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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Το 2015 ήταν μια χρονιά με έντονου χαρακτήρα διαδραματισθέντα γεγονότα στον πολιτικό χώρο,
που είχαν την σημειολογία τους και στον ναυτιλιακό χώρο.
Ι) Στον Κυβερνητικό χώρο:
Κατά το 2015 στον Κυβερνητικό χώρο είχαμε:
 Έως την 25/1/2015 Κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με Πρωθυπουργό τον κ. ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑ και
Υπουργό του Υπουργείου ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (ΥΝΑ) τον κ. ΜΙΛΤ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ.
 Στις 25/1/2015 στις Εθνικές Εκλογές πλειοψήφησε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά χωρίς
αυτοδύναμη Κυβέρνηση και την σχημάτισε με το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων (ΑΝΕΛ –
Πρόεδρος τους ο κ. Π. Καμμένος) και Πρωθυπουργό τον κ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ Πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ.
 Η νέα Κυβέρνηση αναδιάρθρωσε τα Υπουργεία και μετά το 2009 επί Γ.Α. Παπανδρέου που
συγχωνεύτηκε το αυτόνομο Υπουργείο Ναυτιλίας πάλι και τώρα αποτέλεσε τον 3ο κλάδο στο
Υπερυπουργείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΥΝΑΝΠ) με Υπερυπουργό
τον Καθηγητή κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΘΑΚΗ και στους 3 αναπληρωτές Υπουργούς στο Ναυτιλίας ορίστηκε
ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, Βουλευτής Πειραιώς.
 Η νέα Κυβέρνηση με Υπουργό Οικονομικών τον Καθηγητή κ. ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ,
διαπραγματευτή με την Commission για το χρέος οδήγησε την χώρα σε δημοψήφισμα και στις
29/6/2015 επεβλήθει Capital Control στις Τράπεζες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ναυτιλία. Στις
12/7/15 διασπάστηκε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με 35 Βουλευτές να καταψηφίζουν το (3ο Μνημόνιο),
Σύμβαση την αποκαλούν και οδηγήθηκε ο κ. Α. ΤΣΙΠΡΑΣ σε προκήρυξη εκλογών για τις 20/9/2015
και παραίτηση της Κυβέρνησης με ορισμό Υπηρεσιακής Κυβέρνησης με Πρωθυπουργό την κα
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ, Πρόεδρο Αρείου Πάγου και Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας τον κ. ΧΡΗΣΤΟ
ΖΩΗ πρώην στέλεχος ΑΝΕΛ.
Μετά τις εκλογές στις 20/9/2015 πρώτο κόμμα πάλι ήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς αυτοδυναμία, οπότε πάλι
σχημάτισε Κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ και ξανά στο Ναυτιλίας έγινε αλλαγή. Επανήλθε σε αυτόνομο
Υπουργείο με ονομασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και Υπουργό τον
πρώην Αναπληρωτή κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΡΙΤΣΑ.
ΙΙ) Στον Πολιτειακό χώρο
Στον Πολιτειακό χώρο είχαμε στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας τη λήξη της 10ετούς
θητείας (2Χ5 χρόνια) του Πασοκογενούς κ. ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ που η Πρόεδρος της Βουλής
ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΠΕΝΑΚΗ το 2005 με Κυβέρνηση ΝΔ υπό τον ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ του είχε
μεταφέρει το μήνυμα της εκλογής του λέγοντας και τα προφητικά λόγια «…..κε Πρόεδρε οι καιροί
είναι δύσκολοι και διαγράφονται δύσκολες εξελίξεις γύρω μας που θα επηρεάσουν ακόμη και θέματα
κυριαρχίας της χώρας μας….».
Τον Μάρτιο 2015 πάλι γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής 1ης Αριστερής Κυβέρνησης η κα ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ μετέφερε το μήνυμα στον Νεοδημοκράτη Βουλευτή κ. ΠΡΟΚΟΠΗ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ για την εκλογή του στη θέση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Στις δύο εκλογές η εκλογή του Προέδρου έγινε με συντριπτική πλειοψηφία, διότι υπήρξε συναίνεση
στο πρόσωπο και το κυβερνών κόμμα υποδείκνυε πρόσωπο από την Αξιωματική αντιπολίτευση,
οπότε η πλειοψηφία ήταν δεδομένη.
ΙΙΙ) Στον ναυτιλιακό χώρο
Στον ναυτιλιακό χώρο κατά το 2015 συνεχίστηκε με ελαφρές διακυμάνσεις η δυσμενής κατάσταση
στη ναυλαγορά των φορτηγών πλοίων, ενώ στα επιβατηγά υπήρξε θετικό αποτέλεσμα, ώστε όλες οι
Ακτοπλοϊκές εταιρείες να έχουν πλεόνασμα έναντι για χρόνια των ελλειμμάτων.
Στο ΝΕΕ συνεχίστηκε η παρέμβαση του σε όλα τα θέματα της ναυτιλίας σύμφωνα με τον θεσμικό του
ρόλο και στα ανά χείρας πεπραγμένα 2015 αποτυπώνεται έμπρακτα στο έργο του.
Ακόμη η επί 15ετία Προεδρεία του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΓΡΑΤΣΟΥ κατά δήλωση του λήγει και έχει
προωθήσει τις διαδικασίες για αντικατάσταση του το 2016 με τις Αρχαιρεσίες στις 17/2/2016.
Για το ΝΕΕ
Ι. Τσενεμπής
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ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ της ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελεί τον επίσημο σύμβουλο της
πολιτείας σε θέματα ναυτιλίας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει
ως σκοπό του την προστασία και την προαγωγή των συμφερόντων της Ελληνικής
Εμπορικής Ναυτιλίας μέσω κοινής συνεργασίας όλων των μελών του και τον
ορθολογικό συντονισμό της δράσεως τους. Ιδρύθηκε με τον Α.Ν. 191 της 30ης
Σεπτεμβρίου 1936, αφού είχε διαπιστωθεί η ανάγκη υπάρξεως ενός συντονιστικού
οργάνου μέσω του οποίου θα εξασφαλίζετο η εμπεριστατωμένη μελέτη των
θεμάτων όλων των κλάδων της ναυτιλίας καθώς και η έγκυρη γνωμοδότηση και
παροχή συμβουλών στις εκάστοτε κυβερνήσεις.
Από την ίδρυση του μέχρι σήμερα, το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος έχει
επιδείξει σημαντική δραστηριότητα μέσω της οποίας γνωμοδοτεί και διατυπώνει
απόψεις με την βοήθεια των έμπειρων μελών του καθώς και μελών Εφοπλιστικών
Ενώσεων, όπως και συνεργαζομένων ναυτιλιακών ειδημόνων, σε σχέδια Νόμων,
Προεδρικών Διαταγμάτων, Κανονισμό Λιμένων και γενικά ναυτιλιακών θεμάτων. Η
γνωμοδοτική δραστηριότητα του Επιμελητηρίου εκδηλώνεται επίσης και με την
συμμετοχή εκπροσώπων του σε Επιτροπές, Συμβούλια, συσκέψεις και Ομάδες
Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, άλλων υπουργείων, οργανισμών, Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κλπ. Επίσης παρακολουθεί και μελετά θέματα τα
οποία έχουν σχέση με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Πολιτική, πλαισιώνοντας παράλληλα με
έμπειρα και ικανά στελέχη την Ελληνική αντιπροσωπεία σε διάφορες συνόδους
Διεθνών Οργανισμών.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 32
μελών που εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες των πλοίων υπό Ελληνική σημαία. Η
θητεία εκάστου μέλους είναι τετραετής, ενώ οι εκλογές πραγματοποιούνται ανά
διετία για την ανανέωση 16 μελών και ακολούθως την εκλογή, από το Διοικητικό
Συμβούλιο, Προέδρου, δύο Αντιπροέδρων και τεσσάρων μελών της Διοικούσας
Επιτροπής.

Σήμερα το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, έχοντας την ευθύνη υποστήριξης του
έργου και των συμφερόντων της πρώτης και μεγαλύτερης ναυτιλίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από τις μεγαλύτερες του κόσμου, εντείνει τις προσπάθειες του για την
ορθή διαμόρφωση της ναυτιλιακής πολιτικής, προωθώντας παράλληλα θέματα τα
οποία απασχολούν έντονα την παγκόσμια ναυτιλία, όπως αυτά της ασφάλειας
πλοίων και ναυσιπλοΐας, της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, της
ναυτικής εκπαίδευσης και της προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα, κ.α.
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HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING
The HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING is the state’s counsellor on shipping
matters. It is a legal entity incorporated under Public Law aiming to safeguard 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 Marine and other shipping-related organisations, following closely all developments 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 elections 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 Chamber of Shipping endeavours to formulate a consistent and effective shipping 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.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2016

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
- αποτελεί πλέον θεσμό - για το νέο έτος την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Παραβρέθηκαν
ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θ. ΔΡΙΤΣΑΣ, Εκπρόσωπος του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κ.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Βουλευτής κ. Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, οι δήμαρχοι Πειραιά, κ. Ι.
ΜΟΡΑΛΗΣ, και Π. Φαλήρου, κ. Δ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ο Γ.Γ της ΠΝΟ, κ. Ι. ΧΑΛΑΣ, Πρόεδροι Εφοπλιστικών Ενώσεων
μεταξύ των οποίων και της ΕΕΕ, κ. Θ. ΒΕΝΙΑΜΗΣ, Πρόεδροι ναυτιλιακών οργανισμών και πολλά και
σημαντικά μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.

Ο Πρόεδρος ΝΕΕ, Δρ Γ.Γράτσος, υποδεχόμενος τον Υπουργό
ΥΝΑΝΠ, κ.Θ.Δρίτσα

Ο Α’ Αντιπρόεδρος ΝΕΕ, κ.Γ.Δ.Πατέρας, υποδεχόμενος τον
Υπουργό ΥΝΑΝΠ

Ο Ιερέας - Παπαγιώργης ευλογώντας την πίτα

Το φλουρί έτυχε στον κ. Θ.Δρίτσα

Από αριστερά ο κ.Γ.Αλεξανδράτος, μέλος Δ.Σ.-ΝΕΕ, ο κ.Β.Λογοθέτης, μέλος Δ.Ε.-ΝΕΕ, ο κ.Α.Αγαπητός, μέλος Δ.Ε.-ΝΕΕ, ο
κ.Ι.Θεοτοκάς, Γ.Γ. ΥΝΑΝΠ, ο κ.Θ.Δρίτσας, Υπουργός ΥΝΑΝΠ, ο Δρ Γ.Γράτσος, Πρόεδρος ΝΕΕ, ο κ.Γ.Δ.Πατέρας, Α’ Αντ/δρος
ΝΕΕ, ο Αθ.Αθανασόπουλος, Αρχηγός Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
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Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος του ΝΕΕ Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΤΣΟΣ ο οποίος αναφέρθηκε
στα ακόλουθα:
Κύριε Υπουργέ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Κύριε Εκπρόσωπε της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
Κυρίες, Κύριοι Υπουργοί,
Κύριοι Δήμαρχοι,
Κύριοι Βουλευτές,
Κυρίες και Κύριοι,
Σας ευχαριστώ που τιμήσατε την εκδήλωση του ΝΕΕ για το 2016.
Ευχαριστώ επίσης το Ίδρυμα Ευγενίδου για τη φιλοξενία στις εγκαταστάσεις του.

Το 2015 ήταν μια χρονιά με πολλές ομοιότητες με τις προηγούμενες στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που
δεν φαίνεται να επιταχύνουν την ανάκαμψη. Η ομιλία μου περιστρέφεται σ’ αυτό και επιστρατεύει πολλά
στοιχεία.
Ο Jacques Rueff, Ακαδημαϊκός (Academie Francaise), δικαστής στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
στενός οικονομικός σύμβουλος του Charles De Gaulle, προλόγισε το βιβλίο «Au Dela de L’Offre et de la Demande» [«Πέραν της Προσφοράς και της Ζήτησης»] (Payot, Paris, 1961) του Wilhelm Ropke (Σύμβουλος του
Ludwig Earhart και εκ των πατέρων της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς) ως εξής: «… η διαπίστωση ότι
ειλικρινείς σοσιαλιστές και φιλελεύθεροι επιδιώκουν τους ίδιους στόχους, θα έπρεπε να οδηγήσει
αμφότερους σε ενδελεχή έλεγχο συνειδήσεως …. Έτσι δεν τίθεται θέμα ούτε αρχών ούτε δόγματος αλλά
μόνον προβλήματα οικονομικής τεχνικής, αυστηρώς προσδιοριζόμενα και πηγάζοντα πάντοτε, όχι από
τοποθετήσεις συναισθηματικές και εμπάθειες, αλλά μάλλον από αυστηρά πειθαρχία της ενσυνειδήτου
νοήσεως.» Τούτων δοθέντων «ιδεολογίες» δεν έχουν θέση στην οικονομική σκέψη. Θέση έχει μόνο το
μετρίσιμο αποτέλεσμα για την ευημερία των λαών.

