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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ  
 
 
Διοικητικός φορέας της Ναυτιλίας 
 
Κατά  τον  χρόνο  που  έφυγε  2014  σε  Κυβερνητικό  Επίπεδο  υπήρξε  σταθερότητα  με 
συγκυβέρνηση  Ν.Δ.  &    ΠΑΣΟΚ,  όπου  το  Υπουργείο  Ναυτιλίας  ως  ανεξάρτητο  πλέον 
Υπουργείο  με  την  επωνυμία  «Υπουργείο  Ναυτιλίας  και  Αιγαίου»  έχοντας    ως  βασικό 
στελεχιακό  δυναμικό  και  πάλι  το  Λιμενικό  Σώμα,  απόκτησε  την  παλιά  και  μακροχρόνια  
επιτελική  του  οντότητα  στον  χειρισμό  των  ποικίλων  θεμάτων  της  Ναυτιλίας.  Έπαυσε  η 
πολυδιάσπαση που επί  τρία  χρόνια υπήρχε ως  τμήμα άλλων Υπουργείων με  ένταξη  του 
Λ.Σ.  στο Υπουργείο Δημόσιας  τάξεως κλπ.  Έτσι  είχαμε  ικανό νομοθετικό έργο με  νόμους 
Π.Δ., Αποφάσεις με προεξέχοντα  τον νόμο για τα θαλαμηγά 4256/14,  το Π.Δ. 141/14 για 
την  Ναυτεργασία &  Ναυτική  Εκπαίδευση,  τα  ΝΕΚΕ  (Ιδιωτικά  Ναυτικά  Σχολεία  Ναυτικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επιμόρφωσης), το Ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων 
για την ακτοπλοΐα, την πλήρη ανασύσταση και ένταξη του ΛΣ στο Υπουργείο και άλλα. 
 
Ναυτικό Επιμελητήριο   
 
Το  ΝΕΕ  συνέχισε  την  δραστηριότητά  του  με  την  ίδια  επιμέλεια    και  μεθοδικότητα  να 
μελετά, αναλύει και καταρτίζει προτάσεις για όλα τα θέματα της ναυτιλίας εισηγούμενο 
προς τους αρμόδιους φορείς. Μεταξύ άλλων: 
 
• Πρωτοστάτησε  στο  νόμο  για  τα  θαλαμηγά,  όπου  οι  δικές  του  τεκμηριωμένες  και 

στηριγμένες σε έρευνα και μελέτη θέσεις έγιναν διατάξεις του νόμου 4256/14. 
 
• Συνέβαλε  στην  ομαλοποίηση  των  διαδικασιών  για  την  χορήγηση  της  οριστικής 

βεβαιώσεως  καταμετρήσεως  των  πλοίων  από  GT  και  σε  GRT  (κοχ)  που  είναι  το 
στοιχείο φορολόγησης  των πλοίων στην Ελλάδα. 

 
• Προσέφερε την τεχνογνωσία του στις συσκέψεις στο Υπουργείο για την βελτίωση της 

Ναυτικής Εκπαίδευσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των Αξιωματικών  και με 
την έκδοση του Π.Δ. 141/14 σε αντικατάσταση του 243/98 επετεύχθη η αναγνώριση 
της  θαλάσσιας  Υπηρεσίας  διανυομένης  σε  ξένης  σημαίας    πλοία  για  φοίτηση  στα 
ΚΕΣΕΝ και απόκτηση διπλώματος Β΄ και Α΄ τάξεως. 

 
• Με  την  έρευνα  και  τα  στοιχεία  που  επί  σειρά  ετών  συγκεντρώνει  υποστήριξε  το 

θεσμό  «ο  Πειραιάς  κεντρικό  διαμετακομιστικό  Λιμάνι»  και  με  αφίσες  και  στα 
«Ποσειδώνια 2014» το αποδείκνυε. 

 
• Το 2014 τον Φεβρουάριο είχε αρχαιρεσίες για το ½ του Δ.Σ. όπου εισήλθαν νέα μέλη 

σε ποσοστό 31%. 
 

 
 
Για το ΝΕΕ  
Ι. Μ. Τσενεμπής  
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Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΤΣΟΣ 

B’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΡΑΥΛΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΑΒΡΙΗΛ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 

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

            
 ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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The HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING is the 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 ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 

Πραγματοποιήθηκε με  επιτυχία η  καθιερωμένη ετήσια  εκδήλωση  του Ναυτικού Επιμελητηρίου για  το  νέο 
έτος  την  Τετάρτη  14  Ιανουαρίου  στο  Ίδρυμα  Ευγενίδου.  Παραβρέθηκαν  πολλά  και  σημαντικά  μέλη  της 
ναυτιλιακής κοινότητας καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, το ΝΕΕ 
επέδωσε  τιμητική  πλακέτα στην  οικογένεια  του  εκλιπόντος  Λουκή Φαφαλιού,  επί  σειρά  ετών  μέλους  του 
Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπροέδρου του Ναυτικού Επιμελητηρίου.  
 
Ο  κεντρικός  ομιλητής  της  εκδήλωσης,  Πρόεδρος  του ΝΕΕ  Γεώργιος  Γράτσος  επεσήμανε  μεταξύ  άλλων  ότι 
παρά  την  κρίση  που  συνεχίζει  να  πλήττει  την  ναυτιλία  από  το  2008,  η  Ελλάδα  εισπράττει  σημαντικούς 
φόρους  και  εθελοντικές  εισφορές  από  την  ναυτιλία  της  κάθε  χρόνο.  Για  τον  κλάδο  της  Ακτοπλοΐας,  ο  κ. 
Γράτσος τόνισε την ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ στα εισιτήρια, ενώ η ανάπτυξη του homeporting στον κλάδο 
της Κρουαζιέρας είπε ότι καθυστερεί εξαιτίας των ακριβών τελών των αεροδρομίων και την μη αναβάθμιση 
των  υποδομών.  Για  τα  Σκάφη  Αναψυχής,  ο  Πρόεδρος  του  ΝΕΕ  αναμένει  ανάπτυξη  του  κλάδου  σαν 
αποτέλεσμα της νέας νομοθεσίας, ενώ επίσης αναφέρθηκε εκτενώς στην παραγωγικότητα των αξιωματικών 
ΕΝ.  Αναλυτικά  η  ομιλία  του  Προέδρου  του  ΝΕΕ  παρατίθεται  μετά  τα  φωτογραφικά  στιγμιότυπα  από  την 
εκδήλωση.  
 
Απευθύνοντας χαιρετισμό, ο Υπουργός Ναυτιλίας & Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έκανε απολογισμό της 
θητείας του στο υπουργείο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην άριστη, όπως την χαρακτήρισε, συνεργασία του 
με  την  ναυτιλιακή  κοινότητα  και  τόνισε  την  συνεισφορά  της  ναυτιλίας  στην  εθνική  οικονομία.  
 
Ο  εκπρόσωπος  της  Αξιωματικής  Αντιπολίτευσης  Θοδωρής  Δρίτσας  στον  χαιρετισμό  του  μεταξύ  άλλων 
τάχθηκε  υπέρ  της  αυτονομίας  του  Υπουργείου Ναυτιλίας,  υπέρ  της  δημόσιας  ναυτικής  εκπαίδευσης,  ενώ 
είπε  ότι  όταν ο  ΣΥΡΙΖΑ  γίνει  κυβέρνηση θα  επιδιώξει  καλή συνεργασία με  το ΝΕΕ που  το αναγνωρίζει ως 
θεσμικό φορέα για θέματα ναυτιλίας.  
 

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση 

Η κοπή της πίτας μετά την ευλογία από τον Παπαγιώργη (Αντιναύαρχο ΛΣ) και τα συγχαρητήρια στον κ. Μ. Βαρβιτσιώτη 
που του έτυχε το φλουρί. (Για πρώτη φορά μετά από 2000 πίτες που συμμετείχε, όπως παρατήρησε ο ίδιος) 

Επιδόθηκε τιμητική πλακέτα στην οικογένεια του εκλιπόντος Α΄ Αντιπροέδρου ΝΕΕ Λουκή Φαφαλιού 
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Ομιλητής ο κ. Γ. Γράτσος (Πρόεδρος ΝΕΕ) και τα μέλη της ΔΕ στο Πάνελ. Από αριστερά ο κ. Γ. Πατέρας (Α’ Αντι/δρος), 

Ομιλητής ο κ. Μ. Βαρβιτσιώτης, (Υπουργός Ναυτιλίας & 
Αιγαίου).  Στην πρώτη σειρά καθήμενοι επίσημοι του 
Εφοπλιστικού χώρου, Υπουργοί, Βουλευτές, ο Δήμαρχος 

Ομιλητής ο κ. Θ. Δρίτσας, Βουλευτής και εκπρόσωπος Ομιλητής ο κ. Λ. Δημητριάδης - Ευγενίδης, 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου  

Από αριστερά: ο κ. Γ. Πατέρας (Α’ Αντ/δρος), η κα Μ. Τραυλού 
(B’ Αντ/δρος), ο Α. Αγαπητός (Μέλος ΔΕ), ο κ Γ. Γράτσος 
(Πρόεδρος ΝΕΕ), Ο κ. Μ. Βαρβιτσιώτης (Υπουργός ΥΝΑ), ο κ. 
Ιωάννης Πλατσιδάκης (Μέλος ΔΕ), ο κ. Β. Λογοθέτης (Μέλος 
ΔΕ), ο κ. Τριφύλλης (Μέλος ΔΣ), η κα Α. Λουδάρου (Μέλος ΔΣ), 
ο κ Ι. Περαντινός (Μέλος ΔΣ) 
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Η ομιλία του κ. Γ. Γράτσου 
 
Σας ευχαριστώ που τιμήσατε την εκδήλωση του ΝΕΕ για το νέο χρόνο, το 2015.  
 
