίς να έχει ποτέ διαπιστωθεί κάποιας μορφής ρύπανση.  
 
Ερευνώντας  το ΝΕΕ  το θέμα πληροφορήθηκε ό,τι  τα  Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ναυτιλίας  δεν 
αποδέχονται τις αιτήσεις των συλλόγων, όμως το Ναυτιλίας αδρανεί να εγκρίνει τον σχετικό λιμε‐
νικό κανονισμό. Το ΝΕΕ έχει απευθυνθεί στο ΥΝΑ και έχει στηρίξει την συνέχιση της προσεγγίσεως 
των πλοίων.  
 
 
(3)                                           Νηολόγηση Πλοίων  
 
Έως πριν περίπου 1 χρόνο ένα πλοίο για να υψώσει την Ελληνική Σημαία (Νηολογηθεί στο Ελληνι‐
κό Νηολόγιο) χρειάζονταν περί τις 35 υπογραφές και χρονική περίοδος πάνω από (6 μήνες). 
 
Ευτυχώς προσπάθειες ετών από εταιρεία με πλοία Ελληνικής σημαίας και ευρύτερη συναντίληψη 
και στήριξη από το ΝΕΕ/Εφοπλισμό βρήκαν «ευήκοον ούς» στο ΥΝΑ και ο τότε Υπουργός Κ. Μου‐
σουρούλης με ορθή δομημένη διαδικασία ξεκίνησε την ενέργεια να απλουστευτούν οι Διαδικασί‐
ες, περιοριστεί ο χρόνος (το 6μηνο) και το σύστημα να γίνει Ηλεκτρονικό, όπως ισχύει σε ανταγωνί‐
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στριες Σημαίες Κύπρου, Μάλτας, Marshall Islands κλπ.  
 
Ήδη το σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά και με τη πρόσφατη ενέργεια του Υπουργού Οικονομι‐
κών (Ι. Στουρνάρα) απλοποιήθηκε έτι περαιτέρω αποφασίζοντας: 
 
«Χορηγείται η αποκλειστική αρμοδιότητα για την διαχείριση, παρακολούθηση και συντονισμό της 
Διαδικασίας υπογραφής για νηολόγηση στη Διεύθυνση Εισοδήματος της Γενικής Διεύθυνσης Φορο‐
λογίας του Υπουργείου Οικονομικών».  
 
 
(4)                                                  Ship Recycling 
 
H από 4ετίας συνομολογηθείσα Διεθνή Σύμβαση για την ανακύκλωση πλοίων,  γνωστή ως «Hong 
Kong», όπου στην διαμόρφωση της το ΝΕΕ είχε σημαντική συμβολή με εκπρόσωπο του τον κ.  Γ. 
ΓΑΒΡΙΗΛ  πρόσφατα  απασχόλησε  την  ΕΕ  προκειμένου  να  διαμορφωθούν  κανόνες  ασφαλείας 
(Υγιεινής & Ασφαλείας) στους χώρους διαλύσεως πλοίων (1η θέση έχει η Ινδία, 2η το Μπαγκλαντές 
και ακολουθούν οι άλλες έως την Τουρκία). 
 
Μαζί  και  κανόνες  σχετικά  με  την  κύρωση  της  και  τις  εξαιρέσεις  χαρακτηρισμού  του  πλοίου  ως 
«waste». 
 
Το ουσιαστικό όμως είναι ό,τι η Σύμβαση δεν έχει ακόμη εφαρμοσθεί και εάν δημιουργηθούν κα‐
νονιστικές Διατάξεις που θα βλάψουν την επικρατούσα κατάσταση στις χώρες Διαλύσεως η Σύμβα‐
ση τίθεται εν αμφιβόλω αφού πρέπει και αυτές να την κυρώσουν. 
 
Οικονομικά πρόκειται για περί τα 7 δις $ ετησίως χρήμα με πρώτες χώρες την Ινδία – Μπαγκλαντές 
(εκ των 1184 πλοίων το 2012 στην Ινδία τα 456, Μπαγκλαντές, 208, Τουρκία 40 κλπ).  
 
 
(5)                                     Κανόνες Κατασκευής – IACS 
 
Ο Εφοπλισμός (ΝΕΕ & ΕΕΕ) πλήρωσε 15.000 λίρες Αγγλίας για να σχολιαστούν και αξιολογηθούν οι 
κανόνες εφαρμογής κατασκευής των πλοίων, ως προς τον σχεδιασμό των πλοίων, την διαμόρφωση 
για εύκολη πρόσβαση στα δυπύθμενα, την σχέση & ευθύνη στην υπογραφή της συμβάσεως κατα‐
σκευής των 3 συμμετεχόντων πλοιοκτήτη, ναυπηγείου, νηογνώμωνα κλπ.  
 