Ο Δρ Γ.Γράτσος στο βήμα

10

________________________________________________________________________________________ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Κραυγαλέο παράδειγμα η Ρωσία. Ο ανέκαθεν σιτοβολώνας της Ευρώπης που επί κομμουνισμού εισήγαγε
σιτηρά. Τώρα ξανακάνει αθρόες εξαγωγές. Ίδια γη, ίδια άτομα, άλλο σύστημα, μεγαλύτερος πλούτος!
Αντίστοιχα ο Deng Xiaoping έλεγε: «δεν έχει σημασία αν η γάτα είναι άσπρη ή μαύρη, φθάνει να πιάνει
ποντίκια». Είπε επίσης «αναζητάτε την ουσία από τα στοιχεία». Αναμόρφωσε το λειτουργικό σύστημα της
Κίνας. Προσέφερε ανάπτυξη και ευημερία σε μια χώρα που το ’79 είχε 66 φορές μικρότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ
από την Ελλάδα και σπίτια φτωχικά. Σήμερα μέσο αστικό διαμέρισμα (Shanghai) στοιχίζει 4000€-5500€/τμ
περίπου (1), ενώ στην Αθήνα σημαντικά λιγότερο.
Είναι εντυπωσιακή η διαφορά στους ρυθμούς ανάπτυξης και δημιουργίας πλούτου στις δύο χώρες κατά την
ίδια χρονική περίπου περίοδο!
Αναγκαστικά επαναλαμβάνω τα στοιχειώδη:
Βασική αρχή είναι: Για να έχεις έσοδα πρέπει να πουλήσεις προϊόντα η υπηρεσίες σε τιμή που κάποιοι είναι
διατεθειμένοι να τα αγοράσουν. Άρα η παραγωγικότητα είναι πρώτιστο μέλημα. Παραγωγικότητα είναι η
παραγωγή έργου ανά μονάδα κόστους. Παράγοντες που την επηρεάζουν είναι δεξιότητες, εξοπλισμός/
υποδομές και λειτουργικό σύστημα. Άρα η βελτιστοποίηση είναι απαραίτητη, όπως το λιτό κράτος και
ευνοϊκή νομοθεσία. Λιτό κράτος για να υπάρχουν πλεονάσματα για φθηνή, άνετη χρηματοδότηση
υλικοτεχνικών επενδύσεων για επίτευξη παραγωγικότητας και ανάπτυξης με αξιοπρεπείς μισθούς και
βιοτικό επίπεδο. Το αντίθετο αυξάνει φόρους, καταστρέφει αξίες, ανεβάζει επιτόκια, επιβραδύνει την
ανάπτυξη, συρρικνώνει μισθούς, συντάξεις και τελικά μειώνει φορολογικά έσοδα. Αυτό βιώνουμε σήμερα.
Επιβάλλεται και από την φύση. Οι Κηφήνες είναι απαραίτητοι μόνον για την γονιμοποίηση της Βασίλισσας.
Όταν υπάρχει έλλειψη τροφής (χρημάτων) εκδιώκονται από το μελίσσι. Άρα, όταν το δημόσιο στραγγαλίζει
την οικονομία, απλουστεύεις διαδικασίες και μειώνεις προσωπικό. Φορολογίες για να εκτρέφεις Κηφήνες
επιβαρύνουν παραγωγικά εργαζομένους (Μέλισσες Εργάτες), καταρρέει η παραγωγή, άρα η κυψέλη (το
κράτος ή η επιχείρηση). Για να κρατήσεις υγιείς παραγωγικές μονάδες πρέπει να έχεις ευελιξία στην
διαχείριση παραγόντων κόστους. Όσο υπάρχουν παραγωγικές μονάδες θα υπάρχουν θέσεις εργασίας,
περισσότερες η λιγότερες. Αν όμως πάψουν να υπάρχουν παραγωγικές μονάδες, τότε χάθηκαν όλες οι θέσεις
εργασίας. Νέες παραγωγικές μονάδες δύσκολα αναδημιουργούνται. Τόσο απλά.
Όσοι ενεργούν αντίθετα προς την φύση, έχουν είτε σκοπιμότητες η μπερδεμένη σκέψη. Αποτελέσματα
αυτού του σκεπτικού βλέπουμε καθημερινά γύρω μας. Στην χώρα μας, που είναι από τις ωραιότερες του
κόσμου, η παραχώρηση βίζας σε αλλοδαπούς κατόπιν αγοράς κατοικίας προσέλκυσε μόνο 983 άδειες, ενώ η
Λετονία, μια όχι τόσο ελκυστική ως προς την φύση της χώρα, με αντίστοιχες απαιτήσεις προσέλκυσε 13.518
(Καθημερινή 23-12-15)! Άλλες χώρες προσελκύουν επενδύσεις, εμείς τις απωθούμε.
Οι επενδυτές, όπως και οι πρόσφυγες, οδεύουν σε ελκυστικά και ασφαλή καταφύγια.
Η Ιρλανδία έχει 12% γκρίζα οικονομία και μικρότερους φορολογικούς συντελεστές, ενώ εμείς 24%, δηλαδή
21.6€ δις παραπάνω (βάσει ΑΕΠ), και υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές(2), για να συντηρούμε
σπάταλο δημόσιο. Μπήκε σε μνημόνιο τον Νοέμβριο του 2010, 6 μήνες μετά από μας. Ανέκαμψε; το 2014
είχε αύξηση ΑΕΠ 5.2% και το 2015 εκτιμάται 7%. Κρατικά έξοδα συρρικνώθηκαν. Τιμές σπιτιών και νοίκια
είναι σχεδόν σε ιστορικά υψηλά (3). Εδώ ακόμα καταρρέουν, και μαζί τους τα έσοδα από τις
αποκρατικοποιήσεις. Αν λειτουργούσαμε σαν Ιρλανδοί θα είχαμε διπλάσιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, και θα είχαμε
ήδη ανακάμψει. Εμείς συνεχίζουμε να έχουμε ύφεση, πτώση αξιών και μερικά μνημόνια ακόμη. Προφανώς,
κάτι πολύ λάθος κάνουμε.
Παραδείγματα που άπτονται της ναυτιλίας:
-Ο Πειραιάς μετά από πολλές προσπάθειες κατάφερε να αναδειχθεί σε Διαμετακομιστικό Κέντρο της
Ανατολικής Μεσογείου. Όταν επιτέλους, μετά από 20ετή προσπάθεια, κατάφερε να αποκτήσει
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σιδηροδρομική σύνδεση άρχισαν να τον χρησιμοποιούν περισσότερες πολυεθνικές. Ήθελαν να
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ιδιωτικοποίησής 3 εταιρείες. Με την παρεμπόδιση διελεύσεως των τρένων,
φορτία άρχισαν να τον παρακάμπτουν. Με τις αλλαγές προδιαγραφών τελικά μόνο η COSCO υπέβαλε
προσφορά.
-Κάποτε η ναυπηγοεπισκευή έσφυζε, δημιουργώντας πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας και πλούτο.
Κατασκευάζαμε νεότευκτα, μετασκευάζαμε πλοία σε επιβατηγά/ οχηματαγωγά κ.α., επισκευάζαμε το
μεγαλύτερο μέρος του Ελληνόκτητου στόλου. Από την δεκαετία του ’70 άρχισε ο κατήφορος και φτάσαμε
στην σημερινή απαξίωση, παρ’ όλους τους πολύ καλούς τεχνίτες και ναυπηγούς μας και σημαντικά
χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ από άλλες χώρες της ΕΕ. Όλα αυτά ενδεικτικά ενός αντιπαραγωγικού
λειτουργικού συστήματος.
Την δεκαετία του ’70 τα περισσότερα κρουαζιερόπλοια της Μεσογείου ήταν Ελληνικά. Ταξίδευαν και αλλού.
Σήμερα δεν υπάρχει κανένα. Διώχναμε και τα ξένα. Το «MARCO POLO» το 1996 δεν μπόρεσε να αποβιβάσει
επιβάτες στον Πειραιά αλλά μόνο στο Ναύπλιο. Παρενοχλήσαμε τo «ZENITH» και πολλά άλλα. Ευτυχώς ο
καταστρεπτικός αυτός νόμος αντικαταστάθηκε το 2010 με τον νόμο 3872/2010, ο οποίος έτυχε συντριπτικής
πλειοψηφίας στη Βουλή και βελτιώθηκε 2 χρόνια μετά με τον νόμο 4072/2012. Έκτοτε προσεγγίζουν την
Ελλάδα πολλά κρουαζιερόπλοια δημιουργώντας έτσι χιλιάδες νέες έμμεσες θέσεις εργασίας.
-Το 2000 περί τα 22 Ελληνικής σημαίας οχηματαγωγά, μόνα, συνέδεαν Ελλάδα με Ιταλία. Σήμερα περί τα 13
λειτουργούν, αλλά μόνον τα 5 έχουν Ελληνική σημαία! Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες αγκομαχούν και πολλές
έχουν πλέον περιέλθει στα χέρια αλλοδαπών.
-Η Ελλάδα με ~16000 χμ ακτογραμμή, τις ωραιότερες παραλίες, νησιά και θάλασσες, φιλοξενεί λιγότερα από
20.000 σκάφη αναψυχής ενώ η Ιταλία 110.000, η Γαλλία 220.000, και οι δύο με σημαντικά μικρότερες
ακτογραμμές.
-Το 2007 η ναυτιλία μικρών αποστάσεων αριθμούσε περίπου 1000 Ελληνικής σημαίας πλοία. Τώρα
απομένουν μόνο 400 πλοία (Καθημερινή 22-12-15).
-Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 η Ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία υπό Ελληνική σημαία αντιπροσώπευε
την συντριπτική πλειοψηφία του στόλου ενώ σήμερα, ζήτημα να αντιπροσωπεύουν το 21% του συνόλου των
Ελληνόκτητων ενώ τα υπόλοιπα αναπτύσσονται γιατί είναι ανταγωνιστικότερα.
Όλα τα ανωτέρω έχουν κοινό παρανομαστή την απωθητική Ελληνική νομοθεσία, που συνεχώς,
προσπαθώντας δήθεν να προστατεύσει θέσεις εργασίας, τις καταστρέφει. Παράδειγμα η απόρριψη από τη
Βουλή το 2012 του άρθρου 19 στο σχέδιο νόμου για την Εμπορική Ναυτιλία, που παρείχε τη δυνατότητα σε
πολλές ομάδες ανέργων Ελλήνων να απασχοληθούν στην νυτιλία.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί και η σημαντική μείωση ναυτιλιακών εισροών από τον Ιούλιο 2015 λόγω των Capital Controls, με την όποια αρνητική επίπτωση είχε στην οικονομία.
Όλα τα ανωτέρω δείχνουν ότι διαχρονικά λίγο καταλαβαίνουν οι ταγοί μας από οικονομική σκέψη και
πρακτική, πράγμα που εξηγεί την καθοδική πορεία που μας οδήγησε στη χρεοκοπία και τα μνημόνια.
Εμείς, ως πολίτες, είναι καλό να καταλάβουμε ότι: «Μια κυβέρνηση που μπορεί να σου προσφέρει τα πάντα
(δηλ. ο κρατισμός) είναι αρκετά δυνατή να σου αφαιρέσει τα πάντα» (Gerald Ford, 38ος Πρόεδρος, ΗΠΑ).
Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα από την δεκαετία του ’80 με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Οικονομική Γνώση και Πρακτική:
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Η γνώση καθημερινά αναπτύσσεται, αυξάνει και διαφοροποιείται. Μαζί της η τεχνολογία και οι βέλτιστες
πρακτικές.
Είναι προφανές ότι η ανάπτυξη της οικονομικής σκέψης και τεχνολογίας δημιουργεί ανατροπές σε
παραγωγικές διαδικασίες, προϊόντα και συστήματα που αντικαθιστούν παλαιότερα. Τις άμαξες τις
αντικατέστησαν τα αυτοκίνητα, τα οποία συνεχώς βελτιώνονται προς το οικονομικότερο και περιβαλλοντικά
φιλικότερο. Επιστημονικά αυτές οι ανατροπές ονομάστηκαν «δημιουργική καταστροφή» από τον Schumpeter. Σύμφωνα με μελέτη του Ricardo J. Caballero (economics.mit.edu/files/1785 - Ford International Professor Economics του MIT, τέως πρόεδρος του τμήματος οικονομικών του ΜΙΤ 2008-2011), που αναφέρεται σε
24 συγγράμματα: διαχρονικά η «δημιουργική καταστροφή» αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% της αύξησης
της παραγωγικότητας της οικονομίας(4).
Σύμφωνα με τους Davis, Haltiwanger και Schuh (1996) πάνω από 10% των θέσεων εργασίας που υφίστανται
(στην Αμερικανική οικονομία) ανά πάσα στιγμή δεν υπήρχαν πριν από ένα χρόνο και δεν θα υπάρχουν ένα
χρόνο αργότερα. Με άλλα λόγια το 10% των υπαρχουσών θέσεων εργασίας καταστρέφεται κάθε χρόνο και
το ίδιο ποσοστό δημιουργείται εντός του ιδίου χρόνου, οι περισσότερες δε στον ίδιο τομέα της οικονομίας(5).
Τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει επιστημονική βάση στο σκεπτικό ότι η νομοθετημένη διατήρηση
μη παραγωγικών πρακτικών «σώζει θέσεις εργασίας».
Τουναντίον από την διαχρονική μείωση των υπό Ελληνική σημαία πλοίων, και ταυτόχρονα των Ελλήνων
ναυτικών, αποδεικνύεται ότι, προσπαθώντας να διατηρήσουμε μη ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας και
πρακτικές καταστρέφουμε άλλες, περισσότερες θέσεις εργασίας, που θα δημιουργούντο αν π.χ. μπορούσε
το πλοίο να παραμείνει ανταγωνιστικό, διαχειριζόμενο εντός Ελλάδας και να αναπτύσσετο ο κλάδος.
Ως εκ τούτου ο μόνος τρόπος για να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας εντός Ελλάδας είναι η χώρα, και κάθε
παραγωγικός τομέας εντός της χώρας, να βοηθείται να αυξήσει την παραγωγικότητά του για να συνεχίσει να
υπάρχει, να ανδρώνεται και να δημιουργεί θέσεις εργασίας στον ίδιο περίπου χώρο (όχι οδηγού άμαξας
αλλά οδηγού αυτοκινήτου, συντονιστή κίνησης, συντηρητή μηχανημάτων κοκ.)
Η επιστήμη είναι μια και παγκόσμια. Άγνοια επιστημονικά αποδεδειγμένων πρακτικών τον 21ο αιώνα δεν
αντιπροσωπεύει βιώσιμη επιλογή.
Εκπαίδευση:
Η παραγωγικότητα αντιπροσωπεύει την παραγωγή έργου ανά μονάδα κόστους. Είναι προφανές ότι η
καλύτερη εκπαίδευση κάνει άτομα και διαδικασίες πιο παραγωγικές κι έτσι αυξάνει τις αποδοχές, μειώνει
φορολογικούς συντελεστές, γραφειοκρατία, κρατάει και προσελκύει επιχειρήσεις στην Ελλάδα, διατηρώντας
και δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι χώρες με την υψηλότερη
ανταγωνιστικότητα έχουν και το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, όχι το αντίστροφο. Χώρες με
αναποτελεσματικό λειτουργικό σύστημα, αναγκάζονται σε υποτιμήσεις του βιοτικού τους επιπέδου για να
γίνουν ανταγωνιστικές, αν ποτέ το καταφέρουν. Όπως εδώ.
Αυτό το αυτονόητο ισχύει για τις ΑΕΝ αλλά και τις πανεπιστημιακές σπουδές. Για να επιτευχθεί
ανταγωνιστικότητα η αριστεία στην εκπαίδευση πρέπει να είναι μονόδρομος. Σε οποιαδήποτε της μορφή
πρέπει να υπάρχουν καθηγητές και βοηθήματα με επικαιροποιημένη γνώση, γιατί οι αλλαγές είναι ραγδαίες.
Έτσι μόνο θα αντιστραφεί ο σημερινός κατήφορος.
Όσον αφορά τις ΑΕΝ, για να γίνει παραγωγικότερος ένας αξιωματικός, πρέπει επίσης να μπορεί να
προβλέπει και να αποφεύγει ζημιές, κακοτοπιές και καθυστερήσεις που κοστίζουν ακριβά. Για να γίνει αυτό
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πρέπει να διδάσκεται από ναυτοδάσκαλους με πρόσφατη εμπειρία σε πλοία, ειδικούς στον χειρισμό
μηχανημάτων, ειδικούς ασφαλιστικών εταιρειών κ.α. ειδικούς. Γενικές θεωρήσεις δεν αρκούν.
Άριστη, ουσιαστική, επικαιροποιημένη εκπαίδευση, χωρίς εκπτώσεις, είναι απαραίτητη σε όλους τους τομείς
της οικονομίας, αν η πατρίδα μας θέλει να ανακάμψει.
Ατυχώς οι άριστοι φεύγουν, οι άλλοι μένουν. Αυτό πιθανώς εξηγεί πολλά. Η χώρα δεν πάει μπροστά έτσι.
Χρειάζονται τομές, όχι ισοδύναμα που αυξάνουν φόρους, μειώνουν ανάπτυξη και έσοδα (η σχέση είναι
μαθηματική). Πρέπει να αντιστραφεί ο φαύλος κύκλος της απαξίωσης.
Όποιος το καταφέρει θα τον γράψει η ιστορία με χρυσά γράμματα.
Εύχομαι τα προαναφερόμενα να δώσουν έναυσμα διαφορετικής αντιμετώπισης γνωστών και τετριμμένων
προβλημάτων.
Τελειώνοντας, ιδιαιτέρως φέτος, θεωρούμε τιμή και υποχρέωση μας να τιμήσουμε πρώτα απ’ όλους τα
στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για τον καθημερινό τους αγώνα και τις
υπεράνθρωπες προσπάθειες να φέρουν σε πέρας την πολιτειακή αποστολή τους διασώζοντας
συνανθρώπους μας, με πίστη στα ιδεώδη του πολιτισμού μας και σεβασμό στις πανανθρώπινες και
διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού.
Θα θέλαμε επίσης να μνημονεύσουμε και να αναδείξουμε την τεράστια προσφορά αμέτρητων νησιωτών
μας, που με αυταπάρνηση και ανθρωπιά, αντάξιοι του πολιτισμού μας, συνέτρεξαν τους πρόσφυγες.
Όπως κάθε χρόνο, το ΝΕΕ θα βραβεύσει άτομα που προσέφεραν διαχρονικά πολλά στην Ελληνική ναυτιλία.
Αυτοί είναι:
-Ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ, γόνος ιστορικής ναυτιλιακής οικογενείας, για την επί σειρά ετών συμμετοχή
του στο Δ.Σ. και όργανα ΝΕΕ και την πολύ παραγωγική ενασχόληση και προσφορά του σε ποικίλα θέματα της
Εμπορικής Ναυτιλίας, της εθνικής οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου, και
-Ο κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΤΑΤΑΣ, συνεχιστής του έργου του πατέρα του Ανδρέα με δραστηριότητα στην Επιβατηγό
και μετέπειτα Ποντοπόρο Ναυτιλία, για την επί σειρά ετών ενεργό συμμετοχή του στο Δ.Σ., Δ.Ε. και όργανα
ΝΕΕ προσφέροντας με τις γνώσεις και εμπειρία του στο θεσμικό ρόλο του ΝΕΕ
Σας εύχομαι όλους καλή χρονιά, ήρεμες θάλασσες, υγεία, ευτυχία και η Παναγιά μαζί μας.
Γιώργος Α. Γράτσος Ph.D.
Πρόεδρος ΝΕΕ

(1)ShanghaiDaily.com 11-12-15
(2)A.T. Kearney – F. Schneider Ph. D., Linz University 2013
(3)Global Property Guide Irish house prices surging! Last Updated: Sep 06, 2015
(4) Over the long run, the process of creative destruction accounts for over 50 per cent of productivity growth.
(5)That is, over ten per cent of existing jobs are destroyed each year and about the same amount is created within the same
year. In particular, job creation and destruction flows are large, ongoing, and persistent. Moreover, most job flows take place
within rather than between narrowly defined sectors of the economy.
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Απευθύνοντας χαιρετισμό, ο Υπουργός
Ναυτιλίας & Νησιώτικης Πολιτικής κ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ μεταξύ άλλων
σημείωσε ότι η σχέση κράτους και
ναυτιλίας είναι μία σχέση αμφίδρομη
και ότι το ελληνικό κράτος έχει σταθεί
«μέχρι παρεξηγήσεως» υποστηρικτικά
προς τη ναυτιλία. Παραδέχτηκε την
αδυναμία στελέχωσης των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού με διδακτικό
προσωπικό εξ αιτίας των περικοπών στα
πλαίσια του «μικρότερου κράτους» και
ανήγγειλε διάλογο για την αναμόρφωση
της ναυτικής εκπαίδευσης. Σημείωσε
ακόμη ότι η μέριμνα και η προσπάθεια
του Υπουργείου είναι να αναμορφωθεί
όλο το πλαίσιο της Ναυτικής

Ο κ.Θ.Δρίτσας στο βήμα

Εκπαίδευσης και ανακοίνωσε ότι στο προσεχές διάστημα μαζί με τον Πρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων
Εφοπλιστών θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη να εγκαινιάσουν τις νέες εγκαταστάσεις της ΑΕΝ Ν.
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ που ανακατασκευάστηκαν με δαπάνη της ΕΕΕ και το θεωρεί τιμή που επί Υπουργίας του θα
γίνουν τα σημαντικά για την εκπαίδευση αυτά εγκαίνια.
Τους συμμετέχοντες χαιρέτησαν επίσης
πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής και
Βουλευτής ΝΔ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ ο
οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη
διαχρονικότητα και τα επιτεύγματα της
Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας διεθνώς
που οφείλονται όπως σημείωσε στο
πνεύμα της ελευθερης οικονομίας και
ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Ο κ.Ι.Τραγάκης στο βήμα

Ο δε κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ –
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ, Πρόεδρος του Ιδρύματος
Ευγενίδου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε
στη διαχρονική συμβολή του Ιδρύματος
με τις ποικίλες εκδόσεις του στη πρόοδο
της Ν. Εκπαίδευσης και ακόμα σημείωσε
ότι η επίσημη πολιτεία είναι καλό να
ενδιαφέρεται
και
προσελκύσει
επενδυτές, όμως θα πρέπει εξίσου να
στηρίζει με ανάλογα νομοθετήματα την
διατήρηση και λειτουργία των
υπαρχόντων μικρομεσαίων ιδιωτικής
πρωτοβουλίας επιχειρήσεων που πάρα
πολλά προσφέρουν στην Ελληνική
οικονομία.