Ευχαριστώ επίσης το Ίδρυμα Ευγενίδου για τη φιλοξενία στις εγκαταστάσεις του. 
 
Η  χρονιά  που  πέρασε  ατυχώς  τέλειωσε  με  την  καταστροφική  πυρκαγιά  στο  επιβατηγό  οχηματαγωγό 
NORMAN ATLANTIC όπου χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Εκ μέρους της ναυτιλίας θέλουμε να εκφράσουμε την 
λύπη και την συμπάθειά μας στους συγγενείς των θυμάτων όπως και στους διασωθέντες επιβάτες για την 
περιπέτειά τους. Καθώς επίσης και για τα ναυάγια που συνέβησαν στα τέλη του χρόνου των πλοίων Hoegh 
Osaka και Cemfjord. 
 
Τα  αίτια  των  ατυχημάτων  αυτών  εξετάζονται.  Όταν  καταγραφούν,  η  γνώση  θα  μειώσει  την  πιθανότητα 
επανάληψης παρομοίων συμβάντων.  
 
Το 2014  ήταν άλλη μια δύσκολη  χρονιά  για  την  ναυτιλία.  Βιώνουμε μια  ναυτιλιακή κρίση που άρχισε  τον 
Οκτώβριο του 2008 και ακόμη δεν δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Οι εμπειρίες είναι τραυματικές.  
 
Ποντοπόρος 
Η  ποντοπόρος  ναυτιλία  είναι  κλάδος  εντάσεως  κεφαλαίου  με  πολύ  μεγάλες  διακυμάνσεις.  Οι  τιμές  των 
πλοίων  διαχρονικά  απαξιώνονται,  άρα  οι  αποσβέσεις  είναι  μεγάλες.  Από  τα  στοιχεία  εισηγμένων 
ποντοπόρων  ναυτιλιακών  εταιρειών  στα  διεθνή  χρηματιστήρια  διαπιστώνεται  μια  πτώση  της  αξίας  των 
μετοχών από την αρχή της ναυτιλιακής κρίσης, το φθινόπωρο του 2008, που κυμαίνεται από 20%‐90%. Από 
τις  καλές  μέρες  η  μείωση  είναι  μεταξύ  80%  έως  και 99%.  Αντίστοιχες  είναι  και  οι  ζημιές.  Από  το 2011  οι 
Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες μειώθηκαν κατά 12% και κυρίως οι μικρότερες (Petrofin Research). 
Από  στοιχεία  της  Bundesbank  υπάρχουν  παγκοσμίως  περίπου  100  δις  ΕΥΡΩ  ναυτιλιακά  δάνεια,  μεγάλο 
μέρος των οποίων είναι μη εξυπηρετούμενα και υπό συνεχή παρακολούθηση.  
 
Τα ανωτέρω στοιχεία, γνωστά από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δείχνουν ότι οι συσσωρευμένες ζημιές της 
ποντοπόρου  ναυτιλίας  τα  τελευταία 6  περίπου  χρόνια  είναι  πάρα πολύ  μεγάλες  και  Κύριος  οίδε πότε  θα 
αποσβεσθούν,  για  να  ξαναγίνουν  οι  ναυτιλιακές  επιχειρήσεις  κερδοφόρες.  Φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα 
επιβιώνουν από αποθεματικά καλύτερων εποχών και αναδιαρθρώσεις.  
 
Παρά  τις  σημαντικές  αυτές  πολυετείς  ζημιές,  με  το  ισχύον  φορολογικό  σύστημα  η  Ελλάδα  εισπράττει 
σημαντικούς φόρους και εθελοντικές εισφορές από την ναυτιλία κάθε χρόνο. 
 
Λόγω  των  τεχνολογικών  εξελίξεων,  βάσει  των  οποίων  τα  νέου  σχεδιασμού  πλοία  έχουν  20%  έως  30% 
λιγότερη κατανάλωση στις ίδιες ταχύτητες με ίδιες φορτώσεις, εφοπλιστικές εταιρείες διεθνώς προσπαθούν 
να  προσελκύσουν  κεφάλαια  για  την  απόκτηση  ανταγωνιστικότερων  πλοίων,  για  να  επιβιώσουν  και  να 
αναπτυχθούν. Αυτές οι αυξήσεις κεφαλαίου αλλοιώνουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Εδώ ας σημειωθεί ότι σε 
ορισμένες  χώρες  οι  επενδύσεις  σε  πλοία  νέας  τεχνολογίας  επιχορηγούνται,  για  να  βοηθούν  τις  ναυτιλίες 
τους να είναι πιο ανταγωνιστικές και να λειτουργούν πλοία φιλικότερα στο περιβάλλον. 
 
Όπως  έλεγαν  οι  παλιοί  «η  θάλασσα  αρρωσταίνει  αλλά  δεν  πεθαίνει».  Εύχομαι  στο  εγγύς  μέλλον  να 
εξισορροπήσει η ναυτιλία για να αποσβέσει τις ζημιές και να αρχίσει να καταγράφει κέρδη. 
 
Ακτοπλοΐα 
Παρόμοια περίπου εικόνα έχουμε και στην ακτοπλοΐα, η οποία για να συνεχίσει να λειτουργεί αναγκάζεται 
να  ανακεφαλαιώσει  τα  δάνειά  της  με  αποτέλεσμα  να  μειώνονται,  και  εδώ,  τα  ποσοστά  ιδιοκτησίας  των 
παλαιών μετόχων. Πωλούνται πλοία για να καλύψουν υποχρεώσεις. Πέφτουν και οι αξίες των μετοχών. Έτσι 
οι απώλειες είναι πολλαπλές. 
 
Πιστεύουμε  ότι  περισσότερα  πρέπει  να  γίνουν  για  να  μειωθεί  το  κόστος  λειτουργίας  των  πλοίων,  ενώ  οι 
εταιρείες να συνεχίσουν να προσφέρουν τις απαραίτητες υπηρεσίες στο επιβατηγό κοινό. Αυτό έχει σχέση 
με  την  καλύτερη  οργάνωση  δρομολογίων,  συνεργασίες,  χρήση  μικρότερων  πλοίων  εκτός  εποχής, 
εναρμονισμό επάνδρωσης με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και την επιλογή πλησιέστερων λιμένων όπως π.χ.  το 
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Λαύριο που θα μείωνε σημαντικά τον χρόνο λειτουργίας και την κατανάλωση των πλοίων.  
 
Είναι ανάγκη να μειωθεί ο ΦΠΑ στα εισιτήρια,  καθ’  ότι  είναι  το μόνο μέσο που συνδέει 1.6  εκατομμύρια 
νησιώτες  και  τις  νησιωτικές οικονομίες με  τον  κύριο κορμό  της  χώρας.  Έτσι  κάνει δυνατή  την αύξηση  του 
τουρισμού στην χώρα μας, του οποίου το 75% περίπου γίνεται στα νησιά μας.  
Εδώ  να  σημειωθεί  ότι  οι  κρατικές  επιχορηγήσεις  στο  νευραλγικό  αυτό  μέσο  είναι  ελάχιστες  σε  σχέση  με 
αυτές που δίδονται για χερσαίες μεταφορές ή αερομεταφορές. 
 
Προς αυτή την κατεύθυνση είναι η μεταρρύθμιση με την ρυθμιστική διάταξη του Αυγούστου 2014, η οποία 
παρέχει  την  δυνατότητα  του  απεγκλωβισμού  της  Πολιτείας  από  πολυετείς  συμβάσεις,  όταν  προκύπτουν 
προβλήματα ελλιπούς εξυπηρέτησης και ποιοτικής υποβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών από τα πλοία 
στις  επιδοτούμενες  γραμμές.  Ήδη  καθιερώνεται  το  ηλεκτρονικό  εισιτήριο  μετά  προσπάθεια  18  μηνών. 
Πρέπει όμως να γίνουν και άλλα για να επιτευχθεί η παραγωγικότητα του κλάδου. 
 
Διαμετακομιστικό κέντρο 
Η ανωτέρω σκοτεινή εικόνα φωτίζεται από τις εξαιρετικές επιδόσεις της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων 
από  τον  Πειραιά,  όπου  το  2014  παρουσίασε  και  πάλι  σημαντική  αύξηση  πλησιάζοντας  το  20%  ενώ 
παράλληλα φαίνεται να έχουν αρθεί και επιλυθεί τα εμπόδια για την ολοκλήρωση της μεγάλης επένδυσης 
στις  λιμενικές  υποδομές  του  Πειραιά  αλλά  και  στη  σιδηροδρομική  σύνδεση  του  Πειραιά  με  την  κεντρική 
Ευρώπη.  
 
Για το θέμα αυτό ο ΠΑΣΚΑΛ ΛΑΜΙ, διακεκριμένος Γάλλος οικονομολόγος πρώην εκτελεστικός διευθυντής του 
Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου  (ΠΟΕ)  και  πρώην  Επίτροπος  Εμπορίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  με 
δημοσίευση  σε  Ελληνική  Εφημερίδα  (Καθημερινή  26.10.2014),  αναφέρει  ότι  ο  Πειραιάς  μπορεί  να 
μετατρέψει  την  Ελλάδα  σε  Σιγκαπούρη  της  Μεσογείου,  διότι  η  θέση  της  χώρας  και  οι  δρόμοι  του 
παγκόσμιου θαλάσσιου  εμπορίου  την προικοδοτούν με σημαντικά πλεονεκτήματα  για  να αναπτυχθεί  στα 
πρότυπα της Σιγκαπούρης. Προϋπόθεση όμως είναι ένα ανταγωνιστικό θεσμικό πλαίσιο πολύ δουλειά και 
συνεχής προσπάθεια, όχι μόνο για τα λιμάνια αλλά και για την εγκατάσταση γραμμών συναρμολόγησης και 
μεταποίησης, Ήδη τα βήματα που έχουν γίνει δείχνουν ότι είναι επιτεύξιμοι φιλόδοξοι στόχοι, αποφαίνεται 
ο κ. ΛΑΜΙ.  
 