Το αποτέλεσμα είναι θετικό, διότι ο IACS ανταποκρινόμενος στα σχόλια βελτίωσε ορισμένους κα‐
νόνες,  αλλά  πονηρά  σκεφτόμενος  δημιούργησε  άλλες  διατάξεις  που  επιβαρύνουν  το  πλοίο  και 
κατ΄ επέκταση τον Πλοιοκτήτη, όπως πχ διέγραψε τους κανόνες μεγέθους των void spaces και αν‐
θρωποθυρίδων εισόδου κλπ. 
 
Επίσης ευρίσκεται σε εκκρεμότητα η από τον σχολιασμό πρόταση ΝΕΕ/ΕΕΕ, όπου προτείνεται κατά 
την σύνταξη και υπογραφή της Συμβάσεως Ναυπηγήσεως να συνεργάζονται και συνυπογράφουν ο 
Νηογνώμονας,  το Ναυπηγείο και ο Πλοιοκτήτης, με συνέπεια η όποια Σύμβαση να έχει στοιχεία 
που στη συνέχεια μετά τον guarantee period επιβαρύνουν τον Πλοιοκτήτη ως απαιτήσεις του επι‐
βλέποντος Νηογνώμονα κλπ.  
 
 
(6)                                  Φορολογία πλοίων ξένης σημαίας 
 
Ο  νόμος 4110/13  προβλέπει  ότι  και  τα  ξένης  σημαίας  διαχειριζόμενα από  την  Ελλάδα πλοία θα 

97



_____________________________________________________________________________________________________ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ 

 

πληρώνουν τον αναλογούντα για τα Ελληνικής σημαίας πλοία φόρο με βάση τους κοχ. 
 
Δεδομένου, όμως ότι όλα τα πλοία βάσει της Σύμβασης 1969 έχουν πιστοποιητικά καταμέτρησης 
μόνον σε GT, ανετέθη στον ΚΕΕΠ ο έλεγχος μελέτης ανακαταμέτρησης που τα πλοία του υποβάλ‐
λουν. 
 
Η προβλεπόμενη διαδικασία είναι ο ΚΕΕΠ : 
 

(α) Με την παραλαβή της ανακαταμέτρησης σε ΚΟΧ (GRT) να εκδίδει «προσωρινή βεβαίωση» 
και εντός 4μήνου την «Οριστική». 
(β) Η ν. εταιρεία με την «Προσωρινή» βεβαίωση πληρώνει στην Δ.Ο.Υ. τον φόρο, ο οποίος θα 
οριστικοποιηθεί όταν υποβληθεί η «Οριστική». 

 
Ο ΚΕΕΠ έχει παραλάβει περί  τις 3500 μελέτες και ουδεμία έλεγξε, ώστε να εκδώσει «Οριστική». 
Επιπλέον από μηνός ΔΕΝ χορηγεί ούτε την «Προσωρινή». Το ΝΕΕ σε συνεργασία με την ΕΕΕ‐GSCC 
έχει ενεργήσει.  
 
 
(7)                                              Εκδόσεις ΑΡΓΩ 
 
Οι ιστορικές Ναυτιλιακές «Εκδόσεις Αργώ» και για το 2014 ετοιμάζουν ιδιαίτερης Ναυτιλιακής ση‐
μασίας με σημαντικά ιστορικά στοιχεία την ειδική Έκδοση. 
 
Στα ποικίλα περιεχόμενα συναντάμε το ιστορικό, που οδήγησε στο θεσμικό θεμελιακό για τη ναυ‐
τιλία από το 1953 άρθρο 13 του ν.δ. 2687 «περί επενδύσεων και προστασίας κεφαλαίων εξωτερι‐
κού». Τι ποιο επίκαιρο για την σημερινή κατάσταση της κρατικίστικης νοοτροπίας και της απαξίω‐
σης & του κυνηγήματος της επιχειρηματικότητας.  
 
Επίσης το ιστορικό της Ν. Εκπαίδευσης με την ίδρυση της ΑΕΝ Ύδρας κλπ.  
 
 
(8)                                     Εκδήλωση Νέου Έτους Πίτα  
 
Ενημερώνεται το ΔΣ για το 2014 η Εκδήλωση – Κοπή Πίτας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ια‐
νουαρίου 2014 στις εγκαταστάσεις του «Ιδρύματος Ευγενίδου».  
 
 

Θέσεις – Απόψεις ΔΣ 
 

Τα μέλη του ΔΣ συμμετέχοντας στα ανωτέρω θέματα εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στον Πρόε‐
δρο και τις Υπηρεσίες του ΝΕΕ για την με ενδιαφέρον και αποτελεσματικότητα παρακολούθηση και 
χειρισμό όλων των θεμάτων της ναυτιλίας και παρακαλούν να συνεχιστεί η ίδια διαδικασία.   
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ΟΜΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΕΕ 

ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ 
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Υγιής ανταγωνισμός και κίνητρα ανάπτυξης της Ακτοπλοΐας 
 
Ημερίδα ΥΝΑ με θέμα «Ακτοπλοϊκό δίκτυο νήσων Κυκλάδων περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 
Νάξος 16/05/2013 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΡΑΤΣΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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