Ο κ.Λεωνίδας Δημητριάδης – Ευγενίδης στο βήμα
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Επίδοση Πλακέτας από τον Πρόεδρο ΝΕΕ – τιμητική διάκριση - στο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Ο κ.Αθ.Αθανασόπουλος στο βήμα

Ευχαριστώντας ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αρχηγός ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για την τιμητική διάκριση μεταξύ
άλλων ανέφερε ό,τι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το σώμα να υπάρχει η αναγνώριση από τον χώρο της
ναυτιλίας, τον επίσημο εκπρόσωπό της το ΝΕΕ. Αναγνώριση του διαχρονικά προσφερόμενου έργου του
λιμενικού σώματος και τη συμβολή του στη πρόοδο και εξέλιξη της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας.
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Επίδοση πλακέτας από τον Υπουργό στον κ.Α.Ποταμιάνο (ανακηρύξεως επιτίμου μέλους Δ.Σ.- ΝΕΕ)

Ο κ.Ανδρέας Ποταμιάνος στο βήμα

Ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ευχαριστώντας για την τιμή σημείωσε ότι αστοχίες της εκάστοτε Ελληνικής
Κυβερνήσεως οδήγησαν σήμερα στο να μην υπάρχει ούτε ένα κρουαζιερόπλοιο Ελληνικής σημαίας, όταν
προ ετών η πλειονότητα των κρουαζιεροπλοίων ήταν Ελληνικά. Το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που
πραγματοποίησε στο Βόρειο Πόλο κρουαζιέρα ήταν Ελληνικό με πλήρες Ελληνικό πλήρωμα. Τα χρόνια αυτά
οι Έλληνες ναυτικοί υπηρετώντας στα κρουαζιερόπλοια αλλά και την Ποντοπόρο και άλλη ναυτιλία, ήταν
10αδες χιλιάδες και το ΝΑΤ το μεγαλύτερο και πιο εύρωστο ταμείο, όταν σήμερα είναι υπερχρεωμένο. Όλα
αυτά είναι σημαντικά στοιχεία του παρελθόντος που όμως αξίζει να μας προβληματίζουν. Ευχαριστώ για την
τιμή το Ναυτικό Επιμελητήριο στο οποίο υπηρέτησα αρκετά χρόνια και συνέβαλα στην εκπλήρωση του
θεσμικού του ρόλου.
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Επίδοση πλακέτας από τον κ.Θ.Βενιάμη, Πρόεδρο ΕΕΕ, στον κ. Α.Κυρτάτα (ανακηρύξεως επιτίμου μέλους
Δ.Σ.- ΝΕΕ)

Ο κ.Αντώνιος Κυρτάτας στο βήμα

Ο κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΤΑΤΑΣ ευχαριστώντας το ΝΕΕ ανέφερε τα ακόλουθα:
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του ΝΕΕ για αυτή την εξαιρετική τιμή να με
ανακηρύξουν επίτιμο μέλος του ΔΣ. Πραγματικά με συγκινεί αυτή η αναγνώριση που προέρχεται από τους
συναδέλφους μου. Το ΝΕΕ ήταν, είναι και θα είναι πάντα στη καρδιά μου ως εκείνος ο φορέας που
αγκαλιάζει όλη την Ελληνική ναυτιλία.
Είχα την τιμή στα 25 περίπου χρόνια που ήμουν μέλος του ΔΣ αλλά και στα 4 χρόνια της Διοικούσας
Επιτροπής, να εκπροσωπώ τον κλάδο των κρουαζιεροπλοίων στην αρχή, και τον κλάδο της Μεσογειακής
ναυτιλίας αργότερα. Στο επιμελητήριο εκλέχτηκα για πρώτη φορά το 1982 όταν μάλιστα υπηρετούσα τη
θητεία μου στο Πολεμικό Ναυτικό. Τα χρόνια εκείνα, οι Ελληνικές θάλασσες ήταν γεμάτες από ελληνικά
κρουαζιερόπλοια και η Ελληνική σημαία κυμάτιζε περήφανα σε δεκάδες τουριστικά επιβατηγά πλοία, που
απασχολούσαν χιλιάδες Έλληνες ναυτικούς. Δυστυχώς για διάφορους λόγους που λίγο πολύ όλοι μας
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γνωρίζουμε ο κλάδος αυτός μαράζωσε, θα έλεγα σχεδόν εξαφανίστηκε.
Ήταν ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η κατάργηση του cabotage; Ήταν οι εργασιακές σχέσεις και οι
συνθέσεις των πληρωμάτων; Περισσότερο πιστεύω ήταν η διαχρονική προσπάθεια ξένων κρατών και
εταιρειών να αλώσουν την κρουαζιέρα στο Αιγαίο με το πρόσχημα της ελεύθερης διακίνησης επιβατών, ενώ
η κρουαζιέρα θα έπρεπε να αποτελεί μια πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας, ένα αγαθό το οποίο δεν θα
έπρεπε να πουλιέται τόσο φτηνά. .Είχα γράψει εκείνη την εποχή σε ένα άρθρο μου, ότι θα έρθει η στιγμή
που δεν θα βλέπει κανείς πλέον ελληνικά κρουαζιερόπλοια στο Αιγαίο. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει τώρα.
Τα λέω αυτά γιατί και στις μέρες μας αντιμετωπίζουμε ένα παρόμοιο κίνδυνο που καραδοκεί να πλήξει τα
θεμέλια της Ελληνικής Ναυτιλίας. Είναι γνωστές οι προσπάθειες κύκλων της ΕΕ να πλήξουν την Ελληνική
Ναυτιλία όχι μόνο σε φορολογικά θέματα αλλά και σε επιχειρησιακά. Όπως και τότε, έτσι και τώρα γίνεται
αυτή η προσπάθεια. Δεν θέλω να φανταστώ ότι μπορεί να έρθει κάποια εποχή που δεν θα υπάρχουν
εταιρείες που θα διαχειρίζονται τα πλοία τους από την Ελλάδα.
Η ναυτιλία και ο τουρισμός είναι οι βασικοί πυλώνες της οικονομίας μας και πρέπει να τους προσέχουμε σαν
κόρη οφθαλμού. Μήπως όμως δεν είναι έτσι; Ένα παράδειγμα μόνο θα σας πω. Θα έπρεπε να υπάρχουν
ξεχωριστά υπουργεία για τη ναυτιλία και τον τουρισμό, και όχι να αποτελούν ένα απλώς τμήμα άλλων
υπουργείων. Έτσι όχι μόνο θα λύνονταν πολλά θέματα που απασχολούν τους κλάδους αυτούς, αλλά πολύ
περισσότερο, θα έδειχναν πόση μεγάλη σημασία αποδίδει το κράτος μας στους τομείς αυτούς.
Το ΝΕΕ αποτελεί τον επίσημο σύμβουλο τους κράτους σε θέματα ναυτιλίας. Οι άνθρωποί του, καταξιωμένοι
εκπρόσωποι της ζώσας Ελληνικής Ναυτιλίας, αλλά και το προσωπικό του, πασχίζουν καθημερινά για το καλό
της. Εύχομαι πραγματικά οι απόψεις του να εισακούονται από την εκάστοτε κυβέρνηση για το καλό της
πατρίδας μας.
Στο σημείο αυτό θέλω να θυμηθώ μαζί σας και να τιμήσω τους προέδρους που είχα την τύχη να
συνεργασθώ αυτά τα 25 χρόνια. Οι περισσότεροι δεν είναι στη ζωή. Ο Νίκος Νομικός, ο Κώστας
Φαφαλιός, ο Γιώργος Λαναράς, ο Κώστας Κομνηνός, ο Σπύρος Αλεξανδράτος και φυσικά ο πρόεδρος μας
Γιώργος Γράτσος. Όλοι με αγκαλιάσανε και με στηρίξανε. Ευχαριστώ όμως και όλους τους συναδέλφους
που υπηρετήσαμε μαζί. Ήμουν τυχερός όχι μόνο για τα πράγματα που έμαθα αλλά και για τις φιλίες που
δημιούργησα με πολλούς απ’ αυτούς. Θα ήταν παράλειψη μου να μην αναφερθώ και στο προσωπικό του
ΝΕΕ και να το ευχαριστήσω για τη καλή συνεργασία που είχαμε. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον καπετάν
Γιάννη τον Τσενεμπή, που με τις γνώσεις του και τη δουλειά του στηρίζει αυτό το οικοδόμημα.
Εκπροσώπησα το ΝΕΕ τόσο στην Ελλάδα σε πολλά Διοικητικά συμβούλια, όπως του ΝΑΤ, του Οίκου του
Ναύτη και άλλα, αλλά και στο εξωτερικό ως μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπίας στον ΙΜΟ, στην Επιτροπή
Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας. Αυτό σήμαινε ώρες πολλές εκτός της δουλειάς μου. Ευτυχώς είχα στο πλευρό μου
τον πατέρα μου Ανδρέα Κυρτάτα, τον αγωνιστή αυτόν της ναυτιλιακής οικογένειας που πάντα ήταν εκεί να
με στηρίζει. Θα ήταν περήφανος για τη σημερινή ημέρα. Ευχαριστώ και όλη μου την οικογένεια για τη
στήριξή τους σε όλες τις δύσκολες στιγμές που περάσαμε μαζί.
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Γιώργο, ευχαριστώ το ΝΕΕ από καρδιάς για την εξαιρετική τιμή.

Ο κ.Α.Κυρτάτας με την σύζυγο, μητέρα και κόρη
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ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2015
ΗΜΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL η τέταρτη
κατά σειρά εκδήλωση εορτασμού της Ημέρας του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού.
Διοργανωτές, όπως και στις προηγούμενες εκδηλώσεις, ήταν το Ναυτικό Επιμελητήριο της
Ελλάδος και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

Η γιορτή αυτή αποτελεί θεσμό ο οποίος καθιερώθηκε με την πρωτοβουλία των βασικών φορέων
της Ναυτιλίας: την Πλοιοκτησία και την Ναυτεργασία και με την σύμπραξη της Πολιτείας.

Ο στόχος του εορτασμού είναι τρισδιάστατος:

Να τιμήσει την ελληνική εμπορική ναυτιλία και συγκεκριμένα τους Έλληνες Εφοπλιστές,
Ναυτικούς, τους Εργαζομένους στις ναυτιλιακές εταιρείες και σε εκείνες που
συναλλάσσονται με αυτές.

Να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για τη μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας μας και για τον
παγκόσμιο ρόλο που αυτή διαδραματίζει.

Να ενημερώσει την ελληνική νεολαία ότι η σταδιοδρομία στις θέσεις κυρίως Αξιωματικών
ΕΝ, αλλά και του κατώτερου πληρώματος, αποτελεί μια αξιόλογη επαγγελματική επιλογή.
Στην εκδήλωση τιμήθηκαν με αναφορά στο έργο τους τρεις εκλιπόντες παραδοσιακοί εφοπλιστές
για την κοινωνική τους προσφορά στον τόπο και τη ναυτιλία. Πρόκειται για τους εκλιπόντες
ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟ και ΣΤΑΥΡΟ ΝΙΑΡΧΟ.

Το χρηματικό πλεόνασμα της εκδήλωσης διατέθηκε προς την ενίσχυση της Ναυτικής εκπαίδευσης
καθώς και την διατήρηση και βελτίωση της ναυτικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα.

Γενική άποψη της αίθουσας με τους προσκεκλημένους στην εκδήλωση
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Οι εκπρόσωποι των οικογενειών των τιμηθέντων που παρέλαβαν τις πλακέτες με τους Προέδρους ΝΕΕ
(κ.Γ.Γράτσο) ΕΕΕ (κ.Θ.Βενιάμη) και τον Υπουργό Οικονομίας
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
(κ.Γ.Σταθάκη)

Από αριστερά ο κ.Γ.ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας, Τουρισμού), ο κ.Θ.ΒΕΝΙΑΜΗΣ
(Πρόεδρος της ΕΕΕ), ο κ.Θ.ΔΡΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας), ο κ. Γ.ΓΡΑΤΣΟΣ (Πρόεδρος ΝΕΕ).
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Καλωσόρισμα Προέδρου ΝΕΕ Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΑΤΣΟΥ

Ο κ. Γ. ΓΡΑΤΣΟΣ, Πρόεδρος ΝΕΕ

Κυρίες και Κύριοι,
Σας καλωσορίζω στην 4η εκδήλωση για τον εορτασμό
της Ημέρας Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού - Ημέρας
Ναυτιλίας που διοργανώνουν από κοινού το Ναυτικό
Επιμελητήριο της Ελλάδος και η Ένωση Ελλήνων
Εφοπλιστών.
Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τις
ανάγκες των ΑΕΝ, πέραν των ποσών που ήδη
πληρώνουν τα πλοία στο ΚΝΕ, ενισχύουν πολλές
ναυτιλιακές εταιρείες, το ΝΕΕ και η ΕΕΕ
Για την επιτυχία της εκδήλωσης θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε όλους εσάς που παρευρίσκεσθε, και

ιδιαίτερα τους χορηγούς, δωρητές και οργανώσεις που στηρίζουν την εκδήλωση.
Τέλος, σήμερα μετά τις ομιλίες θα τιμήσουμε εκλιπόντες συναδέλφους για την προσφορά τους στην
πατρίδα, την ναυτιλία και το κοινωφελές έργο που προσέφεραν κατά την διάρκεια του βίου τους και
προσφέρουν ακόμη οι οικογένειές και τα ιδρύματά τους. Τους:

ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟ

ΣΤΑΥΡΟ ΝΙΑΡΧΟ
Η ομιλία του κ. Γράτσου αναλυτικά στη σελίδα 25

Στην ομιλία του ο Προέδρος της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης ανέφερε ότι οι
εμπορικοί εταίροι μας ανά τον κόσμο αλλά και οι
Κυβερνήσεις σημαντικών Κρατών αναγνωρίζουν
πλήρως την υψηλή στρατηγική και οικονομική
διάσταση του θαλάσσιου μεταφορικού έργου που
εκτελούν τα πλοία μας." Επίσης τόνισε ότι ότι ο
κλάδος της ναυτιλίας μπορεί να συνδράμει στις
προσπάθειες της πολιτείας να αντικρούσει τη μάστιγα
της ανεργίας, ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες.
Όλη η ομιλία του κ. Βενιάμη στη σελίδα 28
Ο κ. Θ. ΒΕΝΙΑΜΗΣ, Πρόεδρος ΕΕΕ

Ο κ. Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ, Υπουργός Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας, Τουρισμού

Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης σημείωσε ότι η
κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει τη χώρα από το
ασφυκτικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται και ότι όλα
δείχνουν ότι φτάνουμε σε ένα αισιόδοξο τέλος.
Τόνισε τα σημεία σύγκλισης κυβέρνησης και
ναυτιλίας, μεταξύ των οποίων είναι η διασφάλιση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σημαίας, η
ανάδειξη του Πειραιά ως διεθνούς ναυτιλιακού
κέντρου, η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, η
επίλυση θεμάτων του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα
και της ακτοπλοΐας.
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Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής
Δρίτσας αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει η
χώρα μας στην ανάκαμψη της οικονομίας με
έμφαση τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην
προώθηση της ναυτιλίας και των συναφών
δραστηριοτήτων, καθώς και στην ναυτική
απασχόληση και εκπαίδευση ως κύριες πολιτικές
επιλογές. Τόνισε την ανάγκη μεγιστοποίησης της
απασχόλησης σε όλο το εύρος των ναυτιλιακών
δραστηριοτήτων και ζήτησε συνέργειες με τη
ναυτιλιακή κοινότητα για την επίτευξη των στόχων.

Ο κ. Θ. ΔΡΙΤΣΑΣ, Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας

Ο κ. Μ.ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, πρώην Υπουργός Ναυτιλίας –
εκπρόσωπος Μείζονος Αντιπολιτεύσεως

Ο πρώην Υπουργός Ναυτιλίας Μιλτ. Βαρβιτσιώτης,
εκπροσωπώντας την αξιωματική αντιπολίτευση,
σημείωσε ότι η ελληνική ναυτιλία πρωτοπορεί σε
παγκόσμιο επίπεδο και ότι είναι ο μοναδικός τομέας
που εξάγει, αντί να εισάγει, τεχνογνωσία.
Υπογράμμισε ότι η δυναμική του είναι τεράστια για
τη χώρα, ενώ υπενθύμισε ότι η μοναδική μεγάλη
ξένη επένδυση στα χρόνια της κρίσης ήταν αυτή της
COSCO στο λιμάνι του Πειραιά. Είπε ότι η ανάπτυξη
της ναυτιλίας στη χώρα μας βασίστηκε στην
εμπιστοσύνη ανάμεσα στο κράτος και τον
εφοπλισμό.
Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ Γιάννης Χαλάς
μεταξύ άλλων τόνισε τον σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζει το Ελληνικό Ναυτεργατικό δυναμικό
στην διαχρονική εξέλιξη και πρόοδο της μεγάλης
σήμερα Εμπορικής Ναυτιλίας, υπηρετώντας την με
συνέπεια, μεθοδικότητα και ναυτοσύνη. Τόσο μέσα
από τα πλοία, όσο και από τα ναυτιλιακά γραφεία
ως υψηλόβαθμα στελέχη. Είπε ακόμη ότι χρειάζεται
από την πολιτεία η χάραξη και σχεδίαση μίας
εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής στο επίκεντρο της
οποίας θα βρίσκεται ο Έλληνας ναυτικός.

Ο κ. Ι.ΧΑΛΑΣ, Γενικός Γραμματέας Π.Ν.Ο.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης έδωσε
έμφαση στην προσπάθεια ανάδειξης του Πειραιά σε
διεθνές ναυτιλιακό και εμπορικό κέντρο. Σκοπός
μας, είπε, είναι να διασυνδέσουμε και πάλι
οργανικά και οικονομικά την Πόλη με το Λιμάνι, να
ξαναγίνει η Ακτή Μιαούλη επίκεντρο ναυτιλιακής
επιχειρηματικότητας και ότι για την επίτευξη του
στόχου «έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις».
Κατέληξε λέγοντας ότι Ναυτιλία και Πειραιάς
ταυτίζονται, έχουν παρελθόν, παρόν και μέλλον.
«Η θάλασσα είναι το μέλλον μας, εκεί θα βρουν
ξανά δουλειά οι νέοι μας»

Ο κ. Ι.ΜΩΡΑΛΗΣ, Δήμαρχος Πειραιά
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Παρουσίαση του Προέδρου του Ναυτικού Επιμελητηρίου
Δρ. Γεωργίου Γράτσου

Ο Πρόεδρος του ΝΕΕ Δρ Γεώργιος Γράτσος στο βήμα

Ο Πρόεδρος του ΝΕΕ Δρ Γεώργιος Γράτσος στην
ομιλία του, με την υποστήριξη οπτικού υλικού,
αναφέρθηκε στην συμβολή της ναυτιλίας στην
εθνική οικονομία η οποία αντιπροσωπεύει το 7%
του ΑΕΠ και απασχολεί, άμεσα ή έμμεσα, περίπου
300.000 άτομα. Τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει
ναυτιλιακό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου
προσελκύοντας διεθνείς επενδύσεις, εφόσον
υπάρχει
όραμα
και
σταθερό,
φιλόξενο
επιχειρηματικό λειτουργικό σύστημα.