Το ΝΕΕ αισθάνεται δικαιωμένο γιατί από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 πίστευε ότι ο Πειραιάς, λόγω της 
γεωγραφικής του θέσης, θα μπορούσε να εξελιχθεί στο διαμετακομιστικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου 
και στην πύλη εισόδου προς την Ε.Ε. των εμπορευμάτων που παράγονται στην Άπω Ανατολή. Από τότε το 
ΝΕΕ πίεζε για την αποπεράτωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης  Ικονίου και Θριάσιου, η οποία είχε αρχίσει 
προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980 αλλά ολοκληρώθηκε μόλις φέτος!! 
 
Μόλις  αναβαθμιστεί  το  όλο  σιδηροδρομικό  δίκτυο  προς  τα  σύνορα  πιστεύουμε  ότι  θα  αυξηθεί  ακόμη 
περισσότερο  η  διακίνηση  πράγμα  που  θα  ωφελήσει  την  Ελλάδα  γιατί  θα  δημιουργήσει  πολλές  θέσεις 
εργασίας στην ελαφρά βιομηχανία που θα προσθέτουν αξία αποφεύγοντας έτσι δασμούς εισαγωγής. 
 
Κρουαζιέρα 
Παρά τις επιδράσεις από τα περιστατικά της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής η άφιξη επισκεπτών 
με κρουαζιερόπλοια διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα. Ατυχώς όμως αργεί ακόμη η ανάπτυξη της Ελλάδας ως 
homeporting hub  για  κρουαζιερόπλοια  πράγμα  που  πιστεύουμε  ότι  έχει  να  κάνει  με  τα  ακριβά  τέλη  των 
αεροδρομίων και της σχετικές υποδομές που χρειάζονται αναβάθμιση. 
 
Σκάφη αναψυχής 
Στον τομέα των σκαφών αναψυχής τον Απρίλιο του 2014 με την συνδρομή όλων των φορέων της ναυτιλίας 
και  τουρισμού αναμορφώθηκε το μέχρι σήμερα απωθητικό νομοθετικό πλαίσιο. Η Ελλάδα, μια κατ’  εξοχή 
ναυτική  χώρα με  τις  καλύτερες παραλίες και μαγευτικά  νησιά,  είχε  καταντήσει  να φιλοξενεί  το μικρότερο 
ανά  κεφαλή  αριθμό  σκαφών  αναψυχής,  ποσοστό  που  είναι  74%  μικρότερο  από  τον  μέσο  όρο  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Με την καινούργια νομοθεσία πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να προσελκύσει πολλά περισσότερα 
σκάφη αναψυχής στις μαρίνες της και να δημιουργηθούν και άλλες ακόμη. Έτσι θα δημιουργηθούν δεκάδες 
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χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.  
 
Η  ως  τώρα  πολιτική  μας  έδιωχνε  σκάφη  αναψυχής  από  την  Ελλάδα  τα  οποία  έφευγαν  και  πήγαιναν  να 
ελλιμενισθούν στην Τουρκία, Κροατία, Μαυροβούνιο κ.α. 
 
Εδώ  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  το  επιτελείο  του  Υπουργείου  Ναυτιλίας  και  Αιγαίου  και  κυρίως  τον  κ. 
Υπουργό  για  την  πολύ  καλή  συνεργασία  που  είχαμε  στην  διαμόρφωση  της  νομοθεσίας.  Οι  σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις που έγιναν αφορούν την απρόσκοπτη λειτουργία της ναυτιλίας συμπεριλαμβάνουν δε και 
θέματα όπως: 
 
 την Ναυτεργασία και  την Ναυτική Εκπαίδευση με  τις  νέες διατάξεις για  την επαγγελματική σταδιοδρομία 
των  ναυτικών  μας,  την  διευκόλυνση  των  αξιωματικών  μας  και  αποφυγή  συνωστισμού  στο  ΚΕΣΕΝ  για  τα 
πτυχία εξειδικεύσεως μέσω των ΝΕΚΕ,  
 την αύξηση των εισαγομένων σπουδαστών στις ΑΕΝ και την δυνατότητα φοίτησης σε αυτές με την λιγότερη 
δυνατή δαπάνη από πλευράς των σπουδαστών ( όσον αφορά διαμονή, μετακίνηση κ.λ.π.)  
 την ενοποίηση του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ με το ΓΕΝΕ και άλλα πολλά  
 
Παραγωγικότητα 
Θεωρώ σκόπιμο να σταθώ στο θέμα της παραγωγικότητας. Η λέξη ατυχώς στην Ελλάδα θεωρείται ανάθεμα 
επειδή  όλοι  την  συνδέουν  με  την  μείωση  του  κόστους  εργασίας.  Αυτό  είναι  λάθος.  Όσοι  το  κάνουν  δεν 
έχουν,  προφανώς,  διερωτηθεί  γιατί  άλλες  ανεπτυγμένες  χώρες,  με  σημαντικά  ψηλότερο  κατά  κεφαλή 
εισόδημα,  προσελκύουν  επενδύσεις  επειδή  είναι  ανταγωνιστικές  και  παραγωγικές,  ενώ  εμείς  δεν  το 
καταφέρνουμε.  
 
Παραγωγικότητα είναι η παραγωγή έργου ανά μονάδα κόστους.  
 
Ο  εξειδικευμένος  εργάτης  με  κατάλληλη  υλικοτεχνική  υποδομή  και  νομοθεσία  που  δεν  δημιουργεί 
αγκυλώσεις  είναι  παραγωγικός.  Άτομα  μορφωμένα  στο  επίπεδο  της  ελάχιστης  απαραίτητης  γνώσης  που 
λειτουργούν  σε  ένα  δυσλειτουργικό,  γραφειοκρατικό  περιβάλλον  είναι  προφανώς  πολύ  λιγότερο 
παραγωγικά. Χρειάζεται να γίνουν οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές γιατί συμφέρουν την χώρα και τον 
πληθυσμό της. Εφ’ όσον δεν αλλάζει η νομοθεσία πρέπει να μειωθεί το κόστος του ανθρώπινου δυναμικού 
για  να  επιτευχθεί  παραγωγικότητα.  Με  άλλα  λόγια  οι  μισθοί  μειώνονται  λόγω  της  δυσλειτουργικής 
νομοθεσίας μας.  
 
Ας  καταλάβουμε  επιτέλους  ότι  για  να  γίνει  η  πατρίδα  μας  ανταγωνιστική,  να  αναπτυχθεί  και  το  κατά 
κεφαλήν εισόδημα να γίνει μεγαλύτερο, πρέπει να αποκτήσουμε ένα λειτουργικό πλαίσιο που προωθεί την 
παραγωγικότητα. 
 
Προφανώς  οι  υλικοτεχνικές  υποδομές  των  ΑΕΝ  υστερούν  πολύ  από  τις  αντίστοιχες  άλλων  χωρών  με 
μικρότερη  ναυτιλία.  Για  παράδειγμα  η  αντίστοιχη  σχολή  μηχανικών  αξιωματικών  της  Κίνας  (Shanghai 
Maritime University)  έχει ολόκληρο μηχανοστάσιο πλοίου στις εγκαταστάσεις της με διάταξη πραγματικού 
πλοίου. Έχει και δύο ποντοπόρα πλοία κατάλληλα διαμορφωμένα τα οποία εκτελούν μεταφορές αλλά έχουν 
επιπλέον ενδιαίτηση για 50 και 150 υποψήφιους αξιωματικούς, με δύο γέφυρες ούτως ώστε το μάθημα να 
γίνεται χωρίς να ενοχλεί την πραγματική λειτουργία του πλοίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο, με ελάχιστη ναυτιλία 
(ποσοστό 2%) έχει πολύ καλές ναυτικές σχολές όπως την Warsash και άλλες.  
 
Παράδειγμα:  πολύ  καλά  εκπαιδευμένοι  αλλά  και  με  επικαιροποιημένες  γνώσεις  και  ικανότητες  Έλληνες 
αξιωματικοί αμείβονται περισσότερο από άλλους επειδή είναι παραγωγικότεροι αποφεύγοντας κακοτοπιές 
και άλλα που κοστίζουν στην επιχείρηση πολλά. Άλλοι, λιγότερο ικανοί, δυσκολεύονται να βρουν δουλειά. 
 
Σκοπός  της  ναυτικής  εκπαίδευσης  πρέπει  να  είναι  η  δημιουργία  καλής  ποιότητας,  παραγωγικούς 
αξιωματικούς. Για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει τις κατάλληλες υποδομές, τους κατάλληλους δάσκαλους 
με επικαιροποιημένες γνώσεις και να οργανώνει τακτικά σεμινάρια από ειδικούς παγκόσμιων οργανισμών. 
Οι οργανισμοί αυτοί  εν πολλοίς προσφέρονται  να κάνουν  τα σεμινάρια δωρεάν για να αναβαθμίσουν την 
ποιότητα  του  ανθρώπινου  δυναμικού  στα  πλοία  που  ασφαλίζουν,  παρακολουθούν  η  χειρίζονται  τα 
μηχανήματά τους.  
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Ας γίνει αντιληπτό ότι η ισοπέδωση της μόρφωσης στα ελάχιστα αποδεκτά κριτήρια των διεθνών συμβάσεων 
είναι  αντιπαραγωγική.  Το  ζητούμενο  για  την  ναυτική  εκπαίδευση  είναι  να  προσφέρει  αναβαθμισμένη 
ποιότητα μόρφωσης στους υποψήφιους Έλληνες αξιωματικούς. 
 