25

____________________________________________________________________________ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

26

____________________________________________________________________________ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

27

____________________________________________________________________________ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ομιλία του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών
κ. Θεόδωρου Βενιάμη

Ο κ. Θ.ΒΕΝΙΑΜΗΣ στο βήμα

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος για την σημερινή εκδήλωση και θέλω

ολόψυχα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία και συμμετοχή σας στην γιορτή της
Ναυτιλίας των Ελλήνων. Θεωρώ υποχρέωσή μου από το βήμα αυτό να τονίσω ότι η Ναυτιλία των
Ελλήνων είναι αποκλειστικά τα πλοία μας και οι άνθρωποι της θάλασσας που τα ταξιδεύουν.

Έχοντας την τιμή να κατέχω την θέση του Προέδρου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών,

νιώθω επίσης την επιθυμία να μοιρασθώ μαζί σας την περηφάνια που εισπράττω από την θέση

αυτή, για την ποσοτική και ποιοτική υπεροχή του στόλου που βρίσκεται στα χέρια των Ελλήνων

συναδέλφων μου. Οι εμπορικοί εταίροι μας ανά τον κόσμο αλλά και οι Κυβερνήσεις σημαντικών
Κρατών αναγνωρίζουν πλήρως την υψηλή στρατηγική και οικονομική διάσταση του θαλάσσιου
μεταφορικού έργου που εκτελούν τα πλοία μας.

Πριν από λίγους μήνες στις Βρυξέλλες, έλαβε χώρα για πρώτη φορά η εβδομάδα της

ευρωπαϊκής ναυτιλίας, η οποία σηματοδοτήθηκε με μία σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένες
αποκλειστικά στον κοινοτικό στόλο και στην προβολή της πολυεπίπεδης σημασίας του για την
Ευρώπη. Δεδομένου ότι ο ελληνόκτητος στόλος κατέχει το 46,48% σε dwt του κοινοτικού, έγινε

για άλλη μια φορά εμφανές στους κοινοτικούς αξιωματούχους αλλά και τους απλούς ευρωπαίους

πολίτες ότι ως Έλληνες κατέχουμε ένα σημαντικό εθνικό κεφάλαιο, οικονομικής και στρατηγικής
διαπραγματευτικής αξίας.

Όμως, σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα θετικά πρόσημα για τη ναυτιλίας μας, που
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δραστηριοποιείται με επιτυχία στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η χώρα μας τα τελευταία

χρόνια βρίσκεται στον κυκλώνα μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης, που σύντομα θέλω να ελπίζω
ότι θα ξεπερασθεί. Η ναυτιλία μας χωρίς να έχει υπάρξει μέρος του προβλήματος, ήταν και
παραμένει παρούσα, έχοντας επιλέξει να είναι συνδεδεμένη με τον τόπο της και την ελληνική

κοινωνία. Τα οφέλη της πατρίδας μας από την ναυτιλία περιγράφονται ουσιαστικά ως εξής:
εισροή συναλλάγματος, θέσεις εργασίας και κύρος στη διεθνή πολιτική και οικονομική σκηνή.

Προσμένοντας λοιπόν ως Έλληνες πολίτες την ανάκαμψη της οικονομίας μας και την

επιστροφή της πατρίδας μας σε ρυθμούς ανάπτυξης και προόδου, θα ήθελα να τονίσω ότι ο
κλάδος της ναυτιλίας μπορεί να συνδράμει στις προσπάθειες της πολιτείας μας να αντικρούσει
τη μάστιγα της ανεργίας, ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες. Η ναυτιλία έχει τη δυναμική να προσφέρει

νέες θέσεις εργασίας, δίνοντας σε άνεργους συμπολίτες μας την ευκαιρία να εργασθούν

δημιουργικά στα ελληνόκτητα πλοία μας. Πάντοτε, εξάλλου, υπολογίζαμε στη ναυτοσύνη και στις
δεξιότητες του λαού μας.

Όμως, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι οικονομικοί παράμετροι της προσφερόμενης

εργασίας

είναι

συνυφασμένες

με

το

διεθνές

ανταγωνιστικό

περιβάλλον

στο

οποίο

δραστηριοποιείται το ελληνόκτητο πλοίο, και επομένως πρέπει να είναι ρεαλιστικές αλλά, σε
κάθε περίπτωση, σεβόμενες πλήρως τα ισχύοντα στη διεθνή ναυτεργατική νομοθεσία.
Κυρίες και κύριοι,
Με την ευκαιρία της σημερινής συγκέντρωσής μας, θέλω επίσης να εκφράσω δημοσίως

τις ευχαριστίες μου στα μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας που με την οικονομική τους

συνεισφορά έδωσαν τη δυνατότητα στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών να υλοποιήσει κατά την
τελευταία τριετία ένα πολύπλευρο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης προς τις
αδύνατες ομάδες της κοινωνίας μας που δοκιμάζονται από τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες.

Πρόκειται για ένα έργο αξιέπαινο, σύμφωνο με τα ήθη και την ιστορία της ναυτιλίας των Ελλήνων
και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε με την υποστήριξη όλων σας να το συνεχίσουμε.
Αγαπητοί φίλοι,
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ και στα πρόσωπα που τιμούμε σήμερα. Πρόκειται για

διακεκριμένες προσωπικότητες της ναυτιλιακής μας οικογένειας, που αν και έχουν φύγει από τη
ζωή εδώ και χρόνια, τα ονόματά τους παραμένουν φωτεινοί φάροι της ναυτοσύνης των Ελλήνων,

της επιχειρηματικής καταξίωσης καθώς και των ευκαιριών και προοπτικών που δίνει στον άξιο
άνθρωπο η ναυτιλιακή δραστηριότητα. Οι δρόμοι της θάλασσας ήταν, είναι και θα είναι γόνιμοι.
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_____________________________________________________________________________________________________ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΝΕΕ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟ 2015

Συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου 2015
Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 25/11/2015 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:
(1)

Εξελίξεις ναυτιλιακών θεμάτων στον εσωτερικό χώρο

(α) Διεργασίες για υπαγωγή του ΝΑΤ στο ΙΚΑ
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ , ότι η νέα Κυβέρνηση μετά τις εκλογές 20/9/2015 (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ),
δεσμευμένη από τη σχετική σύμβαση με την Ε.Ε. προγραμματίζει την αναδιάρθρωση/ενοποίηση
όλων των ασφαλιστικών ταμείων, όπου εμπίπτει και το ΝΑΤ.
Το ΝΑΤ είναι ο φορέας που διαχειρίζεται όλα τα απαιτούμενα για την εξέλιξη του εργατικού
δυναμικού αλλά και τις λειτουργικές ανάγκες του πλοίου. Το όλο σύστημα δεν προσιδιάζει με
κανέναν άλλο φορέα της ξηράς που υπάρχει σταθερότητα στο χρόνο εργασίας, τον τόπο εργασίας,
τις αμοιβές, τις συνδρομές κλπ.

Αυτά έχουν δημιουργήσει στο προσωπικό του ΝΑΤ και των ναυτικών έντονη ανησυχία, που
οδήγησε σε απεργιακές καταστάσεις. Οι απεργιακές καταστάσεις δημιουργούν προβλήματα στην
λειτουργία κάποιων πλοίων, μελών ΝΕΕ, όπου και το ΝΕΕ εκλήθη να συμβάλει στη διεκπεραίωση
των δυσκολιών στην διακίνηση και λειτουργία των πλοίων. Στη Πλοιοκτησία από την άλλη μεριά
γενικότερα υπάρχει σχετικός προβληματισμός για τη διεκπεραίωση των σχετικών υποχρεώσεων
των γραφείων για τα στελέχη τους, εάν εκλείψει η τεχνογνωσία του προσωπικού ΝΑΤ κλπ. Επίσης
για το ΝΕΕ του οποίου οι συνδρομές είναι με την εξόφληση των ναυτολογίων, θα υπάρξει
ενδεχομένως πρόβλημα.

(β) Ναυτεργασία – Ν. Εκπαίδευση
Ο κ. Ι. Τσενεμπής ενημερώνει το ΔΣ, ότι οι θέσεις του Εφοπλισμού που από χρόνια έχουν
διατυπωθεί και εκφραστεί, είναι τα στελέχη των πλοίων / Αξιωματικοί να προέρχονται από κάθε
δυνατή πηγή και όχι μόνο από τις ΑΕΝ και να εξελίσσονται στο Α΄ Τάξεως Δίπλωμα, ύστερα από
την αναγκαία εκπαίδευση, για την οποία θα πρέπει η Πολιτεία να μεριμνήσει και δημιουργήσει.
Με το π.δ. 141/14 επηρεασμένο το Υπουργείο από Συνδικαλιστικούς φορείς, έχει απαγορεύσει οι
εκ των Λυκείων προερχόμενοι Αξιωματικοί να εξελίσσονται πέραν του Γ΄ Τάξεως Διπλώματος,
παρά τις αντίθετες στο Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης θέσεις του ΝΕΕ/Εφοπλισμού.
Για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, ύστερα από την επισκευή με χρήματα του Εφοπλισμού των
εγκαταστάσεων της ΑΕΝ Ν. Μηχανιώνας, το Υπουργείο αύξησε τον αριθμό των εισερχομένων κατά
250 άτομα. Θετικό προς τις θέσεις της Πλοιοκτησίας, που εισηγείται να εισέρχονται ετησίως πάνω
από 1300 άτομα.
(2)

Λιμάνια – Επιβατηγός Ναυτιλία

(α) Ιδιωτικοποίηση
Ενημερώνεται το ΔΣ ότι η επικείμενη μέχρι τέλος του χρόνου ιδιωτικοποίηση του λιμένα Πειραιά
αλλά και ενδεχομένως Θεσσαλονίκης, δημιουργεί ερωτήματα στα μέλη του ΝΕΕ που
δημιουργήσει δικές του Υπηρεσίες για ρυμούλκηση, αποκομιδή αποβλήτων κλπ με συνέπεια
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επιπτώσεις στα ανωτέρω πλοία.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση στο ΔΣ οι θέσεις του ΝΕΕ είναι:

 Να παραμείνει στον Πλοιοκτήτη το δικαίωμα επιλογής ρυμουλκού και υπηρεσίας παραλαβής
αποβλήτων.
 Να παραμείνει στον Πλοιοκτήτη η επιλογή συνεργείου για επισκευές ή συντήρηση πλοίων του
στις ναυπηγοεπισκευαστικές βάσεις στην Ελλάδα.
 Να συνεχίσουν ανταγωνιστικά το Ρυμουλκά να λειτουργούν
Να συνεχίσουν τα ακτοπλοϊκά να έχουν πρόσβαση στις προβλήτες σε λογικό κόστος.
(3)

Πειρατεία

Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι η Πειρατεία έχει βασικά μεταφερθεί στα στενά του Malacca Strait και
αλλάζει μορφή, διότι γίνεται με σκοπό να ληστέψουν το πλοίο και όχι να το καταλάβουν. Το
σύστημα που εφαρμόζεται είναι επιβίβαση από πρύμη του πλοίου και είσοδος στο Accommodation.

Προς αποφυγή των πειρατών το πλοίο πρέπει να εφαρμόζει τα γνωστά πλέον μέτρα, αλλά
περισσότερη προσοχή/επιτήρηση στο πρυμναίο τμήμα του πλοίου.
Οι συστάσεις από διεθνείς Οργανισμούς είναι:
 Καλή οπτική επιτήρηση γύρω από το πλοίο με τη βοήθεια του ΑΛΤΗ και RADAR.
 Επιπλέον φωτισμός και επιτήρηση στο πρυμναίο τμήμα
 Κλείδωμα και απομόνωση του Accommodation
 Stand by οι μάνικες στην πρύμνη
Η εμφάνιση μικρού ταχύπλοου σκάφους πρέπει να θέσει το πλοίο σε εγρήγορση και με το VHF να
ενημερωθούν οι Αρχές κλπ.

Η Μαλαισία και Ινδονησία σκοπεύουν να πάρουν μέτρα με επιτήρηση του χώρου και παρέμβαση
από ελικόπτερα.
(4)
Σύμβαση Ο.Η.Ε. για κλιματική αλλαγή
(UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change)

Ο κ. Ι. Τσενεμπής ενημερώνει το ΔΣ, ότι στα τέλη Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι λαμβάνει χώρα η 21η
Διάσκεψη της Σύμβασης των Η.Ε. για την κλιματική αλλαγή.
Το θέμα αναφέρεται και στη Ναυτιλία και οι περιορισμοί που προοδευτικά θα εφαρμοσθούν για
την γενικότερη προστασία του Πλανήτη, ενώ η Ναυτιλία σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης
συμμετέχει με περίπου 2%.

Διάφορες οργανώσεις και χώρες πιέζουν να έχει βαρύνοντα λόγο ο ΟΗΕ στη Ναυτιλία, όταν είναι
γνωστό ό,τι ο ΙΜΟ όργανο του ΟΗΕ έχει και τεχνογνωσία και εμπειρία για να διαπραγματευτεί όλα
τα θέματα της Ναυτιλίας. Προς αυτή την κατεύθυνση το ICS καθώς και ΝΕΕ/Εφοπλισμός
συμπορεύονται (συνημμένα στοιχεία).
(5)

B.W.M.

Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι αναφορικά με το Ballast υπολείπονται 2,14% για να συμπληρωθεί το
ποσοστό των χωρών που απαιτείται για να τεθεί διεθνώς σε πλήρη εφαρμογή.
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Αυτό σημαίνει ό,τι όλων των χωρών τα πλοία θα λειτουργούν με υπό την B.W.M. που όμως για τα
λιμάνια των ΗΠΑ υπάρχουν επιπλέον υποχρεώσεις.

Η τριμερής συνδιάσκεψη στη Seoul 16 & 17 Οκτώβριο 2015 ανάμεσα στα άλλα σημείωσε ό,τι η
αναβλητικότητα των ΗΠΑ να προσδιορίσει προδιαγραφές και αποδεχθεί συστήματα καθαρισμού
οδηγεί τους πλοιοκτήτες και κατασκευαστές σε αδιέξοδο στο προγραμματισμό και τις επενδύσεις
τους.
(6)

Ετήσια Συνδιάσκεψη μεταξύ Πλοιοκτησίας, Κατασκευαστών και IACS

Ο κ. Ι. Τσενεμπής ενημερώνει το ΔΣ ότι στην Seoul 16 & 17 Οκτωβρίου έλαβε χώρα η ετήσια
Συνδιάσκεψη των ανωτέρω επικουρούμενη από άλλους ναυτιλιακούς φορείς και από τις 2 ημέρες
συζητήσεις προέκυψε ότι:

 Κοινή αποδοχή όλων δεδομένων των δύσκολων συνθηκών στη Ναυτιλία πρέπει να

επικρατήσει η Αρχή «Ποιότητα όχι Ποσότητα» σε όλους τους τομείς της ναυτιλίας, τον
κατασκευαστικό, ελεγκτικό, λειτουργικό και μεταξύ άλλων επισημάνθηκε ότι:
 Η αναβλητικότητα των ΗΠΑ για το B.W.M. επηρεάζει αρνητικά τους Πλοιοκτήτες &
Κατασκευαστές στο προγραμματισμό τους και στην επένδυση.
 Η συνεργασία IACS/Κατασκευαστών σε θέματα καυσίμων είναι θετική
Η επιτυχής ολοκλήρωση στον ΙΜΟ του G.B.S.-V.P.
(7) Πιέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα φορολογίας πλοίων

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συχνά μέσω του Τύπου δημοσιεύονται στοιχεία
σύμφωνα με τα οποία θεωρούν ότι υπάρχει ελαστικό καθεστώς φορολόγησης των πλοίων στην
Ελλάδα.

Ενημερώνεται ακόμη το ΔΣ ό,τι πρόσφατα η Πρωθυπουργός της Γερμανίας κα Μέρκελ σε ομιλία
στο Βρεμεχάβεν δήλωσε την πρόθεση της να μειωθεί το κόστος γερμανικής σημαίας πλοίου, όπου
μεταξύ άλλων να δοθεί στον Πλοιοκτήτη η παρακράτηση του φόρου των ναυτικών από τον
Εφοπλιστή κλπ. παράλληλα όμως διαπιστώνεται ότι προωθούνται και άλλες διαδικασίες, ώστε να
βελτιωθεί η θέση του Γερμανικής σημαίας πλοίου και προσελκυστούν και άλλα στη σημαία.
Αντίθετα ασκείται από γερμανικές πηγές και προς την ΕΕ πιέσεις για να επιβαρυνθεί το Ελληνικής
σημαίας πλοίο με αυξημένη φορολογία πέραν της νομοθετημένης ανά κόρο ολικής χωρητικότητας.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία γενική ήταν η διαπίστωση του εχθρικού κλίματος
που δημιουργείται στην ΕΕ κατά του Ελληνικού πλοίου με αιτία τη φορολογία.

Παρακαλείται ο κ. Πρόεδρος και το ΝΕΕ να παρακολουθούν το θέμα και ενημερώνουν τα μέλη
ΝΕΕ.
(8)

Ημερίδα στο Liberty Hellas για τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στο ΔΣ ότι πρόσφατα έγινε ημερίδα με συμμετοχή και εκπροσώπων της
Ελληνικής Πολιτείας στο Liberty Hellas για θέματα της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων και επειδή
απουσιάζει ο Πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ κ. Χ. Σημαντώνης, παρακαλείται ο κ. Β. Τερζής να δώσει μερικά
στοιχεία.
Λαβών τον λόγο ο κ. Β. Τερζής αναφέρει ότι:
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«Με πρωτοβουλία της ΕΕΝΜΑ στις 23/11/2015 οργανώθηκε Ημερίδα στο Μουσείο ¨Liberty Hellas¨
με συμμετοχή της Κυβέρνησης, Αντιπολίτευσης, εκπροσώπων μεσογειακών χωρών, στελεχών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παραγόντων της ναυτιλίας.
Ο σκοπός της Ημερίδας ήταν συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων – γνώσεων για τις δυνατότητες
ανανεώσεως με οικολογικά πλοία του στόλου της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων και Επιβατηγού
Ακτοπλοΐας με ναυπηγήσεις σε Ευρωπαϊκά Ναυπηγεία χρηματοδοτούμενες - όχι επιδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και για καύσιμα χρησιμοποίηση του LNG.

Λαβών τον λόγο στη συνέχεια ο κ. Μ. Σακέλλης ενημέρωσε ότι οι συζητήσεις ενδιαφέρουν άμεσα
και την Ακτοπλοια γι΄αυτό και συμμετέχει και συνδράμει για την θετική κατάληξη τους.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ παρακαλεί τον κ. Πρόεδρο να παρακολουθεί το ΝΕΕ το θέμα
και να συμβάλει για την υλοποίηση όσων δύνανται να υλοποιηθούν.
(9)

ΦΠΑ στις νέες κατασκευές στην Ελλάδα

Ο κ. Ι. Τσενεμπής ενημερώνει το ΔΣ, ότι πρόσφατα επεσκέφθησαν το ΝΕΕ εκπρόσωποι ναυπηγικών
κατασκευών και Πλοιοκτήτες και ενημέρωσαν ότι σε κατασκευαζόμενα περί τα 12 νέα πλοία
επισκεπτόμενοι τη Δ.Ο.Υ. πλοίων για να τύχουν της προβλεπόμενης απαλλαγής σύμφωνα με το
άρθρο 27 του ν. 2859/2000 η Δ.Ο.Υ. αρνήθηκε να δεχθεί τα τιμολόγια.
Σε συζήτηση με τους υπαλλήλους Δ.Ο.Υ. πληροφορήθηκαν ότι στο Υπουργείο Οικονομικών
διενεργούνται διαδικασίες για κατάργηση του ανωτέρω άρθρου και επιβολή φορολογίας σε ό,τι
έχει σχέση με νέες κατασκευές.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και το ΔΣ εκφράζει την απογοήτευση του
εάν τελικά επιβληθεί ΦΠΑ στις κατασκευές, μετασκευές και συντήρηση πλοίων με συνέπεια να
κατευθυνθούν όλες αυτές στη γειτονική χώρα Τουρκία και έτσι να στερηθεί κατά πρώτον η χώρα
εσόδων, δεύτερο εργασία το εργατικό δυναμικό και τρίτον να απωλεσθεί η τεχνογνωσία και
αποθαρρυνθούν οι Πλοιοκτήτες που προγραμματίζουν είτε να κατασκευάσουν, είτε να φέρουν
πλοία για μετασκευή, επισκευή, συντήρηση.
Παρακαλείται ο κ. Πρόεδρος για έγγραφη αναφορά του θέματος στον κ. Υπουργό και να το
συζητήσει στην επικείμενη συνάντηση.
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Συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2015

Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 8/10/2015 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:
(1)

Πολιτικές εξελίξεις

O κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι από τις 23 Σεπτεμβρίου 2015 έχει σχηματιστεί Κυβέρνηση,
ύστερα από τις Βουλευτικές Εκλογές στις 20/9/2015 που το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε πρώτο με 145
Βουλευτές και το κόμμα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΑΝΕΛ) με 11, σε σύνολο 155 Βουλευτές
έχει η νέα Κυβέρνηση.

Μετά από διαβουλεύσεις αναφορικά με τη Ναυτιλία το θέμα κατέληξε να γίνει ανεξάρτητο και
πάλι το Υπουργείο, ως «Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», απομπλεκόμενο από το
πρώην σχήμα, που ήταν κάτω από υπερ-Υπουργείο, με 4 Υπουργεία (Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας, Τουρισμού), με αναπληρωτή Υπουργό.

Με τον νέο τίτλο ως Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχει αναβαθμισμένο πλέον
Υπουργό τον προηγούμενο αναπληρωτή κ. ΘΕΌΔΩΡΟ ΔΡΙΤΣΑ. Η 7μηνη προηγούμενη θητεία του κ.
Θ. ΔΡΙΤΣΑ ως αναπληρωτή Υπουργού στο Υπουργείο Ναυτιλίας συνιστά θετικό στοιχείο στην
ενημέρωση με απάλειψη του χρόνου προσαρμογής.

Με τη νέα θητεία ως κυρίαρχος πλέον Υπουργός, υπάρχει η προσδοκία να προωθηθούν
εκκρεμότητες σε διάφορα θέματα.
(2)

ΝΑΥΤΕΡΓΑΣΙΑ—ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι υπήρξε κάποιου βαθμού κινητικότητα, όχι όμως η αναμενόμενη στα
θέματα αυτά και παρακαλεί τον κ. Ι. Τσενεμπή να ενημερώσει το ΔΣ. Λαβών τον λόγο ο κ. Ι.
Τσενεμπής αναφέρει ό,τι τα ευρισκόμενα σε εξέλιξη στη Ναυτεργασία / Εκπαίδευση την παρούσα
χρονική περίοδο θέματα είναι:
 Ο νέος κανονισμός λειτουργίας του ΚΕΣΕΝ ΦΕΚ Β-1965/11-9-15
 Η έναρξη εφαρμογής του νέου π.δ. 141/14, που αντικατέστησε το 243/98
 Η λειτουργία του «Γραφείου Σταδιοδρομίας» που συστήθηκε με το νόμο 4150/13(Α102)
άρθρο23 με Yπουργό Μουσουρούλη.
H εκκρεμότητα στα προγραμματισμένα για λειτουργία υπό Ιδιωτική πρωτοβουλία ταχύρρυθμα
Σχολεία (ΝΕΚΕ).
Ο νέος κανονισμός ΚΕΣΕΝ είναι η προσαρμογή στην STCW Manila 2010
ταχύρρυθμα σχολεία του Δημόσιου τομέα, αφήνοντας απέξω το ΝΕΚΕ.

αλλά και για τα

α) Αναφορικά με το νέο Κανονισμό ΚΕΣΕΝ σημειώνουμε, ότι αναμορφώθηκαν και
εκσυγχρονίστηκαν τα προγράμματα, η ύλη, οι ώρες διδασκαλίας κ.α. σύμφωνα με την
STCW/2010 και αξιολογείται ως θετική η αναμόρφωση, διότι επικεντρώνει την διδασκαλία
στα αναγκαία για κάθε ειδικότητα μαθήματα και ώρες διδασκαλίας.

‘Ετσι πλέον έχουμε 1 κύκλο για τους Α τάξεως Πλοιάρχους – Μηχανικούς αντί των 3 κύκλων με
3 μήνες διάρκεια.
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Αντίστοιχα για τους Β. τάξεως Πλοιάρχους - Μηχανικούς 3 κύκλους αντί των 4 προηγούμενα.

Κατά τη συζήτηση στο ΣΝΕ το ΝΕΕ/Εφοπλισμός εισηγήθηκε διορθώσεις όπως το ωράριο
Καθηγητών, την στελέχωση Γραμματέων, τα ταχύρρυθμα Σχολεία κλπ.

β) Το π.δ. 141/14 αναφέρεται στις προϋποθέσεις αποκτήσεως πιστοποιητικών Ναυτικής
ικανότητας και αντικατέστησε το 243/98. Κατά την εφαρμογή του όμως έχουν εμφανιστεί
προβλήματα και προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση έχει συγκροτηθεί ομάδα
εργασίας για να αναμορφώσει ό,τι απαιτείται, όπου συμμετέχει και το ΝΕΕ.
γ) Το «Γραφείο Σταδιοδρομίας» συστήθηκε επί Υπουργίας το 2013
με σκοπό και
αρμοδιότητα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ναυτολογήσεως Σπουδαστών στο Α& Β
εκπαιδευτικό ταξίδι που με την πάροδο του χρόνου ατόνησε και εμφανίζεται μεγάλος αριθμός
να ψάχνουν για πλοίο.

Ο στόχος του Γραφείου και έχει επισημανθεί στο ΣΝΕ (Συμβούλιο Ν. Εκπαίδευσης ) από την
πλευρά της πλοιοκτησίας (ΕΕΕ-ΝΕΕ) πρέπει να είναι τα στελέχη του «Γραφείου» να μεριμνούν
απευθείας με τις ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων Ελληνικής και Ξένης σημαίας και με βάση την
υποχρέωση που πηγάζει από τον ίδιο νόμο να ρυθμίζουν την ναυτολόγηση τηρώντας
ηλεκτρονικό αρχείο πλοίων και Σπουδαστών ανά πλοίο.
δ) Τα ΝΕΚΕ σχολεία (Ναυτική Επαγγελματική Κατάρτιση Εκπαίδευση) που από το 2003 έχουν
νομοθετηθεί, αλλά δεν συντάσσονταν τα αναγκαία π.δ. και Υπουργικές Αποφάσεις επανήλθαν
στην επικαιρότητα το 2014 και το ΥΝΑ εξέδωσε σε σχέδια Υπουργικές Αποφάσεις για έναρξη
λειτουργίας ΝΕΚΕ για πτυχία Tanker Safety, Chemical Carriers, GO κ.λ.π. Τα σχέδια Υπουργικών
Αποφάσεων παραμένουν.
(3)

ΦΠΑ στα Θαλαμηγά – στα Ασφάλιστα πλοίων

(α) Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ σχετικά με την αύξηση του ΦΠΑ στα επαγγελματικά θαλαμηγά
σημειώνοντας ό,τι με την υπογραφή της νέας συμφωνίας με την ΕΕ τον Ιούνιο, μεταξύ άλλων έγινε
και επαναδιατύπωση του ΦΠΑ σε ορισμένους τομείς, ανάμεσα στους οποίους και στις ναυλώσεις
των θαλαμηγών από 13% στο 23%.

Από την πλευρά των θαλαμηγών (ΕΠΕΣΤ) υπήρξε κινητικότητα προς τα αρμόδια Υπουργεία με
αίτημα αν δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει στο 13%, τότε ας εφαρμοστεί από την επόμενη
περίοδο ή τουλάχιστον μετά τον Οκτώβριο, ώστε να μην επιβαρύνει τα ήδη ολοκληρωμένα
ναυλωσύμφωνα. Το ΝΕΕ έχοντας μέλη του όλα τα θαλαμηγά παρενέβη ακριβώς για την μετάθεση
της επιβολής 23% ΦΠΑ μετά τον Οκτώβριο. Ατυχώς δεν υπήρξαν ανοικτές θύρες και το θέμα
ευρίσκεται σε αδιαμόρφωτη εκκρεμότητα.

(β) Προ 3μηνου οι ασφαλιστικοί φορείς στην Ελλάδα θορυβήθηκαν από την συζητούμενη επιβολή
ΦΠΑ στα ασφάλιστρα των πλοίων. Το ΝΕΕ ερεύνησε το θέμα και φαίνεται ό,τι δεν θα υπάρξει
πρόβλημα χωρίς να είναι και οριστικό.
(4)

Επιβατηγός Ναυτιλία – Λιμάνια

Ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί τον κ. Ι. Τσενεμπή να ενημερώσει σχετικά το ΔΣ. Λαβών τον λόγο ο κ. Ι.
Τσενεμπής σημειώνει:
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α) Ακτοπλοΐα.
Στην Ακτοπλοΐα μεταξύ άλλων είναι το θέμα ηλικίας των πλοίων, οι ώρες εργασίας των
ταχυπλόων, η μείωση των συνθέσεων, το προσφυγικό, η εξασφάλιση θέσεων παραβολής στον
Πειραιά εν όψει παραχωρήσεως του ΟΛΠ κ.λ.π.

Το ΝΕΕ σε συνεργασία με τον ΣΕΕΝ από το 2001 που συνομολογήθηκε ο νόμος 2932/01 που
περιέλαβε και το θέμα της ηλικίας των πλοίων είχε εκφράσει την αντίθεσή του για τη διάταξη,
υποστηρίζοντας ό,τι τα κριτήρια λειτουργίας των πλοίων πρέπει να είναι η αξιοπλοία, η
επαρκής συντήρηση, ο εξοπλισμός, η ασφάλεια των επιβατών κρινόμενα ‘όλα με αυστηρούς
ελέγχους και όχι το όποιο όριο ηλικίας.
Εξ’ άλλου με σημερινά στοιχεία, που το ΝΕΕ βρήκε για ακτοπλοϊκά πλοία λειτουργούντα σε
Ευρωπαϊκούς λιμένες διαπιστώθηκε ό,τι μαζί με τα νεότευκτα υπάρχουν και αρκετά πλοία με
ηλικίες μερικών 10δων ετών.
Από τον Οκτώβριο 2015 ο Αργοσαρωνικός θα στερηθεί της υπηρεσίας των ταχυπλόων, διότι το
όριο ηλικίας τους απαγορεύει τη λειτουργία.

Το ΝΕΕ ενήργησε άμεσα προφορικά και εγγράφως για πρόσκαιρη παράταση όμως θα πρέπει
το θέμα να ρυθμισθεί οριστικά με την απάλειψη της σχετικής διατάξεως από το ν.2932/01.

Στο θέμα ωρών εργασίας των ταχυπλόων πλοίων τo Yπουργείο στις 18/8/2015 ενημέρωσε με το
υπ’ αριθμ. 3521.1/06/15 έγγραφο ό,τι σε εφαρμογή της M.L.C. (Σύμβαση Εργασίας του ILO) στα
ταχύπλοα οι ώρες εργασίας θα πρέπει να είναι έως11 ημερησίως ή 70 εβδομαδιαίως και
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παράλληλα καθορίζει τους όρους αναπαύσεως εκτός πλοίου, το διπλό πλήρωμα την
καταγραφή του προγράμματος ταξιδίου κλπ.
Σε περίπτωση παραβάσεως απαγορεύεται ο απόπλους.
β) Κρουαζιέρα
Η ασφάλεια των Κρουαζιεροπλοίων στα Αγκυροβόλια φαίνεται ότι μειονεκτεί σύμφωνα με
σχετική προς το Υπουργείο
ενημέρωση για νησιά που δεν έχουν προβλήτες. Τα
κρουαζιερόπλοια που αγκυροβολούν και δεν παραβάλουν σε προβλήτες στερούνται την
προστασία του I.S.P.S. ;;;

γ) Λιμάνι Πειραιά
αναφορικά με την συζητούμενη παραχώρηση – ιδιωτικοποίηση του λιμένα Πειραιά μέλη ΝΕΕ
που μόνιμα χρησιμοποιούν τα λιμάνι όπως είναι τα πλοία της Ακτοπλοίας, τα Ρυμουλκά/
Ναυαγοσωστικά, οι λάντσες και άλλα σκάφη απευθύνονται στο Υπουργείο και ζητούν να
ληφθεί εγγράφως υποχρέωση του νέου παρόχου να υποχρεωθεί να διατηρήσει το ίδιο
θεσμικό καθεστώς, που σήμερα έχει ο ΟΛΠ-ΑΕ και παραχωρεί θέσεις με χαμηλό κόστος. Τις
αναφορές τους κοινοποιούν στο ΝΕΕ, ώστε σε όσες συζητήσεις θα συμμετέχει να υποστηρίζει
το θέμα.
(5)

Αλληλοεπίδραση - Συνεργασία ΙΜΟ με ICS & EE

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το ICS (Ιnternational Chamber of Shipping) με μέλη του όλες
τις ναυτιλιακές χώρες – (ανάμεσά τους και η Ελλάδα με ετήσια συνδρομή περί τις £ 30.000 που
καταβάλει το ΝΕΕ και η ΕΕΕ) – έχει εκπροσωπήση στον ΙΜΟ ως ICS όχι ως εκπρόσωπος των μελών
του, πράγμα που για χρόνια επιδιώκει μετ’ επιτάσεως η ΕΕ.
Το ICS έχοντας εμπειρία στα ναυτιλιακά θέματα και γνωρίζοντας τις θέσεις των μελών του για την
σωρεία κανονισμών του ΙΜΟ, έχει διαμορφώσει την ορθή θέση «ότι πρέπει να μπει φραγμός στην
για ψύλλου πήδημα θέσπιση κανονισμών» επειδή κάποιες άναυτες χώρες ή οργανισμοί
προτείνουν νέους περιοριστικούς για την ανάπτυξη της Ναυτιλίας κανονισμούς.
Το ICS πιστεύει ό,τι για την θέσπιση όποιου κανονισμού θα πρέπει πρωτίστως να λαμβάνεται
υπόψη η διατήρηση της οικονομικής οντότητας του Shipping Industry, διότι αν αυτό εκλείψει οι
επιπτώσεις στην διεθνή κοινωνία θα είναι ανυπολόγιστες, δεδομένου ό,τι το 90% του διεθνούς
εμπορίου υπηρετείται από πλοία με ό,τι αυτό για κάθε χώρα θετικό συνεπάγεται για την
ανάπτυξη της κοινωνίας διεθνώς και πρέπει να προέχει στις συζητήσεις στον ΙΜΟ.

Αυτά το ICS τα στηρίζει στο ό,τι στην προσεχή 10ετία η εφαρμογή περιβαλλοντικών μέτρων θα
κοστίσει στο Shipping περί τα $ 500δις.
Εκτιμάται ό,τι ήδη η πεποίθηση αυτή του ICS εκφραζομένη στον ΙΜΟ έχει επηρεάσει θετικά με
την μεταστροφή που παρατηρείται στην αβασάνιστη θέσπιση κανονισμών και το πνεύμα που
διαμορφώθηκε να λαμβάνεται υπόψη στις προτάσεις- συζητήσεις για νέα μέτρα το στοιχείο
«κέρδος και ζημία».
Από την άλλη μεριά η ΕΕ επιμένει να είναι ο πατρόνας των χωρών μελών και αυτή να έχει την
αρμοδιότητα εκχωρούμενη από τις χώρες Μέλη να συζητά και τις δεσμεύει.
Δεν το έχει πετύχει άμεσα εναντιωμένες οι χώρες με πρώτη και καλύτερη η Ελλάδα αλλά το
πετυχαίνει έμμεσα με την υποχρέωση να γίνονται υπό την εποπτία της προ - συζητήσεις για τα
θέματα.
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί τον κ. Ι. Τσενεμπή να ενημερώσει το ΔΣ για τα άλλα θέματα
της Ημερήσιας Διάταξης. Λαβών τον λόγο ο κ. Ι. Τσενεμπής αναφέρει:
(α) Διεθνής Σύμβαση SAR/1979

H Διεθνή Σύμβαση που αναφέρεται στην διάσωση κινδυνευόντων στη θαλάσσια συνομολογήθηκε
το 1979 και έκτοτε λειτουργεί με ομαλότητα.
Παράλληλα η SOLAS αναφέρεται στην υποχρέωση του πλοίου να προστρέξει σε βοήθεια όσων
κινδυνεύουν στη θάλασσα.