Είναι  προφανές  ότι  η  Ελληνόκτητη  ναυτιλία  στην  πλειοψηφία  της  θέλει  καλά  εκπαιδευμένους  Έλληνες 
αξιωματικούς. Το σημερινό σύστημα χωλαίνει. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεράσουμε τις όποιες ιδεολογικές 
αγκυλώσεις  έχουμε  και  να  ακολουθήσουμε  την  πεπατημένη  ανεπτυγμένων  χωρών,  όπου  επιτρέπεται  η 
δημιουργία  σχολών  από  ιδιωτικά  ιδρύματα  τα  οποία  έχουν  κάθε  κίνητρο  να  θέλουν  οι  αξιωματικοί  που 
παράγουν να είναι οι καλύτεροι για να χρησιμοποιούνται από ναυτιλία που υπηρετούν. Έτσι θα κρατηθεί η 
ναυτική τεχνογνωσία στη Ελλάδα και όλα τα οφέλη που παρέχει ανέξοδα στην Πατρίδα μας. 
 
Εδώ θέλω να σημειώσω ότι υπολογίζουμε ότι το κόστος για την δημιουργία ενός αξιωματικού είναι περί τα € 
17.000  ενώ  κατά  την  διάρκεια  της  σταδιοδρομίας  του  θα  προσφέρει  στην  χώρα  περί  τα  €2.200.000 
συνάλλαγμα σε σημερινές τιμές. Άρα η δημιουργία ποιοτικών αξιωματικών συμφέρει την Ελλάδα. 
 
Από  ότι  καταλαβαίνουμε  σήμερα  Έλληνες  δημιουργούν  παρόμοιες  σχολές  στην  αλλοδαπή.  Γιατί  να  μην 
μπορούν και στη πατρίδα τους, όπως γινόταν παλιότερα; 
 
Επιμορφωτικές  σχολές  που  λειτουργούν  στην  Ελλάδα  πιστοποιούνται  από  άλλες  χώρες  αλλά  όχι  από  την 
Ελλάδα. Κάποια στιγμή αυτά πρέπει να αλλάξουν και να καταργήσουμε κάθε ιδεολογική αγκύλωση που μας 
κρατάει πίσω. 
 
Εδώ θα ήθελα να αναφέρω κ. Υπουργέ ότι με μεγάλη χαρά είδαμε την ίδρυση της NORSAFE ACADEMY στο 
Λαύριο για σωσίβιες λέμβους ελεύθερης πτώσης και άλλα σωστικά μέσα. Το ΝΕΕ για χρόνια πίστευε ότι μια 
παρόμοια σχολή στην Ελλάδα ήταν απαραίτητη. Από ότι ενημερωθήκαμε η σχολή του Λαυρίου θα είναι το 
κέντρο εκπαίδευσης της NORSAFE ACADEMY για την Μεσόγειο.  
 
Τελειώνοντας,  το  ΝΕΕ  θα  επιδώσει  τιμητική  πλακέτα  στην  οικογένεια  του  αγαπημένου  μας  ΛΟΥΚΗ 
ΦΑΦΑΛΙΟΥ επί σειρά ετών μέλους του ΔΣ και Αντιπροέδρου, που έφυγε τόσο νωρίς από κοντά μας. 
 
Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι Καλή Χρονιά 
 
Γιώργος Γράτσος 
Πρόεδρος 
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 15/1/2015 

portnet.gr  15/1/2015 

in.gr  15/1/2015 
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Το ΝΕΕ στα Ποσειδώνια 2014  

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος είναι ένας από τους βασικούς φορείς που παρέχουν θεσμική στήριξη 
στα Ποσειδώνια θέτοντας υπό την Αιγίδα του την κορυφαία στο είδος της διεθνώς ναυτιλιακή εκδήλωση.  
Στο περίπτερο του στην έκθεση των Ποσειδωνίων, το Ναυτικό Επιμελητήριο παρουσίασε με πίνακες την 
ταυτότητα του συνοπτικά, καθώς επίσης οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της δυναμικότητας όλων των 
κλάδων της Ελληνικής Ναυτιλίας. 
 
Ειδικότερα,  

1) Ο ρόλος του Ναυτικού Επιμελητηρίου στην Ελληνική Ναυτιλία  
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2) Οι προοπτικές ανάπτυξης του Θαλάσσιου Τουρισμού και η μεγάλη συνεισφορά του 
ποικιλοτρόπως στον τόπο 
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3)  Ο  Ελληνόκτητος  στόλος  που  κατέχει  την  πρώτη  θέση  στον  κόσμο  από  άποψη 
μεγέθους ενώ παράλληλα η ηλικία  του είναι μικρότερη από τον μέσο όρο. Οι Έλληνες 
πλοιοκτήτες υποστηρίζουν θερμά το μοντέλου πλοίου που θα είναι πιο φιλικό προς το 
περιβάλλον και ταυτόχρονα πιο επικερδές. Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζεται η δυναμική 
του κλάδου της Ακτοπλοΐας με τον ανανεωμένο στόλο που συμβάλει στην ανάπτυξη των 
νησιών.  Επίσης  γίνεται  αναφορά στη  ναυτική  εκπαίδευση,  στην  έλλειψη αξιωματικών 
και στις προοπτικές σταδιοδρομίας στο ναυτικό επάγγελμα. 
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4) Παρουσιάζονται οι δυνατότητες που ανοίγονται για το λιμάνι του Πειραιά να αναπτυχθεί 
σε  κεντρικό  λιμάνι  διαμετακόμισης  για  την  Βαλκανική  και  Κεντρική  Ευρώπη  έως  την 
Πολωνία. Τέλος, γίνεται αναφορά στα αυξημένα οφέλη που θα μπορούσε να αποκομίσει η 
εθνική  οικονομία  από  τη  ναυτιλία  μέσα  σε  ένα  σταθερό  νομοθετικό  περιβάλλον  χωρίς 
αντικίνητρα για την επιχειρηματική πρωτοβουλία 
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα 

O  Πρωθυπουργός  Α.  Σαμαράς  εγκαινιάζει  την  ναυτιλιακή  έκθεση  «Ποσειδώνια  2014».  Από 
δεξιά,  οι  κ.κ.  Χαρ.  Φαφαλιός  (Πρόεδρος  GSCC),  Γ.  Γράτσος  (Πρόεδρος  ΝΕΕ),  Θ.  Βενιάμης 
(Πρόεδρος ΕΕΕ), Πρωθυπουργός, Μ. Βαρβιτσιώτης (ΥΝΑ), Θ. Βώκος (εκπρόσωπος Ποσειδωνίων) 

Ο Πρόεδρος ΝΕΕ κ. Γ. Γράτσος υποδέχεται τον Πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά στο περίπτερο του ΝΕΕ 
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Στο Περίπτερο ΝΕΕ από αριστερά, οι κ.κ. Μ. Βαρβιτσιώτης (ΥΝΑ), Α. Σαμαράς (Πρωθυπουργός, Γ. Γράτσος 
(Πρόεδρος ΝΕΕ), Ι. Πλατσιδάκης (Μέλος ΔΕ/ΝΕΕ), Μ. Λογοθέτης (Μέλος ΔΕ/ΝΕΕ), Ε. Αποστολάκης Α. ΓΕΝ), 
Ι. Τραγάκης (Αντιπρ. Βουλής) 

Το Περίπτερο του ΝΕΕ με θέμα “The Greek Maritime Economy “. Δεξιά, banner του ΓΕΘΑ που εφιλοξενείτο 
στο περίπτερο. 
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Στο περίπτερο του ΝΕΕ, σπουδαστές ΑΕΝ Ύδρας με τον Πρωθυπουργό 

Στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των περιπτέρων ΕΕΕ‐ΝΕΕ, οι κ.κ Ι. Τσενεμπής, Σ. Ξυνός (Δ/ντές ΝΕΕ και ΕΕΕ 
αντίστοιχα) με την κα Κ. Πέππα (Αναπλ. Δ/ντρια ΕΕΕ) 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ‐ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
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Θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο το  2014 
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΕΕ κατά το 2014   συζήτησε, ανέλυσε, μελέτησε και σε συνεργασία 
με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις και άλλους ναυτιλιακούς φορείς διαμόρφωσε θέσεις και ναυτιλιακή 
Πολιτική,  που  προωθήθηκε  σε  Κυβερνητικούς  φορείς  στην  Ελλάδα  και  στον  διεθνή  Ναυτιλιακό 
Οργανισμό ΙΜΟ. 
 
Επιγραμματικά τα θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν: 
 
• Η  ενεργειακή  Πολιτική  που  πρέπει  διεθνώς  να  εφαρμοσθεί  για  την  κατασκευή  των  νέων 

πλοίων και για τον έλεγχο και την μέθοδο καταγραφής των εκπομπών αερίων  EEDI‐MRV. 
 
• Η  προστασία  των  ωκεανών,  θαλασσών,  κόλπων,  λιμένων  κλπ.  από  τoυς  επιβλαβείς 

μικροοργανισμούς που διακινούνται με το θαλάσσερμα.  
 