Τα παραπάνω θεσπίσθηκαν για συνθήκες ναυαγών από πλοία και όχι για διάσωση μεταναστών –
προσφύγων που μετατρέπονται σε ναυαγούς.
Με αυτά τα ναυάγια μεταναστών η Ιταλία συνεπικουρουμένη από την Μάλτα έχει προωθήσει
στον ΙΜΟ το θέμα για αλλαγή της SAR/79 και στις 21/9/15
ο ΙΜΟ συγκάλεσε ημερήσια
διερευνητική σύσκεψη για το θέμα.
Το ΝΕΕ ενημερώθηκε για τις θέσεις της Ελλάδος από το Υπ.ΟΥΝΤ όπου στις 7/9/15 έγινε σύσκεψη
στο ΥΠΕΞ και εκτιμήθηκε πως η SAR/79 έχει διαχρονικά δικαιωθεί χωρίς να εμφανιστεί στοιχείο
αναποτελεσματικότητας που να απαιτεί τροποποίηση. Εξ’ άλλου και προ ετών που πάλι η Ιταλία
είχε εγείρει το θέμα αναθεωρήσεως της SAR/79 κατέπεσε στον ΙΜΟ.
Φυσικά ανθρωπιστικοί λόγοι οδηγούν τους αρμόδιους φορείς να βρουν λύση για τους πρόσφυγες
και ορθά πράττουν, αλλά η SAR έχει συνομολογηθεί για άλλο σκοπό.

Με αυτό το σκεπτικό και κυρίως να αποφευχθεί ένα πλοίο να υποχρεωθεί να γεμίσει πρόσφυγες
μετανάστες από σκοπίμως προκαλούμενα ναυάγια, χωρίς να έχει την υποδομή περιθάλψεως τους
και χωρίς να γνωρίζει εάν το πλησιέστερο λιμάνι θα τους δεχθεί όπως σήμερα συμβαίνει με τους
λαθρεπιβάτες.

Από την συζήτηση στον ΙΜΟ στις 21/9/2015 προέκυψε συνολική αντίθεση στις θέσεις Ιταλίας –
Μάλτας.
(β) Διάπλους δια των Πολικών Περιοχών

Ο συνομολογηθείς πρόσφατα στον ΙΜΟ «POLAR CODE» θα τεθεί σε εφαρμογή 1/1/2017. Ο
κώδικας έχει διατάξεις, που αναφέρονται σε κατασκευαστικά στοιχεία του πλοίου, σε λειτουργικά
του στοιχεία, σε εκπαίδευση του πληρώματος, σε στοιχεία του ειδικού περιβάλλοντος στον Πόλο
και σε δικαιώματα & υποχρεώσεις των παράκτιων χωρών.
Από τα ανωτέρω αυτά που το πλοίο αφορούν είναι η Λειτουργία του και Εκπαίδευση του
πληρώματος για τις πρωτόγνωρες συνθήκες που θα συναντήσουν σε σύγκριση με ταξίδια στις
άλλες θαλάσσιες περιοχές. Είναι ταξίδι σε πάγους με χαμηλές θερμοκρασίες με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προστασίας των συστημάτων λειτουργίας των
πλοίων (σύστημα πυρκαγιάς, όργανα και μηχάνημα στο κατάστρωμα, σύστημα θερμάνσεως κ.λ.π.
(γ) B.W.M.C.

Σχετικά με την Σύμβαση για τη διαχείριση του θαλασσέρματος (Ballast Water Management)
συνεχίζει να είναι άλυτο το θέμα της Αμερικής που τηρεί δικούς της κανόνες και δεν έχει
πιστοποιήσει συστήματα καθαρισμού που λειτουργούν σύμφωνα με τις τεθείσες προδιαγραφές
από τον ΙΜΟ.
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Ο ΙΜΟ έχει εγκρίνει περί τα 50, όπου τα 17 υπέβαλλαν αίτημα για έγκριση από ΗΠΑ χωρίς να έχει
ληφθεί Απόφαση.

Απαιτείται προσεκτική προσέγγιση του θέματος και μέσω του US –Coast Guard συνεννόηση για
όσα πλοία θα ταξιδεύσουν σε Αμερικάνικους λιμένες.

Το πλοίο που πρόκειται να προσεγγίσει λιμάνι των ΗΠΑ πρέπει να έχει γνώση και συμμορφωθεί με
τα USA-EPA, BAT, VGR, AMSS «Environmental Protection Agency (άλλο από το Coast Guard), Best
Available Technologies, Vessel general permit, Alternate Management System» καθώς και με
ειδικές απαιτήσεις που διαφέρουν από Πολιτεία σε Πολιτεία, όπως στην Καλιφόρνια, που θέτει τα
200ν.μ. έναντι των 2000ν.μ. και τα 50μ βάθος έναντι των 200μ που εφαρμόζονται σε άλλες
Πολιτείες, για αλλαγή θαλασσέρματος.
Η σύμβαση για το θαλάσσερμα ως γνωστό συνομολογήθηκε το 2004 και ενώ πέρασαν 10 χρόνια
δεν κατορθώθηκε να τεθεί σε πλήρης εφαρμογή.

Αυτό επιβεβαιώνει τις Ελληνικές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα της, αφού έχουν
διαπιστωθεί και δηλωθεί εμμέσως ό,τι το όφελος θα είναι για τους εκτός πλοιοκτησίας και
περιβάλλοντος, αφού εκτιμάται ότι ούτε το περιβάλλον θα ωφεληθεί, ούτε τα πλοία, δεδομένου
ό,τι πλήθος μικροοργανισμών πλέον αναπαράγονται σε περιοχές που δεν υπήρχαν κατά το
παρελθόν, αλλά έχουν ήδη από χρόνια μεταφερθεί και εγκατασταθεί.

Η βασική αναφορά στα συστήματα είναι στην οδηγία για το στοιχείο G8 που συζητείται στον ΙΜΟ
με πρόθεση ριζικής αλλαγής που απαιτούν οι ΗΠΑ και άλλες χώρες.
(δ) IGF Code

O Κώδικας (IGF) με διατάξεις διαχειρίσεως των καυσίμων εκτός του πετρελαίου συζητείται στις
διαφορές Επιτροπές και Υποεπιτροπές του ΙΜΟ με στόχο την κατά το δυνατό πληρέστερη σύνταξή
του για την ασφαλέστερη λειτουργία των πλοίων που χρησιμοποιούν ή μελλοντικά θα λειτουργούν
με καύσιμα, LNG ή Low Flash Point.

Στη Βόρεια Ευρώπη λειτουργεί 1 κρουαζιερόπλοιο και ναυπηγείται με αποκλειστική χρήση LNG
επιβατηγό για ακτοπλοΐα μεταξύ Ηπειρωτικής Γερμανίας και της νήσου Ελικολάνδης.

Το θέμα των Low Flash Point ή LNG καυσίμων, ενώ συζητείται διεθνώς δεν έχει αναπτύξει έντονη
δυναμική που να οδηγεί ό,τι η διεθνής κοινότητα το υιοθετεί ως εναλλακτική πηγή καυσίμου για
τα πλοία. Ίδωμεν.
(ε) CO2 – EEDI

Το 2012 η συμμετοχή της ναυτιλίας στο CO2 ήταν 2,2% όταν το 2007 ήταν 2,8% σύμφωνα με
μελέτη του ΙΜΟ το 2014, ενώ τα πλοία διακινούν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου. Η πρόθεση
του Shipping είναι το 2020 να έχει πετύχει για διακίνηση φορτίου 1 χιλιόμετρο 20% μείωση CO2 σε
σύγκριση με το 2005.
Επίσης ο στόχος είναι για το Shipping η μείωση της κατανάλωσης του Fuel στα νέα πλοία
ονομαζόμενα (οικολογικά) με την εφαρμογή στον κατασκευαστικό και τον λειτουργικό τομέα νέες
μεθόδους. ‘Ετσι έχουν πλέον στην πράξη «more effiency ship and propeller designs, speed management, adjusting the ship trim, κ.α.». κατά την διαπίστωση συζητήσεων στον ΙΜΟ.
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Aπό την άλλη μεριά η ναυτιλιακή κοινότητα είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική να αποδεκτή τα MRMS
(market based measures) διότι έχει καταδειχθεί ό,τι πρόκειται για αφαίμαξη του shipping παρά για
ωφέλεια στην προστασία από τη μείωση των ρύπων (rather than delivering actual emission reductions).
Γενικότερα για την μείωση του CO2 το shipping industry έχει κάνει προόδους και με την κατασκευή
των νέων πλοίων με οικολογική φιλοσοφία οι στόχοι για την μείωση από την Ναυτιλία πηγαίνει
καλά. Στην ξηρά τι γίνεται;
ΔΣ ΘΕΣΕΙΣ

Συμμετέχοντας τα μέλη του ΔΣ στη συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων διατύπωσαν απόψεις ή
ερωτήματα που διευκρινίζονταν και εποικοδομητικά συνεισέφεραν στη συζήτηση με τελική
κατάληξη τα ανωτέρω και την παράκληση να συνεχίσει ο κ. Πρόεδρος με το προσωπικό ΝΕΕ να
παρακολουθεί, συμμετέχει, συνεργάζεται με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις και συνδιαμορφώνει τις
θέσεις και απόψεις του Εφοπλισμού προβαλλόμενες στους Κυβερνητικούς φορείς διαχειρίσεως
των θεμάτων.
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Συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2015

Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 21/7/2015 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:
(Ι)

ECA στον Πειραιά

O κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι το ΝΕΕ πληροφορήθηκε την διενέργεια έρευνας για την
ατμοσφαιρική ρύπανση του λιμένα Πειραιά από ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Βουλευτής Πειραιά και θεωρήθηκε σκόπιμο από το ΝΕΕ να συλλεγούν
στοιχεία για το θέμα και προωθηθούν σχετικές ενέργειες.
Έτσι το ΝΕΕ ύστερα από την συλλογή στοιχείων για να αποφευχθεί πιθανότητα να επιβληθεί στον
Πειραιά και ευρύτερα στη Μεσόγειο το σύστημα της Βαλτικής «Emission Control Area» με καύσιμο
0,1% θείου απηύθυνε το ακόλουθο έγγραφο στους αρμόδιους Υπουργούς (Γ. ΣΤΑΘΑΚΗ, Θ. ΔΡΙΤΣΑ,
Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗ).
Έγγραφο που υπεβλήθη στους ανωτέρω Υπουργούς

Το Ναυτικό Επιμελητήριο τής Ελλάδος, ως θεσμικός Σύμβουλος τής Πολιτείας, θεωρεί χρήσιμο να
θέσει υπόψη σας στοιχεία και εκτιμήσεις αναφορικά με το τρίτο σκέλος τής ερώτησης τού
Βουλευτή κ. Δ. Καμμένου πού ερωτά ως προς την πρόθεση τής Κυβέρνησης να απευθυνθεί στον
ΔΝΟ (ΙΜΟ), για την υπαγωγή σε SECA (Sulphur Emission Control Area), ολόκληρης τής Μεσογείου
Θαλάσσης.
Συγκεκριμένα:
Όλα τα πλοία πού ελλιμενίζονται στους Ελληνικούς Λιμένες, σύμφωνα με τούς κανονισμούς,
καταναλίσκουν κατά τον ελλιμενισμό, gasoil ή marine diesel oil περιεκτικότητας σε θείο μέχρι
0,1%, για την χρήση των ηλεκτροπαραγωγών μηχανών. για τον ίδιο σκοπό καταναλίσκουν gasoil
0,1% κατά την διέλευση τους από τα Ελληνικά χωρικά ύδατα καθώς και για τις προωστήριες
μηχανές κατά την είσοδο και έξοδο από τα λιμάνια.
το σύστημα παροχής ηλεκτρικού από εγκαταστάσεις ξηράς (cold ironing) θα εξυπηρετούσε,
εφόσον υφίσταντο οι υποδομές παραγωγής, δικτύου και διανομής και εφόσον το κόστος
ηλεκτροδότησης ήταν αντίστοιχο με το κόστος χρήσης ναυτιλιακού καυσίμου.

Η συμμετοχή τής ναυτιλίας στην ρύπανση τής ατμόσφαιρας από αέρια τού θερμοκηπίου (GHG)
ήταν το 2010 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 3,42% στο σύνολο ρύπων από όλες τις πηγές, και 14,1% από
ρύπους προερχόμενους από όλα τα μεταφορικά μέσα. στην μεν εσωτερική ναυτιλία (domestic
shipping) αντιστοιχούσε το 0,38% των συνολικών ρύπων και 1,58% των προερχομένων από
μεταφορικά μέσα, ενώ η διεθνής ναυτιλία (international shipping) ευθύνετο για 3,04% τού
συνόλου των ρύπων και 12,5% των ρύπων από τις μεταφορές.
με βάση διεθνείς μελέτες και των ανωτέρω στοιχείων, έχει αποδειχθεί ότι η θαλάσσια μεταφορά
αποτελεί το φιλικότερο προς το περιβάλλον σύστημα μεταφοράς. Η αναλογία γραμμαρίων ρύπων
ανά καταναλωθέντα τόννο πετρελαίου/τοννοχιλιόμετρα είναι για τα μεταφορικά μέσα:
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Αεροπλάνο Boeing 747-400 552,00
Ελαφρύ φορτηγό Δ.Χ.
226,00
Βαρύ φορτηγό Δ.Χ.
50,00
Τραίνο
17,00
Πλοίο container
7,48
VLCC/ULCC Tanker
3,60
Capesize Bulkcarrier
2,70

Μελέτη : ΕΜΠ Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών
www.martrans.org

Σύμφωνα με την μελέτη «Analysis of the consequences of low sulphur fuel requirements» (2010)
από το Πανεπιστήμιο τής Αμβέρσας και το Ίδρυμα Transport and Mobility τού Leuven εκτιμήθηκε
ότι η υπαγωγή ολοκλήρου τής περιοχής τής Βορείου Θαλάσσης σε SECA θα προκαλέσει αύξηση
των ναύλων κατά 15%-25% με μ.ο. 18% εξαιτίας των ακριβότερων ναυτιλιακών καυσίμων με
συνέπεια την απώλεια 14,5% μεταφορικού έργου πού μετατοπίζεται από την ναυτιλία στα χερσαία
-περισσότερο ρυπογόνα- μεταφορικά μέσα, ενώ στις μεγάλες αποστάσεις, οι απώλειες
εκτιμήθηκαν σε 21%.

Απώλεια μεταφορικού έργου 14,5% αντιστοιχεί στην μείωση των ρύπων από τα πλοία κατά 2.8
εκατομμύρια τόννος CO2 και αντιστοίχων ρύπων, αλλά παράλληλα αύξηση κατά 103,1
εκατομμύρια τόννους CO2 και αντιστοίχων ρύπων από την οδική μεταφορά πού θα αναλάβει την
διακίνηση αυτή (modal shift).
Δηλαδή ως αποτέλεσμα τής πολιτικής αυτής, η μετατόπιση μεταφορικού έργου από την
θαλάσσια μεταφορά στην οδική εκτιμάται ότι το περιβάλλον θα επιβαρυνθεί με 100,3
εκατομμύρια τόννους ρύπων, πού είναι 36,85 φορές περισσότεροι από ότι κατά την θαλάσσια
μεταφορά.
Εξάλλου η μετατόπιση φορτίου από την θάλασσα στην ξηρά, είναι απολύτως αντίθετη με την πάγια
πολιτική τής Ε.Ε. για την ανάπτυξη τής Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΝΜΑ).

Σημαντικό μέρος των φορτίων πού διακινούνται στην Μεσόγειο Θάλασσα, αφορούν μεταφορές
από ηπειρωτικό λιμένα σε ηπειρωτικό λιμένα των περί αυτή χωρών, με συνέπεια η οδική
μεταφορά να αποτελεί εναλλακτικό σύστημα των θαλασσίων, η οποία όμως είναι και πιο
ρυπογόνος, απαιτεί υψηλό κόστος υποδομών και δημιουργεί οδική συμφόρηση που επιτείνει τις
εκπομπές καυσαερίων. Η μεγαλύτερη κίνηση στους δρόμους νομοτελειακά θα δημιουργήσει
περισσότερα ατυχήματα με το ανθρώπινο αλλά και το οικονομικό κόστος που αυτό συνεπάγεται.
το ΝΕΕ θεωρεί ότι οι ανωτέρω εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στην Βόρειο Θάλασσα, ισχύουν και για
την Μεσόγειο σε περίπτωση πού κηρυχθεί περιοχή SECA. Σημειωτέον ότι στην ερώτηση τού κ.
Βουλευτή αναφέρεται ως λιμένας με υψηλή επιβάρυνση τού ατμοσφαιρικού αέρα και το
Αμβούργο, το οποίο όμως ευρίσκεται εντός τής περιοχής SECA τής Βορείου Ευρώπης γεγονός πού
αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα τού μέτρου των SECA.

Εκτός από τις σοβαρές αυτές αντίστοιχες επιπτώσεις στο περιβάλλον, εάν κηρυχθεί όλη η
Μεσόγειος ως περιοχή SECA , σοβαρές επιπτώσεις εκτιμούμε ότι θα προκληθούν και σε
οικονομικούς κλάδους όπως στις:
Θαλάσσιες Ακτοπλοϊκές Συγκοινωνίες με τα νησιά μας, με μείωση τής διακίνησης λόγω
αύξησης τού κόστους. το μέτρο θα είναι αντιαναπτυξιακό
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στις Διεθνείς ενδομεσογειακές θαλάσσιες μεταφορές (Intermed) επιβατών και φορτίων για τον
λόγο πού προαναφέρθηκε (modal shift)
στην περιηγητική βιομηχανία (κρουαζιερόπλοια, σκάφη αναψυχής)

στην διαπλέουσα την Μεσόγειο (Intramed) Ναυτιλία, διότι το αυξημένο κόστος καυσίμων
πιθανόν να οδηγήσει την υπερωκεάνιο Ναυτιλία σε παράκαμψη τής Μεσογείου (Διώρυγα
Σουέζ-Γιβραλτάρ), προς όφελος άλλων διαδρομών με απώλεια για τις χώρες αυτές και την
Ελλάδα σημαντικού όγκου εργασιών και θέσεων εργασίας διότι στα πλοία αυτά παρέχονται
υπηρεσίες όπως δεξαμενισμοί, υλικά, εφόδια, πετρελαιεύσεις κ.α.

Η παράκαμψη τής Μεσογείου από τα πλοία αυτά, και κυρίως τα πλοία τύπου containers, τα οποία
έχουν μηχανές μεγάλης ιπποδύναμης και καταναλώνουν περισσότερα καύσιμα, θα επηρεάσει τα
σχέδια εξέλιξης τού Πειραιά σε μεγάλο διακομετακομιστικό κέντρο προς την Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη. Ενδεχομένως και αυτό να είναι ένας από τους σκοπούς της ανάδειξης του
θέματος διότι οι Βορειοευρωπαίοι έχουν ήδη διαπιστώσει μειούμενο ποσοστό αύξησης
διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια τους σε σχέση με τα λιμάνια τής Νοτίου Ευρώπης.

Σημείωση: στην Βόρεια θάλασσα παρατηρείται ότι πολλά πλοία είτε δεν διαθέτουν χωριστές
δεξαμενές καυσίμων για την αποθήκευση IFO 380 ή IFO 180 χαμηλού θείου είτε η αλλαγή
καυσίμου παρουσιάζει δυσλειτουργίες και προβλήματα στις κύριες μηχανές. Ως συνέπεια κατά τον
διάπλου εντός των περιοχών SECA καταναλίσκουν gasoil 0,1% και για τις προωστήριες μηχανές, με
επιβάρυνση κόστους καυσίμων κατά 57%.
Συμπερασματικά, η υπαγωγή τής Μεσογείου Θαλάσσης σε περιοχή SECA, θα προκαλούσε:

Πολλαπλάσιους αέριους ρύπους

Μείωση των οικονομικών δραστηριοτήτων θαλασσίων μεταφορών και των παράπλευρων
κλάδων

Επιδείνωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών με αρνητικό αντίκτυπο στην νησιωτικότητα και
τον τουρισμό.

Μείωση τής ανταγωνιστικότητας των χωρών τής Νοτίου Ευρώπης και των χωρών τής λεκάνης
τής Μεσογείου γενικότερα

Τέλος ας ληφθεί υπόψη και ας μάς προβληματίσει ότι η επέκταση τής SECA στην Μεσόγειο
αποτελεί τα τελευταία χρόνια επιδίωξη συμφερόντων πού εδράζονται στην Βόρειο Ευρώπη και
προφανώς ανακινούν το θέμα αυτό με ιδιοτελείς σκοπούς επικουρούμενοι από διάφορα
περιβαλλοντικά ιδρύματα τα συμπεράσματα των οποίων χρησιμοποιούνται αποσπασματικά.
δεν είναι προς το συμφέρον τής Ελλάδας αλλά και όλων των Μεσογειακών η υπαγωγή τής
Μεσογείου σε SECA και ελπίζουμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα βοηθήσουν προς αυτή την
κατεύθυνση.»
(ΙΙ)

Ναυλοσύμφωνο Θαλαμηγών

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι το 2014 που διαμορφώθηκε ο σχετικός νόμος για τον
Θαλάσσιο Τουρισμό, το ΝΕΕ είχε ουσιαστική συνδρομή με αλλεπάλληλες επισκέψεις και
συζητήσεις στο Υπουργείο.

Ο νόμος 4256/2014 που προέκυψε περιείχε σε αρκετά άρθρα την υποχρέωση εκδόσεως
Υπουργικών Αποφάσεων για να αρχίσει η εφαρμογή τους, οι οποίες Υπουργικές Αποφάσεις έως
σήμερα δεν έχουν εκδοθεί.
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Ο κ. Ι. Τσενεμπής θα σας ενημερώσει αντίστοιχα.

Ο κ. Ι. Τσενεμπής ενημερώνει ότι στον ανωτέρω νόμο το άρθρο 2 αναφέρεται στη δημιουργία
Ηλεκτρονικού Μητρώου για να ενταχθούν εκεί όλα τα ανά την Ελλάδα θαλαμηγά. Υπάρχει
κεντρικός φορέας και αντίστοιχα το άρθρο 7 αναφέρεται στην ανασύνταξη του ναυλοσυμφώνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του ΝΕΕ.
Πρόσφατα το Υπ. ΟΥΝΤ ζήτησε από το ΝΕΕ τη γνωμοδότηση και ύστερα από συζήτηση με τα μέλη
μας απαντήσαμε ό,τι αυτό σχετίζεται με το Μητρώο, για το οποίο ουδεμία πρόοδος υπάρχει και
παρακαλέσαμε να αρχίσουν να εκδίδονται οι αναγκαίες Υπουργικές Αποφάσεις, να διαρθρωθεί το
πλαίσιο για το Μητρώο και ανάλογα με αυτό το ΝΕΕ θα μελετήσει το κατάλληλο προσαρμοσμένο
στο Μητρώο ναυλοσύμφωνο και θα εισηγηθεί αντίστοιχα.
(IΙΙ)

Θέματα στον Διεθνή χώρο

Ο κ. Πρόεδρος ακολούθως αναφέρει ότι για τα θέματα στον διεθνή χώρο, όπου το ΝΕΕ
παρακολουθεί ή και συμμετέχει με εκπροσώπους του, θα μας ενημερώσει ο κ. Ι. Τσενεμπής.
Λαβών τον λόγο ο κ. Ι. Τσενεμπής σημειώνει, ότι τα θέματα έχουν ως ακολούθως:
(1) The International Code of Safety for ships using Gases or other Lowflashpoint Fuels (IGF Code) με χρόνο εφαρμογής 1/1/2017

Στον ΙΜΟ πρόσφατα μεταξύ άλλων, ύστερα από τις συζητήσεις υιοθετήθηκε το σχέδιο του
προαναφερθέντα Κώδικα, με γνώμονα, να τεθούν διεθνή κριτήρια, αλλά και υποχρεωτικές
διατάξεις για την διαδικασία εγκατάστασης, έλεγχο των συναφών συστημάτων και εξοπλισμού
πλοίων που χρησιμοποιούν «Gases» ή «Low – flash point fuels», με ειδικότερη αναφορά στα
συστήματα/εξοπλισμού των πλοίων αλλά και στα κατά περίπτωση μέτρα, για την καλή λειτουργία/
συντήρηση, έλεγχο, με σκοπό την αποφυγή διαρροών και ατυχημάτων.
Προς το παρόν η εφαρμογή του Κώδικα είναι σε προκαταρκτικό στάδιο και όπως συνήθως
συμβαίνει μετά την λειτουργία του από τις πληροφορίες που θα συλλεγούν θα υπάρξουν τα
γνωστά «Amendments».

Ο ανωτέρω κωδικός IGF σχετίζεται και με την STCW για θέματα εκπαίδευσης – κατάρτισης και
σχετικής πιστοποίησης (πτυχίο – πιστοποιητικό) των Αξιωματικών και του Πληρώματος που θα
υπηρετούν σε πλοία με καύσιμα «Gases, Low Flash point Fuels». Για την STCW, οι προτάσεις είναι
αυτές που υιοθετήθηκαν από την προηγούμενη MSC94 (2014) και αναφέρονται συνοπτικά στις
διαδικασίες πετρέλευσης (ανθράκευσης), στις ιδιότητες αυτών των καυσίμων, την επικινδυνότητα
τους και τις αναγκαίες προφυλάξεις – ελέγχους με προδιαγεγραμμένο check list και μέτρα
ασφαλείας, στην χρήση τους, λόγω της ιδιαιτερότητας τους από τα γνωστά bunkers κλπ.
Παράλληλα με το προσωπικό του πλοίου σχετική πληροφόρηση θα απαιτηθεί να έχει και το
προσωπικό γραφείου.
(2)

Ασφάλεια Επιβατηγών Πλοίων

Τα επανειλημμένα ατυχήματα με ανθρώπινα θύματα, τόσο σε επιβατηγά διεθνών πλόων, όπως το
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Costa Concordia και Norman Atlantic, καθώς και εσωτερικών πλόων στην Άπω Ανατολή, οδήγησαν
τον ΙΜΟ, ώστε η Ειδική Επιτροπή για την Ασφάλεια στη θάλασσα να προβεί σε απαιτήσεις με
προοδευτική εφαρμογή σε:

 Εκπαίδευση και άσκηση του πληρώματος
 Ομοιογενές πλήρωμα όχι πολυεθνικό, όπως στο Norman Atlantic
 Κατασκευαστικές παρεμβάσεις σε έλεγχο χώρου οχημάτων, σύστημα κατάσβεσης πυρκαγιάς,
απαγόρευση φορτώσεως σε ανοιχτά καταστρώματα κλπ.
 Επανασχεδιασμό όλων των συστημάτων των στεγανών θυρών μεταξύ των χώρων φορτίου.
Παρακολούθηση των χώρων φορτίων από απόσταση
(3)

The International Polar Code

Ο Διεθνής Κώδικας (Polar Code) εκτός των άλλων περιέχει και διατάξεις για εξειδίκευση των
Αξιωματικών και πληρώματος πλοίων που θα ταξιδεύουν σε πολικές περιοχές που σημαίνει
Εκπαίδευση – Πιστοποίηση, που όπως γίνεται συνήθως ορισμένοι Νηογνώμονες θα κάνουν
εκπαίδευση, όμως θα πρέπει και η Ελληνική Πολιτεία να το δει από την πλευρά της. Ίδωμεν.
(4)

ECDIS στα Δ/Ξ

Από τη χρήση του Ηλεκτρονικού χάρτη (ECDIS) στα πλοία έχουν συλλεγεί στοιχεία για τις
δυσλειτουργίες τους, την Εκπαίδευση & Πιστοποίηση των Αξιωματικών και την
αποτελεσματικότερη συμβολή τους στην Ασφαλή λειτουργία των πλοίων.

Η εγκατάσταση και χρήση των ECDIS στα Δ/Ξ είναι στο 54% όταν από την 1η Ιουλίου 2015 είναι
υποχρεωτική για όλα τα πλοία περί τις 8.750 πάνω από 3.000 GT, ενώ τα 4.000 Δ/Ξ δεν έχουν
ECDIS και θα πρέπει στους προσεχής 12 μήνες να συμμορφωθούν. (χρόνος που παρέχεται με
period of Grace και First Survey).
(5)

BWM – Convention

(6)

Πειρατεία

Οι εξελίξεις συζητήσεων στον ΙΜΟ προσδοκούν στο τέλος του 2016 να τεθεί σε εφαρμογή,
παραμένοντας όμως ανεπίλυτο το θέμα εάν μετά την εφαρμογή της BWM Convention τα ήδη
εγκατεστημένα συστήματα καθαρισμού του έρματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του IMO θα
συνεχίσουν να γίνονται αποδεκτά και από τις ΗΠΑ ή τα πλοία που τα έχουν θα υποβληθούν σε
νέες υψηλές δαπάνες αντικατάστασης τους.
Η Ελληνική Πλοιοκτησία συμπορεύεται με άλλες ναυτιλιακές χώρες που δεν την έχουν κυρώσει.

Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά του ο OBP – Oceans Beyond Piracy - από συζήτηση στο Army &
Navy Club κατά το 2014 η Πειρατεία στις περιοχές – Western Indian Ocean, Gulf of Guinea,
Southeast Asia (1η φορά κατά το 2014) κόστισε σε χρήμα και σε θανάτους ή τραυματισμούς
πληρώματος αλλά και σε φορτία, ιδίως στην Άπω Ανατολή σε μικρά πλοία. Στον κόλπο της Guineas
τα λύτρα ανήλθαν στο 1,6εκ$.
Η παρατηρούμενη τα τελευταία χρόνια μείωση των περιστατικών πειρατείας στις Ακτές της
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Σομαλίας δημιουργεί την προϋπόθεση επανόδου της ναυσιπλοΐας στη περιοχή σε κανονικούς
ρυθμούς με θετική επίδραση στο κόστος σε καύσιμα, παραπανίσια μίλια κλπ, σύμφωνα με
στοιχεία της EMSA – European Maritime Safety Agency – από αναλύσεις στοιχείων του LRIT από τα
οποία καταδεικνύεται η διαφοροποίηση σε ταχύτητα και πορειογράφησης των πλοίων.

Αυτό οφείλεται στα μέτρα που διεθνώς ελήφθησαν και έφεραν αποτέλεσμα με την σταδιακή
αποθάρρυνση πλέον των πειρατών για επιθέσεις. Έτσι επανήλθε η πλεύση με μειωμένη ταχύτητα,
συντομότερη πορεία κλπ.
(7)

Ναυτιλιακές Εκθέσεις προσεχώς στην Κίνα – Abu Dhabi

Με ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο 2015
Ναυτιλιακές Εκθέσεις στην Κίνα και Abu Dhabi και καλούν την Ελληνική Ναυτιλιακή Κοινότητα για
συμμετοχή ή επίσκεψη (συνημμένα στοιχεία).
(8)

Νέος Γ.Γ. – ΙΜΟ

Στη τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου του ΙΜΟ όπου εκπροσωπείται και η χώρα μας,
υπερίσχυσε στην ψηφοφορία και εκλέγεται πλέον Νέος Γενικός Γραμματέας ΙΜΟ για την 4ετία
2016-2020 ο Κορεάτης LIM KI – TACK εκπρόσωπος της Ν. Κορέας για χρόνια στον ΙΜΟ, Πρόεδρος
στο λιμάνι BUSAN.
Οι άλλοι υποψήφιοι ήταν:
Andreas Chrissostomou

Από την Κύπρο (Οικονομολόγος)

Max Mezia

Από τις Φιλιππίνες (Καθηγητής στο Ναυτικό
Πανεπιστήμιο στο Όσλο
Από την Κένυα (17 χρόνια στα στέλεχος
ΙΜΟ)
Από την Ρωσία (Στέλεχος Υπ. Μεταφορών)

Andreas Nordseth

Από την Δανία (Ναυτικός)

Juvenal Shiundu
Vitaly Klyuen

(9)

Goal Base Standards – Safety Level Approach (GBS – SLA)

Οι κανόνες κατασκευής των πλοίων γνωστοί ως Goal Base Standards και λειτουργικών απαιτήσεων
συζητούνται στον ΙΜΟ με πρόθεση την εξέλιξη και βελτίωση τους με έκδοση χρήσιμων οδηγιών
προσεγγίσεως υψηλών standards με κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης στην εφαρμογή και
απόδοση.
Οι ανεξάρτητοι Οργανισμοί (Νηογνώμονες) και ο ίδιος ο IACS που εμπλέκονται στη
παρακολούθηση της ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων, έχουν εκδώσει σχετικές εκθέσεις που
θα προωθηθούν και συζητηθούν στην επόμενη MSC (96).
(10)

Διώρυγα του Suez
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Η νέα διώρυγα που εντός του προσεχούς Αυγούστου θα ανοίξει σε κυκλοφορία λειτουργώντας
παράλληλα με τη παλιά, θα υπηρετήσει τη Ναυτιλία με διπλάσιο πλέον αριθμό πλοίων, στο ήμισυ
το χρόνο διάπλου και με βύθισμα έως 24 μέτρα (περί τα 80 πόδια).
Έτσι από 18 ώρες ο χρόνος διάπλου θα πέσει στις 11 ώρες και από 8 ώρες αναμονή
προτεραιότητας στις 3 ώρες και από 49 ημερησίως θα διαπλέουν 97 με 45 σε κάθε κατεύθυνση.
(11)

VDR

Η συσκευή καταγραφής στοιχείων ταξιδιού VDR – Voyage Data Recorder –από στοιχεία του London
P&I, έχει βρεθεί σε κάποια πλοία να υπολειτουργεί και να μην έχουν βρει στοιχεία που απαιτήθηκε
να έχουν για κάποια περιστατικά ως αποδείξεις.

Έτσι συστήνεται οι Αξιωματικοί των πλοίων να επιμελούνται την αποδοτική λειτουργία του VDR,
ελέγχουν την συσκευή για αυτό, την επιβεβαιώνουν και μεριμνούν για την αντιμετώπιση κάθε
προβλήματος στη λειτουργία του VDR.
Για τα ανωτέρω θέματα διεξήχθη διαλογική συζήτηση και το ΔΣ εκφράζει την ικανοποίηση του για
την πλήρη ενημέρωση επί όλων των θεμάτων, την μεθοδικότητα που το ΝΕΕ χειρίζεται τα θέματα
και παρακαλεί τον κ. Πρόεδρο να διατηρήσει την ίδια μεθοδολογία και ενδιαφέρον.
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Συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2015

Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 10/6/2015 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:
(I)

MEPC 68 – Σύνοδος ΙΜΟ

O κ. Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ, ότι ο κ. Π. Ζαχαριάδης στέλεχος της ATLANTIC SHIPPING
εκπροσώπησε το ΝΕΕ στη πρόσφατη Σύνοδο για το περιβάλλον στον ΙΜΟ. Ο κ. Π. Ζαχαριάδης είναι
μαζί μας και τον παρακαλώ για σύντομη ενημέρωση.

Λαβών τον λόγο ο κ. Π. Ζαχαριάδης ευχαριστεί για την πρόσκληση και αναφέρει ότι τον Μάιο
έλαβε χώρα στον ΙΜΟ η 68η Σύνοδος της Επιτροπής για θέματα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, όπου
εκπροσώπησα το ΝΕΕ.

Ακολούθως ο κ. Π. Ζαχαριάδης μεταξύ άλλων ανέφερε ό,τι υπήρξε προσέγγιση των Ιαπώνων στις
Ελληνικές θέσεις στα θέματα μείωσης CO2 αναφορικά με την ιπποδύναμη της κύριας μηχανής
πρόωσης και της αναγκαίας εγκαταστημένης ιπποδύναμης που υποστηρίζουν οι Έλληνες,
προκειμένου να υπάρχει η ικανότητα του πλοίου να κυβερνηθεί σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Το θέμα πλέον ανάγεται στον Εφοπλιστή και προέχει να αντιμετωπιστεί με επιφύλαξη η υπόδειξη
του Ναυπηγείου για εγκατάσταση Μηχανής μειωμένης ιπποδύναμης.
Αναφορικά με το MRV & EEDI θέλουν να χρησιμοποιήσουν δείκτες, που να δείχνουν την παραγωγή
του CO2 κατά το ταξίδι με παρανομαστή το φορτίο. Αυτό όμως αντίκειται στην πράξη, διότι το
πλοίο κάνει ταξίδι και άφορτο – in ballast -, οπότε θα είναι ψεύτικη η όποια ένδειξη.