• Ανάλυση και μελέτη των υποχρεώσεων που η σχετική διεθνής σύμβαση BMW επιβάλει στα 

πλοία και τα συστήματα καθαρισμού του έρματος. Το ΝΕΕ και η Ελληνική Πλοιοκτησία έχουν 
τηρήσει  επιφυλακτική  στάση  στην  επικύρωση  της  Σύμβασης  και  δεν  διαψεύστηκα  διότι 
πρόσφατα οι ΗΠΑ αμφισβητούν  τα όποια συστήματα έχουν   υιοθετηθεί από  τον  ΙΜΟ   ως  
κατάλληλα 

 
• Η  αναμόρφωση  του  θεσμικού  και  νομικού  πλαισίου  λειτουργίας  των  θαλαμηγών  στην 

Ελλάδα  με  στόχο  την  απλούστευση  των  Διοικητικής  φύσεως  διαδικασιών  (αυτοπρόσωπη 
παρουσία  επιβατών  στο  Λιμεναρχείο,  ναυλοσύμφωνο,  διακοπή  ταξιδιού,  Ηλεκτρονικό 
Μητρώο κλπ.) όλα αυτά έγιναν νόμος του κράτους 4256/14‐Α92 . 

 
• Η    Ναυτική  Εκπαίδευση  –  Ναυτεργασία  με  προτάσεις  για  την  θαλάσσια  Υπηρεσία  που 

πραγματοποιείται σε πλοία      ξένης σημαίας να αναγνωρίζεται  για φοίτηση στο ΚΕΣΕΝ,  για 
έκδοση  αποφάσεων  και  Π.Δ.  για  λειτουργία  ιδιωτικής  ναυτικής  εκπαίδευσης  ,για  την 
βελτίωση   των ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ με επί πρόσθετη ύλη και ναυτοδασκάλους, για την συνέχιση 
των αποφοίτων ναυτικών λυκείων, να εξελίσσονται σε ναυτικούς εκτός ΑΕΝ κλπ. 

 
• Η  ανταγωνιστικότητα  της  ακτοπλοούσας  Επιβατηγού  Ναυτιλίας  και  ασφάλεια  γενικότερα 

της Επιβατηγού Ναυτιλίας. 
 
• Η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για  την δημιουργία ευνοϊκού  συστήματος έναρξης 

και λήξης κρουαζιέρας από τα Ελληνικά λιμάνια, ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου 
για τις άλλες κατηγορίες πλοίων μελών ΝΕΕ. 

 
• Ο Κώδικας για πλεύση  δια μέσου του Βορείου Περάσματος .«POLAR CODE» που τελευταία 

υπάρχει κινητικότητα  κλπ. 
 
Αναλυτικότερα:  
 
 
Θαλαμηγά σκάφη  
 
Ο νέος νόμος 4256 Απρίλιο 2014 (ΦΕΚ Α92) για τα Θαλαμηγά Επαγγελματικά & Ιδιωτικά  επέφερε 
ουσιαστική μεταρρύθμιση μετά από 15 χρόνια συνεχών εισηγήσεων προτάσεων του ΝΕΕ και των 
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συναφών φορέων, όπου με το νέο νόμο.   
 
(α) Περιορίζεται σημαντικά η Γραφειοκρατία, όπως με την δημιουργία «Ηλεκτρονικού Μητρώου» 
που πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο θα διευκολύνεται η διασύνδεση των διαφόρων Υπηρεσιών και θα 
παρέχονται εύκολα τα όποια στοιχεία.  

 
(β)  Καταργείται  η  υποχρέωση  έκδοσης  άδειας  ναυλώσεως,  η  οποία  όμως  παραμένει  έως  ότου 
τεθεί σε εφαρμογή το Ηλεκτρονικό Μητρώο. 

 
(γ) Παρέχεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα ναύλωσης του ιδιωτικού σκάφους. 

 
(δ)  Το  επαγγελματικό  σκάφος,  όταν  δεν  εκτελεί  σύμβαση  ναύλωσης  επιτρέπεται  να 
χρησιμοποιείται  από τον Πλοιοκτήτη. 

 
(ε)  Επιτρέπεται στα κοινοτικά σκάφη η  ναύλωση στην Ελλάδα και  για  τα σκάφη σημαίας  τρίτων 
χωρών, όσα είναι άνω των 35 μέτρων.  

 
(στ) Απλοποιείται η Διαδικασία Ναύλωσης και επιβίβασης των επιβατών, όπου με προγενέστερη 
διάταξη έπρεπε όλοι οι επιβάτες να περάσουν πρώτα από τη Λιμενική Αρχή (ταυτοπροσωπία).  

 
(ζ) Βελτιώνεται η απαίτηση και ο έλεγχος του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης σε σχέση με 
το παρελθόν. 

 
(η) Απλουστεύεται και διευκολύνεται η Διαδικασία υποβολής του Ναυλοσυμφώνου στις Αρχές με 
ηλεκτρονικό τρόπο. 

 
(θ)  Για σκάφη έως 24 μέτρα δεν απαιτείται οργανική σύνθεση,  εφόσον έχουν πλήρωμα αυτό θα 
ασφαλίζεται στο ΝΑΤ.  

 
(ι) Σκάφη που δεν έχουν ναυτολογημένο πλήρωμα δεν απαιτείται άδεια Απόπλου / Κατάπλου, ενώ 
όσα έχουν πλήρωμα απαιτείται μόνον άδεια απόπλου από το αρχικό λιμάνι.  

 
(κ) Επιτρέπεται ο μόνιμος ελληνισμός των αλλοδαπών σκαφών στην Ελλάδα, βασικός στόχος του 
Επιμελητηρίου  με  τις  κατά  καιρούς  προτάσεις  του  ως  αναπτυξιακό  βασικό  στοιχείο  με  άμεση 
απόδοση, για θέσεις εργασίας και ενίσχυση της Εθνικής Οικονομίας.  

 
(λ) Προβλέπεται κλιμακωτή μείωση στο ΦΠΑ που φθάνει το 90%, στη φορολογητέα αξία με βάση 
την αρχική πώληση.  

 
Τα στοιχεία, οι εισηγήσεις και προτάσεις του ΝΕΕ για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για 
τα Σκάφη Αναψυχής, ύστερα και από την μελέτη που το ΝΕΕ πραγματοποίησε το 2012 συνέβαλαν 
αποτελεσματικά  στην κατάρτιση του νόμου. 
 
Ακόμη για το νόμο 4256/14 εκκρεμούν να εκδοθούν ορισμένες Υπουργικές Αποφάσεις, είτε μόνο 
από τον Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου, είτε μαζί και με Υπουργεία Οικονομίας, Τουρισμού κλπ. 
 
Mεταξύ άλλων και οι αναφερόμενες στα άρθρα: 
 
Άρθρο 1.‐ «Ορισμοί παρ. 2» Κριτήρια για να υπαχθεί Ιστιοφόρο Πλοίο στα Επαγγελματικά.  Επίσης 
για να χαρακτηρισθεί ένα σκάφος Παραδοσιακό. 
Άρθρο 2.‐ «Μητρώο παρ. 5γ2». Διαδικασία για να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. 
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 Άρθρο3.‐«Εκμετάλλευση Επαγγελματικού». ‘Ίδρυση Ναυλομεσιτικών Γραφείων. 
Άρθρο 7.‐ «Ναυλοσύμφωνο παρ. 2α» Υπόδειγμα Ναυλοσύμφωνου και τρόπος υποβολής. (Το ΝΕΕ 
καλείται να προτείνει) . 
Άρθρο 8.‐ Στελέχωση επαγγελματικού παρ. 2β Προσόντα Κυβερνήτη.   
 (Το ΝΕΕ καλείται να προτείνει.) 
Άρθρο12.‐  «Ημερόπλοια  παρ.  8».  Εκπαίδευση  πληρώματος  για  προσβασιμότητα  αναπήρων  – 
ΑΜΕΑ. 
Άρθρο 13.‐ «Κυρώσεις παρ.3» Όρια προστίμου 
Άρθρο 15.‐«Ασφαλιστικά παρ. 4γ» Αναπροσαρμογή ποσού. 
 
 
Ναυτική Εκπαίδευση ‐ Ναυτεργασία                
 
Το    Δ.Σ.  του  ΝΕΕ  σε  συνεργασία  με  την  ΕΕΕ  και  άλλες  εφοπλιστικές  Ενώσεις,  συμμετέχει  σε 
συζητήσεις  στο  Υπουργείο  για  τη  Ναυτική  Εκπαίδευση  και  σταδιοδρομία  των  ναυτικών  και  σε 
συνεργασία με την ΕΕΕ και άλλες Εφοπλιστικές Ενώσεις διαμορφώνει την σχετική Πολιτική που ως 
βάση έχει την κατά το δυνατόν  καταλληλότερη σε διεθνή standards εκπαίδευση & κατάρτιση και 
την επάρκεια ποσοτικά – ποιοτικά ικανών αξιωματικών για  την στελέχωση των Ελληνικής σημαίας 
και άλλων σημαιών Ελληνόκτητα πλοία.  
Ανάμεσα στα πολλά που εισηγείται το ΝΕΕ/Εφοπλισμός  είναι: 

 
• η βελτίωση της εκπαίδευσης με επάρκεια και σε ναυτοδασκάλους 
 
• η αναγνώριση θαλάσσιας υπηρεσίας σε Ελληνόκτητα πλοία  
 
• η ευχέρεια τα παιδιά από τα Ναυτικά Λύκεια να εξελίσσονται σε αξιωματικούς  
 
• η  νομοθετική  ρύθμιση  να αναγνωρισθεί  η  λειτουργία παράλληλα με  την  Δημόσια  (ΑΕΝ & 
ΚΕΣΕΝ) και ιδιωτικής που επανομάζεται ΝΕΚΕ 
 
• η αναγνώριση  ναυτολόγησης  Δοκίμων  και  σε  Ελληνόκτητα  χωρίς  την  υποχρέωση αλλά  σε 
εθελοντική βάση την εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας.   
 
Από τα παραπάνω σε αρκετά ήδη έγινε νομοθετική ρύθμιση.        
 
 
Polar Code 
 
Διεθνώς  συζητείται  η  διάβαση  πλοίων  από  το  βόρειο  πέρασμα  όπου  από  χρόνια  υπάρχει 
νομοθέτημα με τίτλο «Polar Code» που ρυθμίζει, τον διάπλου από τον αρκτικό ωκεανό. Το θέμα 
όμως είχε μείνει αδιάφορο, διότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον πλοίων να διαπλέουν την δύσκολη αυτή 
περιοχή, ενώ ο χρόνος είναι υπολογίσιμα μικρότερος έναντι πλου από την  νότια διαδρομή μέσω 
Ειρηνικού – Ινδικού κλπ.  
 
Τα τελευταία χρόνια όμως, αξιολογήθηκε ως συμφερότερη διαδρομή, λόγω αύξησης και των Bun‐
kers, οπότε πολλά πλοία πλέον χρησιμοποιούν το «North Passages».  
 
Για  τούτο  έχουν  αρχίσει  συζητήσεις  στον  ΙΜΟ  επικαιροποίησης  του  κώδικα  σε  θέματα 
κατασκευαστικά των πλοίων, εφαρμογής διατάξεων της MARPOL κλπ. Ήδη διαμορφώθηκε σχετική 
μεθοδολογία  που  συζητείται  με  στόχο  να  περιοριστούν  απαιτήσεις  τοπικού  χαρακτήρα  όπως 
πλοήγηση κλπ.   
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CO2 & MRV (Monitoring Reporting & Verifications) ‐ EEDI 
 
Το ΝΕΕ  συζητά και συμμετέχει στον ΙΜΟ με διαμορφωμένες θέσεις που υπηρετούν την Ελληνική 
Εμπορική Ναυτιλία. Η ΕΕ ύστερα από διαβουλεύσεις επί προτάσεων σχετικά με το GT πλοίων που 
θα απαιτείται «MRV» κατέληξε για πλοία πάνω από 5000 GT. 
 
Γενικότερα η επίλυση του θέματος εκπομπών CO2 από τα πλοία αποκτά δυναμική με την απόφαση 
της ΕΕ που θα βοηθήσει για τελική λύση από τον ΙΜΟ εφαρμοζόμενη διεθνώς. 
 
Το  επικρατέστερο  σενάριο  είναι  η  «Συλλογή  στοιχείων  από  τη  χώρα  σημαίας  σε  ετήσια  βάση» 
αναφορικά με «tone miles». Επειδή όμως υπάρχουν και άλλες θέσεις αποφασίστηκε και λειτουργεί 
«intercessional correspondence group» υπό τον Κύπριο κ. Ανδρέα Χρυσοστόμου  πρώην Πρόεδρο 
ΜΕΡC – IMO. 
Η συντομογραφία των τίτλων είναι:‐  
           
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  
NECAS – Nox Emission Control Areas  
 
H φόρμουλα του ΕΕDI έχει ως εξής: 
 
ΕΕDI = 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 ΕΕDI Certificate να γίνει απαιτητό για τα νέα πλοία, εντασσόμενο σε chapter 4A του 
Αnnex VI της ΜΑRPOL, ενώ για όλα τα πλοία θα απαιτείται το SEE MP (Ship energy efficiency Man‐
agement Plan). 
 
Αναφορικά με τα θέματα εκπομπών αερίων από τα πλοία σε σχέση με την λειτουργία της Μηχανής 
και την ταχύτητα του πλοίου το ΝΕΕ/ΕΕΕ προ έτους σε συνεργασία με το ΕΜΠ (κ.Γ.Γρηγορόπουλος) 
πραγματοποίησε  ειδική Μελέτη  σχέσεων  ταχύτητας  κατανάλωσης  καυσίμων  και  εκπομπών  από 
στοιχεία 4 πλοίων, όπου καταδεικνύεται έως πιο επίπεδο δύναται να μειωθεί η ιπποδύναμη χωρίς 
να υπάρξει πρόβλημα Ασφαλούς διακυβερνήσεως του πλοίου. Αυτή η Μελέτη υπεβλήθη στον ΙΜΟ 
και στηρίχτηκε κατά τις συζητήσεις με εκπροσώπους ΝΕΕ/ΕΕΕ . 
 
Στο θέμα εμπίπτει και η διαμόρφωση κανόνων από  «  ΙΤΤC ‐ ΙSΟ 15016», όπου αυτοί οι 2 φορείς  
συνεργαζόμενοι θα παραγάγουν τις σχετικές διεθνές διατάξεις. Στις εργασίες τους συμμετέχει το 
ΝΕΕ.   
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 BWM – Convention   
                                                 
Το 2016 ενδέχεται να τεθεί σε εφαρμογή με δεδομένο ότι τα υπάρχοντα πλοία θα υποχρεωθούν σε 
εφαρμογή μετά το πρώτο survey  αντικατάστασης του IOPP (5ετία) Certificate. 
 
Συνεχίζουν  όμως  να  υπάρχουν  προβλήματα  στην  αξιοπιστία  των  από  τον  ΙΜΟ  αποδεκτών 
Συστημάτων καθαρισμού έρματος κατά δηλώσεις Intercargo, Intertanco, ICS, Bimco  και πρόσφατα 
οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει έντονη επιφυλακτικότητα..  
 
Άλλα  θέματα  που  μένει  να  διευκρινιστούν  είναι  το  stripping  των  δεξαμενών  με  τις  αντλίες  του 
έρματος, ενώ τα υπολείμματα είναι επεξεργασμένο έρμα, οι διαδικασίες δειγματοληψίας κλπ. 
 
Πάντως  υπάρχουν  πιέσεις  για  να  τεθεί  σε  εφαρμογή.  Η  χώρα  μας  και  ορθώς  δεν  έχει  ακόμη 
κύρωση την σύμβαση. 
 
Επιβατηγός  Ναυτιλία 
 
Σε συνόδους στον ΙΜΟ το 2014, που το ΝΕΕ επίσημα συμμετείχε και εξέφραζε την διαμορφωθείσα 
Ναυτιλιακή Πολιτική αναφορικά με τα επιβατηγά  (Διεθνών πλοίων – Ακτοπλοΐα) πλοία σε έντονο 
τρόπο προσβλήθηκαν και  
 
Σημειώθηκαν 
• Η ανάγκη για Υψηλού επίπεδου Ασφάλεια 
• Να απαντηθούν πρακτικά τα ερωτήματα προς τον ΙΜΟ όπως;  
Ποια λάθη έγιναν ; 
Ποιο το μάθημα, που πήραν και ποια εμπειρία που θα εκφραστεί με κανονισμούς ; 
Ποια τα ληφθέντα μέτρα ; 

 
Προκειμένου η κοινωνία να εμπιστεύεται τον ΙΜΟ πρέπει να αποδειχθεί ό,τι υπηρετεί το στόχο του 
«SAFΕTY». 
• Φυσικά συντάχθηκαν με αυτό οι αντιπροσωπείες και προτάθηκαν. 
• Να ξεκαθαριστούν οι διάφοροι τύποι πλοίων και υποχρεώσεις τους. 
• Διπλό κέλυφος του Μηχανοστασίου.. 
• Μηχανισμοί αυτόνομου κλεισίματος Υδατοστεγών χώρων για αποφυγή. Κατάκλισης και 

παρακολούθηση. 
• Σύστημα ευστάθειας μετά από ατύχημα. 
• Πραγματικά Γυμνάσια με εικονική βλάβη – ατύχημα 
• Ανανέωση συστημάτων σωσιβίων λέμβων κλπ. 
 

 
Κέντρο θαλάσσιου Εμπορίου ο Πειραιάς 
 
Το  ΝΕΕ  από  10ετίας  με  αναλυτικά  υπαρκτά  στοιχεία  υποστήριζε  ότι  το  Βασικό  λιμάνι 
διαμετακομιστικού  Εμπορίου  προς  την  Κεντρική  &  Ανατολική  Ευρώπη  θα  πρέπει  να  είναι  ο 
Πειραιάς αφού διαμορφωθεί  το αναγκαίο μεταρρυθμιστικό  νομικό πλαίσιο      και  λειτουργήσει η 
σιδηροδρομική γραμμή μέσα από το λιμάνι. Στις ναυτιλιακές εκθέσεις «Ποσειδώνια» ένα από τα 
θέματα που προβάλει επίμονα το ΝΕΕ είναι και αυτό.  
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Ναυτική Εκπαίδευση  
Χαιρετισμός του Προέδρου του ΝΕΕ  Γεωργίου Γράτσου στο Συνέδριο για την Ναυτική 
Εκπαίδευση στο Ίδρυμα Ευγενίδου την  7η Μαρτίου 2014 
 
 
Ευχαριστώ για την πρόσκληση να χαιρετίσω το Συνέδριο για την Ναυτική Εκπαίδευση και 
ευχαριστώ ιδιαίτερα τους οργανωτές, το «Ίδρυμα Ευγενίδου». 
 
Γενική θεώρηση της εκπαίδευσης εκ μέρους των χρηστών 
 
Η ναυτική εκπαίδευση είναι βασικός πυλώνας της Ελληνικής και Ελληνόκτητης ναυτιλίας 
που είναι, πιθανώς η μεγαλύτερη στον κόσμο. 
 
Η ναυτιλία μας δημιουργεί μεταξύ 200.000 και 300.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας 
και εισφέρει 12-19 δις ΕΥΡΩ ετησίως αναλόγως της ναυλαγοράς. Δημιουργεί δε περίπου 
7% του ΑΕΠ αν όχι περισσότερο. Η ύπαρξη αυτού του πλουτοπαραγωγικού κλάδου στην 
Ελλάδα είναι αποτέλεσμα ενός σταθερού φορολογικού συστήματος για την ναυτιλία και 
βασίζεται στην τεχνογνωσία των Ελλήνων αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού οι οποίοι 
επανδρώνουν τα πλοία και είναι απαραίτητα στελέχη των γραφείων που τα διοικούν.  
 
Όπως όλα τα πράγματα, η τεχνογνωσία, ο τρόπος λειτουργίας και τα σκάφη, εξελίσσονται 
και εκσυγχρονίζονται με τον καιρό. Για παράδειγμα το μέγεθος του μέσου φορτηγού πλοίου 
τα τελευταία 30 χρόνια διπλασιάστηκε, ο αριθμός δε των πλοίων ξηρού φορτίου αυξήθηκε 
κατά 110% περίπου. Αντίστοιχα εξελίχθηκαν και όλα τα άλλα είδη πλοίων. Όλα αυτά τα 
πλοία κυκλοφορούν με μεγαλύτερη ασφάλεια, στις ίδιες ακριβώς θάλασσες και ποτάμια, 
λόγω επικαιροποιημένων κανονισμών. Προφανώς, επειδή είναι μεγαλύτερα, η γνώση της 
συμπεριφοράς κάθε πλοίου σε περιορισμένα νερά πρωτεύει σήμερα. 
 
Υπολογίζεται ότι οι εν ενεργεία Έλληνες αξιωματικοί είναι περίπου 11.000. Το 2000 
εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός ήταν περίπου 18.000. Ο αριθμός των Ελλήνων αξιωματικών 
συρρικνώνεται, και μαζί του μικραίνει ο όγκος της ναυτικής τεχνογνωσίας που διαθέτει η 
Ελλάδα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι διαχρονικά αυτή ήταν ένας από τους βασικούς 
παράγοντες που συνετέλεσε στην σημαντική ανάπτυξη του εμπορικού μας στόλου.  
 
Το ΝΕΕ από το 1999 είχε υπολογίσει ότι για να έχουμε 1 Πλοίαρχο και 1 Α’ Μηχανικό στο 
90% του τότε εμπορικού μας στόλου των περίπου 3.200 πλοίων και να υπάρχει ένας 
Αρχιπλοίαρχος και ένας Αρχιμηχανικός στα γραφεία για κάθε 4 πλοία, πρέπει να εισάγονται 
στις σχολές για να υπηρετήσουν την ναυτιλία μας περίπου 2.000 υποψήφιοι ετησίως.  
 
Με βάση αυτό το σκεπτικό θα έπρεπε να είχαμε σύνολο περίπου 13.000 Πλοιάρχους και Α’ 
Μηχανικούς. Σήμερα έχουμε μόνον 11.000 αξιωματικούς ανεξαρτήτως βαθμού. Ας 
σημειωθεί ότι το 2013 λειτουργούσαν περίπου 3.400 Ελληνικά και Ελληνόκτητα πλοία 
πράγμα που σημαίνει ότι ο απαραίτητος αριθμός θα διαμορφώνετο στους 13.800 περίπου. 
 
Εδώ θέλω να επισημάνω ότι ο Πλοίαρχος είναι ο άνθρωπος που συντονίζει την σωστή 
εκτέλεση όλων των εμπορικών και διαχειριστικών λειτουργιών του πλοίου, αλλά και τον 
ασφαλή του πλου. Με άλλα λόγια ο ρόλος του είναι ρόλος διευθυντού παραγωγικής 

ΟΜΙΛΙΕΣ ‐ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΕΕ 
ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ 
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μονάδας που έχει αξία πολλές δεκάδες εκατομμυρίων δολαρίων. Εξυπακούεται ότι πρέπει 
να έχει και τις απαραίτητες γνώσεις.  
 
Δεν χωράει αμφιβολία ότι η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων εφοπλιστών θα ήθελαν να 
είχαν τουλάχιστον Έλληνα Πλοίαρχο στα πλοία τους. Αυτή η επιλογή όμως σήμερα δεν 
είναι εφικτή. Επειδή η ζήτηση είναι μεγαλύτερη, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι 
σημαντικά υψηλότερο το κόστος των Ελλήνων. Με την μικρότερη παραγωγή αξιωματικών η 
κατάσταση θα επιδεινώνεται, με ότι αυτό συνεπάγεται. 
 
Το σύστημα εισαγωγής, εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού πλου και τελικής παραγωγής 
αξιωματικών οδηγεί σε φαύλο κύκλο μείωσης αξιωματικών, άρα και της συνολικής 
τεχνογνωσίας. Για να διατηρήσουμε την ναυτιλία μας αυτό πρέπει να αλλάξει. Γιατί 
συμφέρει την Ελλάδα να αλλάξει. 
 
Για ανεξήγητους λόγους δεν εισάγονται στις σχολές παρά μόνο περίπου 1.300 σπουδαστές 
τον χρόνο, ενώ υποβάλλουν αιτήσεις περίπου 5.000 υποψήφιοι, πράγμα που συρρικνώνει 
την τεχνογνωσία της ναυτιλίας, την οποία προφανώς αποκτούν άλλοι. Αν συνεχίσει αυτό, 
είναι ορατή και η συρρίκνωση της ναυτιλίας και των ωφελειών της για την Ελλάδα. 
 
Η ναυτιλία επιθυμεί οι αξιωματικοί που παράγονται από τις ΑΕΝ να είναι καλοί χειριστές. Οι 
γνώσεις που αποκτούν είναι ικανοποιητικές, αλλά σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο 
πρέπει οι γνώσεις και ο τρόπος διδασκαλίας να γίνονται με συστήματα αιχμής, ούτως ώστε 
οι αξιωματικοί αυτοί να ανταποκρίνονται στις σημερινές αλλά και τις διαμορφούμενες στο 
μέλλον υποχρεώσεις τους, και να είναι παραγωγικοί. 
 
Είναι απαραίτητο να γίνει αντιληπτό ότι η παραγωγικότητα είναι συνάρτηση της 
εκπαίδευσης. Είναι επίσης απαραίτητο να καλλιεργείται κριτική σκέψη ούτως ώστε, 
γνωρίζοντας όλες τις παραμέτρους και τα προβλήματα που είναι πιθανό να συναντήσει το 
πλοίο κατά την διάρκεια της λειτουργίας του, να μπορούν να παίρνουν τις σωστές 
αποφάσεις για να αποφεύγονται ζημιές πλοίου και φορτίου, καθυστερήσεις και κάθε τι που 
επηρέαζε αρνητικά την κερδοφορία ενός πλοίου. Στο μέτρο αυτό, είναι απαραίτητο η 
εκπαίδευση να πηγαίνει πέρα από τις απαιτήσεις της STCW και να εστιάζεται και στα 
εμπορικά και στα νομικά θέματα τα οποία συναντούν κυρίως οι πλοίαρχοι κατά την διάρκεια 
της θητείας τους στο πλοίο. 
 
Παράδειγμα που προβληματίζει: Ενώ το ΝΕΕ είχε κανονίσει το UK CLUB να κάνει δωρεάν 
σεμινάριο σε κάθε κύκλο του ΚΕΣΕΝ στο θέμα αποφυγής πρόληψης και αποφυγής ζημιών 
και προβλημάτων και το Υπουργείο Ναυτιλίας είχε συμφωνήσει τα σεμινάρια αυτά δεν 
έγιναν ποτέ για ανεξήγητους σε εμένα λόγους. 
 
Είναι βέβαιο ότι οι καλύτερα εκπαιδευμένοι, και ως εκ τούτου οι πιο παραγωγικοί 
αξιωματικοί, θα μπορούν να διεκδικούν υψηλότερες αμοιβές λόγω των μεγαλύτερων 
ικανοτήτων τους.  
 
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι όπως λέει ο λαός «με όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια 
γράμματα θα μάθεις». Οι καθηγητές των ΑΕΝ πρέπει να έχουν και αυτοί επικαιροποιημένες 
γνώσεις της ναυτιλίας και να έχουν υπηρετήσει πρόσφατα επί πλοίου ώστε να είναι 
ενήμεροι των εξελίξεων. Προφανώς οι ΑΕΝ πρέπει να είναι εξοπλισμένες με τα καλύτερα 
και πιο σύγχρονα μέσα και μηχανήματα, για να επιτυγχάνεται ποιοτική εκπαίδευση. 
 
Σήμερα θέλουν να ενταχθούν στις ΑΕΝ πολλοί αξιόλογοι νέοι. Εφ’ όσον θέλουμε να 
διατηρήσουμε την τεχνογνωσία της ναυτιλίας στην Ελλάδα, και ότι αυτή αποφέρει σε θέσεις 
εργασίας και πλούτο στην χώρα, θα πρέπει να εκπαιδεύουμε το δυνατόν περισσότερους. 
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Σύμφωνα με την μελέτη BIMCO-ISF του 2010 αναφέρεται έλλειψη 15.000 αξιωματικών με 
αυξητικές τάσεις. Η υπολογιζόμενη έλλειψη θα δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση για καλούς 
Έλληνες αξιωματικούς και έτσι, θα βρουν εργασία πάρα πολλοί νέοι, σε Ελληνικά, 
Ελληνόκτητα και ξένα  πλοία 
 
Το κόστος της τετραετούς φοίτησης για την μόρφωση ενός αξιωματικού στις Σχολές 
ανέρχεται στα €20.000 περίπου. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους αυτού καλύπτεται από 
τα Ελληνικά πλοία. Μικρότερο μέρος είναι από τα κονδύλια της ΕΕ. Η δε συμμετοχή της 
Ελλάδας είναι μικρή.  
 
Τονίζω αυτή την διαφορετικότητα γιατί τα έξοδα κάθε άλλης μορφής εκπαίδευσης στην 
χώρα μας καλύπτεται από το κράτος.  
 
Το ΝΕΕ υπολογίζει ότι κατά την διάρκεια της απασχόλησης ενός αξιωματικού στο πλοίο και 
στην εταιρεία, μέχρι την συνταξιοδότησή του θα κερδίσει περί τα €2.5 εκατομμύρια (μέσος 
όρος περίπου €58.000 ετησίως).  
 
Η δημιουργία περισσότερων αξιωματικών για να καλυφθεί η ελληνική και η διεθνής ζήτηση 
είναι προς όφελος των νέων Ελλήνων, της Ελληνικής ναυτιλιακής συστάδας και της 
Ελληνικής οικονομίας.    
 
Πιστεύω ότι είναι μονόδρομος η δημιουργία περισσότερων πολύ καλά εκπαιδευμένων 
Ελλήνων αξιωματικών, γιατί τα οφέλη της πατρίδας μας θα είναι πολλαπλάσια. Κυρίως δε 
θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την ναυτική τεχνογνωσία στην Ελλάδα, και μαζί της ότι 
προσφέρει ο Ελληνικός και Ελληνόκτητος στόλος. 
 
Οι λεπτομερείς εισηγήσεις του εφοπλισμού για την εκπαίδευση έχουν κατατεθεί στο 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. 
 
Τελειώνοντας, εύχομαι κάθε επιτυχία στο Συνέδριο αυτό προς όφελος της ναυτικής 
εκπαίδευσης. 
 
Γιώργος Γράτσος,  
Πρόεδρος ΝΕΕ 
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___________________________________________________________________________________________ ΟΜΙΛΙΕΣ ‐ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  

 

ISLAND TOURISM AND 
YACHTING IN GREECE 

 
A presentation of George A. Gratsos Ph.D., President of the Hellenic Chamber of Shipping, at the  
High Level Conference on Insularity organized by the Ministry of Shipping & Aegean, at the 
Eugenides Foundation, on April 4, 2014 

 

40



___________________________________________________________________________________________ ΟΜΙΛΙΕΣ ‐ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  
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___________________________________________________________________________________________ ΟΜΙΛΙΕΣ ‐ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  

 

ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Παρουσίαση του Προέδρου του ΝΕΕ  Γεωργίου Γράτσου στη Διημερίδα «Χίος ‐ Ναυτιλία ‐ 
Προκλήσεις ‐ Αινίγματα». Χίος, 3‐4 Μαΐου 2014  
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___________________________________________________________________________________________ ΟΜΙΛΙΕΣ ‐ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  

 

2nd CRITICAL ANALYSIS OF SHIPPING 
ENVIRONMENTAL LEGISLATION 

 

A presentation of George A. Gratsos Ph.D., President of the Hellenic Chamber of Shipping, at 
MARE FORUM 4th BLUE SHIPPING SUMMIT 2014 ‐ “Looking Ahead”, Athens, 28 May 2014 
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___________________________________________________________________________________________ ΟΜΙΛΙΕΣ ‐ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  
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___________________________________________________________________________________________ ΟΜΙΛΙΕΣ ‐ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  

 

ATTEMPTS TO DATE ARE NOT IMPRESSIVE 
THE ENVIRONMENT CAN’T WAIT 
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___________________________________________________________________________________________ ΟΜΙΛΙΕΣ ‐ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  

 

MINIMUM POWER REQUIREMENTS FOR SAFE NAVIGATION 
 

A presentation of George A. Gratsos Ph.D., President of the Hellenic Chamber of Shipping,  
at SHOPERA Meeting ‐ Hamburg 29‐31 October 2014 
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________________________________________________________________________________________________ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΕΕ 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ENVISHIPPING  

 
Την 14η Νοεμβρίου 2014,  το Ναυτικό  Επιμελητήριο  διοργάνωσε  στα  γραφεία  του Ημερίδα  με  σκοπό  την 
παρουσίαση του προγράμματος Envishipping στη ναυτιλιακή κοινότητα.  Για το πρόγραμμα συνεργάστηκαν 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο DNV, η HELMEPA, η POLYECO, η Hellenic SeaWays, η Ariston Navigation 
και  το  ΝΕΕ.  Δηλαδή,  συνεργασία  φορέων  της  Ακαδημαϊκής  Κοινότητας,  ναυτιλιακών  επιχειρήσεων  και 
θεσμικών φορέων της ναυτιλίας.   
 
Το  Πρόγραμμα  ασχολείται  με  την  αποτύπωση  θεμάτων  των  αερίων  και  στερεών  ρύπων  καθ’  όλη  την 
διάρκεια  της  ζωής  του  πλοίου.  Είναι  εργαλείο  που  εισάγοντας  σταθερές  και  μεταβλητές  παραμέτρους 
κατασκευής και λειτουργίας του πλοίου, εκτιμώνται στοιχεία ποσοτήτων ρύπων που το κάθε συγκεκριμένο 
πλοίο και οι λειτουργικές του ιδιαιτερότητες εκλύουν στο περιβάλλον.  
 
Η  Ελληνική  πλοιοκτησία  από  την  δεκαετία  του  1980  έχει  δείξει  την  ευαισθησία  της  στο  θαλάσσιο  και 
ατμοσφαιρικό περιβάλλον ξεκινώντας με την πρωτοποριακή δημιουργία της ΗΕLMEPA που είναι εθελοντική 
συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος και καταλήγοντας στα ecovessels  που προοδευτικά σήμερα 
αποκτούν οι Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. 
 
Οι  πρωτοβουλίες  αυτές  έχουν  μετρήσιμα αποτελέσματα,  όπου  με  επίσημα  συγκριτικά  στοιχεία  από  2007 
έως 2012  έχουμε 20 % μείωση ατμοσφαιρικών ρύπων από την ναυτιλία. 
Οι δε πρωτοβουλίες για την προστασία των θαλασσών και ωκεανών τις οποίες ενστερνίστηκε ο Εφοπλισμός 
έχουν θεαματικά αποτελέσματα, όπου μετά τα μεγάλα ατυχήματα ρυπάνσεως του   Exxon Valdez  το 1989,  
του Prestige το 2002 κλπ, σήμερα καμία σημαντική ατυχηματική ρύπανση δεν καταγράφεται και ούτε  
φυσικά διανοείται κανείς σήμερα να εκβάλλει ρευστές ρυπαντικές ουσίες στη θάλασσα ούτε να απορρίψει 
στερεά απόβλητα στην θάλασσα. 
 
Η διαμορφωθείσα σήμερα συνείδηση για την προστασία του περιβάλλοντος στη ναυτιλιακή κοινότητα, είναι 
εγγύηση για όλο και πιο βελτιωμένες μεθόδους και πρακτικές αποφυγής της ρυπάνσεως. Το δε πρόγραμμα 
Envishipping ενισχύει την περιβαλλοντική ευαισθησία. 
 
Αναλυτικά για το πρόγραμμα στη διεύθυνση:  http://www.envishipping.gr 

53



________________________________________________________________________________________________ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΕΕ 

 

Γ. Γράτσος, Πρόεδρος ΝΕΕ Ν. Βεντίκος, ΕΜΠ 

Α. Στάμου, ΥΝΑ Δ. Λυρίδης, Laboratory of Maritime Transport 

Σ. Χατζηνικολάου, ΕΜΠ Γ. Δημόπουλος, DNV-GL 

T. Longva, DNV-GL Panel Discussion 

Οι ομιλητές της Ημερίδας Envishipping  
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________________________________________________________________________________________________ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΕΕ 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ 

Οικονομικοί  παράγοντες  από  την  Κίνα  επισκέφτηκαν  το  Ναυτικό  Επιμελητήριο  την  4η  Ιουνίου,  με  την 
ευκαιρία  της  ναυτιλιακής  έκθεσης  Ποσειδώνια  2014,  και  είχαν  εποικοδομητική  συζήτηση  για 
χρηματοοικονομικά και επενδυτικά θέματα με στελέχη του ΝΕΕ. 
Οι εκπρόσωποι της Κίνας μεταξύ άλλων ενημέρωσαν για το σύστημα επενδύσεων σε κατασκευές πλοίων σε 
ναυπηγεία της πατρίδας τους, πληροφορήθηκαν για την οντότητα της Ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και για 
τα επενδυτικά προγράμματα των Ελλήνων σε νέες κατασκευές.  
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________________________________________________________________________________________________ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΕΕ 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Φοιτητές  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  που  συμμετέχουν  στο  Εργαστήριο  Διοίκησης  Ναυτιλιακών  και 
Λιμενικών  Επιχειρήσεων,  πραγματοποίησαν  την  καθιερωμένη  ετήσια  ενημερωτική  επίσκεψή  τους  στο 
Ναυτικό  Επιμελητήριο  την  19η  Δεκεμβρίου  συνοδευόμενοι  από  την  Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  Μαρία 
Λεκάκου. 
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 26/10/2014 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 25/06/2014 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 13/03/2014 

ΕΣΤΙΑ 29/12/2014 
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Piraeus2Day.gr 27/06/2014 

zougla.gr 24/06/2014 
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Το έντυπο αυτό είναι εσωτερική παραγωγή του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 
Ακτή Μιαούλη 65, Τηλ. 210 4293827, Fax 210 4293831, Email: hcs@nee.gr  Web: www.nee.gr 


	00 FRONTCOVER2014.pdf
	Binder1.pdf
	01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΛΟΓΟΥ.pdf
	02 DS etc.pdf
	03 PITA.pdf
	04 POSIDONIA.pdf
	05 EGRAFA.pdf
	06 PRAKTIKA DS.pdf
	07 OMILIES.pdf
	08 DROMENA.pdf
	09 DHMOSIEYMATA.pdf