Στις συζητήσεις στον ΙΜΟ από την πλευρά μας προσπαθούμε σε επαφές και με άλλες χώρες να
γίνει κανονισμός του ΙΜΟ που θα προλάβει τις τάσεις που υπάρχουν στην ΕΕ να προχωρήσει αυτή
σε κανονισμό πολύ χειρότερο για τα θέματα του CO2 , διότι η Commission επηρεάζεται από τους
Πράσινους Βουλευτές που ανήκουν σε διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και οι οποίοι
είναι πολέμιοι των αποφάσεων του ΙΜΟ, διότι λένε ό,τι ο ΙΜΟ είναι των Εφοπλιστών και των
Ναυπηγείων.
Το ΕΕDI έχει φανεί ό,τι έχει λάθη, προσπαθούμε να ισορροπήσουμε τα πράγματα.

Συνεχίζων ο κ. Π. Ζαχαριάδης είπε ότι υπάρχουν αρκετοί που υποστηρίζουν στην Ευρώπη να
περιοριστεί το CO2 κατά 40% χωρίς να αντιλαμβάνονται ό,τι αυτό θα έχει επίπτωση στις μεταφορές
δια θαλάσσης και δυσκολίες στην εξυπηρέτηση του διεθνούς εμπορίου.
Από την άλλη μεριά η ευαισθησία της Ευρώπης στα περιβαλλοντικά θέματα εξαφανίζεται στη
περίπτωση διάλυσης των πλοίων στον Ευρωπαϊκό χώρο, διότι προφασίζεται ότι θέλει να αυξήσει
την απασχόληση, ενώ γνωρίζει ό,τι θα αυξηθεί από τα διαλυτήρια το CO2 και θα αυξηθεί επίσης το
scrub που υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στην Ευρώπη. Για το scrub λέει θα το εξάγουν αρκεί να
υπάρχουν δουλειές.
Ο κ. Πρόεδρος ευχαρίστησε τον κ. Π. Ζαχαριάδη και σημείωσε ό,τι το ΝΕΕ παρακολουθεί το θέμα
και θα συνεχίσει να στέλνει εκπροσώπους του στον ΙΜΟ.
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(II)

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρει, ότι θα προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα στοιχεία και
δεδομένων των οποίων σας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά και μαζί σύντομη περιγραφή από τον κ.
Ι. Τσενεμπή.
Τα θέματα που σας έχουν αποσταλεί σε τίτλους είναι:
 Νέο Κυβερνητικό σχήμα ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με ένταξη του Υπουργείου Ναυτιλίας στο Υπέρ –
Υπουργείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
 Διαγωνισμός για την περισυλλογή Αποβλήτων στο λιμάνι Πειραιά
 Κώδικας πλεύσης σε πολικές περιοχές
 Κανόνες IACS για την κατασκευή των πλοίων
 Σύμβαση για το θαλάσσερμα (BWM Convention)
 Ναυτεργασία – Εκπαίδευση
 Πειρατεία
 Καθεστώς φορολόγησης πλοίων
 Θέματα Επιβατηγού Ναυτιλίας
Επιβολή ναυτολόγησης αριθμού ναυτικών Βραζιλίας σε πλοία που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή.
Ο κ. Ι. Τσενεμπής λαβών τον λόγο ενημερώνει ό,τι προς διευκόλυνση και κατανόηση των όρων που
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη συζήτηση, σημειώνεται ότι:
EVDI, Existing Vessel Design Intex.
EEDI, Energy Efficiency Design Intex
SEEMP, Ship Energy Efficiency Management Plan
GHG, Green House Gases
MBM, Market Based Measured
MRV, Monitoring Reporting and Verification Scheme
Και ο τύπος του ΕΕDI είναι:
EEDI = P.SFC.CF
DWT.Vref

και η όποια ορολογία έχει διαμορφωθεί σκοπό έχει να προσδιορίσει την ενεργειακή κατάσταση
των πλοίων και ο στόχος είναι οι όποιες διατάξεις προκύψουν να προέρχονται μόνο από τον ΙΜΟ
και να βασίζονται στη λειτουργία της αγοράς (ΜΒΜ).
(1)

Περισυλλογή Στερεών – Υγρών Αποβλήτων στον Πειραιά

Ενημερώνεται το ΔΣ ό,τι το ΝΕΕ σε συνεργασία με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις έχει εκφράσει την
αντίθεση του στον προωθούμενο διαγωνισμό για τις 17/6/2015 από τον ΟΛΠ για ανάθεση σε μόνο
(1) ένα πάροχο.

Τεκμηριωμένα δε, με στοιχεία από συστήματα που λειτουργούν σε άλλα Ευρωπαϊκά λιμάνια και
περισυλλέγουν τα Απόβλητα με περισσότερους του (1) ενός παρόχους απευθύνθηκε και στην ΡΑΛ
(Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος) που εκ του νόμου ως Ανεξάρτητη Αρχή έχει αρμοδιότητα. Επίσης και
στον νέο Υπουργό κ. Θεόδωρο Δρίτσα.
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Οι εκτιμήσεις είναι ό,τι δεν θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός προς το παρόν, ύστερα από τόσες
αντιδράσεις. Παρακολουθούμε αυτό το θέμα και συνεχίζουμε να συλλέγουμε στοιχεία στήριξης
των θέσεων ΝΕΕ/Εφοπλισμού, οι οποίες είναι να υπάρχουν περισσότεροι πάροχοι.
(2)

Εφαρμογή του Κώδικα πλεύσης σε πολικές περιοχές

Τον Μαίο 2015 ύστερα από συζητήσεις ετών στον ΙΜΟ, τελικά υιοθετήθηκε ο νέος κώδικας για τον
διάπλου από πολικές περιοχές, δεδομένου ότι έγινε αποδεκτό η ιδιαιτερότητα και ευαισθησία του
οικοσυστήματος γι΄ αυτές τις περιοχές, όπου θα πρέπει με κατάλληλες διατάξεις τις οποίες
περιέχει ο κώδικας, να υπάρξει αυξημένη προστασία.
Ο κώδικας αναφέρεται τόσο σε θέματα Ασφαλείας, όσο και σε θέματα Προστασίας του Θαλασσίου
Περιβάλλοντος. Στα θέματα Ασφαλείας περιέχεται και η λειτουργία του πλοίου, όπου απαιτείται
το πλήρωμα να εκπαιδευτεί για τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα συναντήσει σε σύγκριση με τα
συνηθισμένα ταξίδια σε άλλες περιοχές του πλανήτη.
Ο κώδικας θα αρχίσει να εφαρμόζεται ύστερα από ένταξη του στην SOLAS & MARPOL και εκτιμάται
ότι η εφαρμογή θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2017 και τα υπάρχοντα πλοία θα δύνανται στο 1ο
Intermediate survey μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις του κώδικα.

Εκφράστηκε στον ΙΜΟ επίσης η πεποίθηση ότι για οποιοδήποτε θέμα λειτουργίας του πλοίου σε
πολικές περιοχές, οι συζητήσεις και αποφάσεις θα λαμβάνονται στον ΙΜΟ και θα πρέπει να
αποφευχθεί ενδεχόμενη ρύθμιση των θεμάτων μεμονωμένα από το συμβούλιο των πολικών
περιοχών, την προεδρία του οποίου για το 2015 μετά τον Καναδά ανέλαβε η Ιρλανδία. Το ΝΕΕ
παρακολουθεί το θέμα και σε συνεργασία με τον Εφοπλισμό και την εκπροσώπηση στον ΙΜΟ θα
συμβάλλει, ώστε η όποια διάταξη να προέρχεται από διεθνή διαβούλευση.
Το ΔΣ ύστερα από διαλογική συζήτηση παρακαλεί το ΝΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί και
παρεμβαίνει στο θέμα.
(3)

Τους κανόνες κατασκευής πλοίων

Αναφορικά με την κατασκευή των πλοίων εφαρμόζονται οι κανόνες που ο ΙACS έχει διαμορφώσει
και για τους οποίους από καιρό γίνεται συζήτηση στον ΙΜΟ για εναρμόνιση τους με τις
διαμορφωμένες Αρχές στον ΙΜΟ.
Από έτους ο ΙΜΟ έχει αναθέσει σε ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων την επεξεργασία IACS RULES.

Η Πλοιοκτησία θεωρεί ό,τι μεταξύ άλλων πρέπει να βελτιωθούν προς όφελος του Πλοιοκτήτη οι
κανόνες για τα trials, τις δοκιμές αντοχής κλειστών χώρων, τις ευθύνες ναυπηγείου για
μεταγενέστερες ατέλειες κλπ.

Το ΔΣ ευχαριστεί για την ενημέρωση και στη συζήτηση σημειώθηκε ό,τι είναι ανάγκη να υπάρχουν
κανονιστικές διατάξεις περιορισμού της ανεξαρτησίας των Ναυπηγείων και προσαρμογής των IACS
RULES στα συμφέροντα του Ναυπηγείου πελατών τους.
(4)

Σύμβαση BWM

Αναφορικά με το Ballast η Αμερική έχει δικό της κανονισμό και δεν έχει αποδεχτεί τα υπάρχοντα
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συστήματα καθαρισμού του έρματος, αλλά ούτε έχει μηχανισμό να αξιολογήσει τα στοιχεία που
17 κατασκευαστές συστημάτων έχουν υποβάλλει για έγκριση.
Πάντως παρά την πίεση που υπάρχει από ορισμένες χώρες πρόσφατα και τα Marshal Island η
σύμβαση για το Ballast παραμένει σήμερα εκτός υποχρεωτικής εφαρμογής.

Όσα πλοία δε, έχουν εγκαταστήσει συστήματα καθαρισμού καταβάλλεται προσπάθεια στον ΙΜΟ
να συνεχίσουν τα πλοία αυτά να τα χρησιμοποιούν και όταν θα τεθεί η Σύμβαση σε ισχύ.
Ακόμη για όσα πλοία δεν έχουν εγκαταστήσει Σύστημα καθαρισμού του Ballast, οι συζητήσεις στον
ΙΜΟ οδηγούν αυτά να υποχρεωθούν μετά την εφαρμογή της σύμβασης στο πρώτο survey του IOPP
Certificate.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, φάνηκε ο,τι η Πλοιοκτησία συνεχίζει να διατηρεί επιφυλάξεις για
την άμεση εφαρμογή της BWM Convention.
(5)

Ναυτεργασία – Εκπαίδευση

Ενημερώνεται το ΔΣ από τον κ. Ι. Τσενεμπή ότι στις αρχές Μαΐου 2015 έγινε η Συνεδρίαση του
Συμβουλίου Ν. Εκπαίδευσης (ΣΝΕ) υπό την Προεδρία του νέου Γραμματέα του Υπ.ΟΥΝΤ κ. Ιωάννη
Θεοτοκά Καθηγητή του Πανεπιστήμιου Αιγαίου (Χίος). Στους συμμετέχοντες βάσει σχετικού π.δ.
είναι και το ΝΕΕ καθώς και Εφοπλιστικές και Ναυτεργατικές Ενώσεις.
Από τα θέματα βασικότερα ήταν 2:

(α) Η προκήρυξη για Σπουδαστές στις ΑΕΝ του Ακαδημαικού έτους 2015-2016 και
(β) Η χορήγηση πτυχίων κατάρτισης σε Αξιωματικούς και Πλήρωμα, που θα υπηρετήσουν σε
εξειδικευμένα πλοία όπως LNG, CHEMICAL TANKERS, κλπ.

Η πρόταση του Υπ.ΟΥΝΤ για το (α) ήταν να πάρουν οι ΑΕΝ περί τους 850 έναντι 1300 που έπαιρναν
κάθε χρόνο, διότι δεν έχουν Καθηγητές και χώρο. Το ΝΕΕ και οι Εφοπλιστικές Ενώσεις επέμειναν
στους 1300 όπως κάθε χρόνο και στο διάλογο που ακολούθησε το Υπ.ΟΥΝΤ δεσμεύτηκε να πάρει
επί πλέον 200 αν τελειώσουν οι οικοδομικές εργασίες της ΑΕΝ Θεσσαλονίκης που έχει τη μέριμνα
και το κόστος αναλάβει η ΕΕΕ.
Ακόμη το ΝΕΕ και η Πλοιοκτησία επέμεινε σε προγενέστερες θέσεις τους αναφορικά με την
επάρκεια της Αγγλικής Γλώσσας ως κατ΄ εξοχήν γλώσσας στη Ναυτιλία και ότι πρέπει όλοι οι
εισερχόμενοι στις ΑΕΝ να έχουν τουλάχιστον Lower πτυχίο.
Το Υπ.ΟΥΝΤ αντέτεινε ό,τι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση και δεν προλαβαίνει τώρα, ενώ οι
εκπρόσωποι των ναυτεργατών – καθηγητών αντέτειναν ότι διδάσκονται στις ΑΕΝ.

Αυτό προκάλεσε την έντονη παρέμβαση της Πλοιοκτησίας αναφέροντας ό,τι «είναι παραπλανητικό
να πιστεύει κανείς ό,τι θα μάθουν στις ΑΕΝ όταν δεν έχουν τις βάσεις από πριν, διότι στις ΑΕΝ
κυρίως κάνουν ορολογία και όχι εκμάθηση γλώσσας».

Αναφορικά με το (β) το ΝΕΕ – Εφοπλισμός διερωτήθει εάν έχει την υποδομή το ΚΕΣΕΝ να
λειτουργήσει τα ταχύρρυθμα αυτά Σχολεία, παροχής πτυχίων εξειδικεύσεως σε LNG, CHEMICALS
TANKERS κλπ δεδομένου ό,τι πρόκειται για κάποιες χιλιάδες ναυτικούς, που πρέπει να πάρουν
πτυχία της SOLAS 2010.
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Ακόμη ο Εφοπλισμός ζήτησε να ενημερωθεί που ευρίσκεται το θέμα των ΝΕΚΕ (Ιδιωτικά Σχολεία)
που είχε ετοιμάσει η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου (Μ. Βαρβιτσιώτης). Η απάντηση ήταν
ό,τι το ΚΕΣΕΝ έχει την υποδομή, οπότε δεν θα υπάρξει κενό.
(6)

Πειρατεία

Το θέμα της Πειρατείας με έξαρση προ ετών στην περιοχή του Aden, έχει μετατεθεί στην περιοχή
της Δ. Αφρικής καθώς και στην Ν.Α. Ασία. Από τα στοιχεία που υπάρχουν περί τις 41 επιθέσεις
είχαμε στη Δ. Ακτή της Αφρικής και κυρίως περί τη Νιγηρία.
Η Πειρατεία περί την Σομαλία εγένετο με σκοπό την εξασφάλιση μεγάλων χρηματικών ποσών για
την απελευθέρωση του πλοίου, σε αντίθεση με την Πειρατεία στη Δ. Αφρική, όπου στόχο έχει την
κλοπή φορτίου ή και υπαρχόντων στο πλοίο με απειλές στο πλήρωμα όπου έχουν συμβεί θάνατοι.
Το ICS και η BIMCO έχουν εκδώσει οδηγίες σχετικά με τις δυνατότητες προστασίας των πλοίων σε
αυτή την περιοχή. Σε συμπλήρωμα της οδηγίας του ΙΜΟ που είχε κυκλοφορήσει για την περιοχή
του Aden (υπάρχει στο διαδίκτυο).

Στη Ν.Α. Ασία έχουν παρατηρηθεί και φαινόμενα με σκοπό το φορτίο, κυρίως σε μικρότερα πλοία.
Το BMP4 – Best Management Practices που έχει διαμορφωθεί για την περιοχή του Aden,
παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, παράλληλα με τις πρωτοβουλίες των εταιρειών που έχουν
εφαρμόσει το σύστημα ενόπλων στα πλοία.

Φυσικά την μεγαλύτερη αποτροπή στην πειρατεία έχουν φέρει οι ομάδες των ενόπλων που η κάθε
εταιρεία στέλνει στα πλοία της.
(ΙΙΙ)

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια ενημερώνει το ΔΣ και σχετικά με :

(α) Το θεσμοθετημένο καθεστώς φορολόγησης πλοίων
Αναφορικά με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για σενάρια αλλαγής του φορολογικού καθεστώτος
των πλοίων στην Ελλάδα σημειώνει ό,τι πριν από 60 χρόνια με Συνταγματική κατοχύρωση
ρυθμίστηκε η φορολόγηση πλοίων Ελληνικής σημαίας ανα κοχ και δεν προσφέρεται για όποια
σκέψη αλλαγής.
Εξάλλου αυτό ισχύει και στις Ευρωπαϊκές χώρες, όπου όμως σε κάποιες προβλέπεται φορολόγηση
του μερίσματος που λαμβάνει ο Πλοιοκτήτης – μέτοχος και όχι του εισοδήματος.
Στο ΔΣ παρέμεινε σχετικώς προβληματισμένο και παρακαλείται το ΝΕΕ να παρακολουθήσει την
εξέλιξη.

(β) Τη λειτουργία της Ακτοπλοΐας
Το θέμα λειτουργίας της Ακτοπλοΐας βασίζεται στο νόμο 2932/2001 ενημερώνει ο κ. Πρόεδρος.
Είχαμε όμως από κάποιους Κυβερνητικούς φορείς δηλώσεις για αλλαγή του νόμου, η οποία έως
σήμερα δεν έχει υπάρξει.
Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Υπ.ΟΥΝΤ) ετοίμασε

69

_____________________________________________________________________________________________________ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ

προσχέδιο μεμονωμένων διατάξεων για την αντιμετώπιση μόνο της απλήρωτης ναυτικής εργασίας
και εξασφάλιση της μισθοδοσίας του πληρώματος από κακοπληρωτές Εφοπλιστές προβλέποντας
και κυρώσεις σ΄ αυτή την περίπτωση. Το ΝΕΕ σε συνεργασία με τον ΣΕΕΝ μελέτησε το θέμα με
κατάληξη τη διαμόρφωση ορισμένων θέσεων, οι οποίες και υπεβλήθησαν στο Υπ.ΟΥΝΤ με
σημαντικότερες ότι:

 Να απαλειφθεί από το προσχέδιο το άρθρο 5 στο οποίο αναφέρεται η χορήγηση καταβολής

έως 30% του μηνιαίου μισθώματος για τον επόμενο της προκαταβολής μήνα, διότι αυτό συνιστά
παράνομη κρατική επιχορήγηση, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και πλήττει τις συνεπείς εταιρείες.
Καθώς επίσης και το άρθρο 2, δεδομένου ότι το προσχέδιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της
απλήρωτης εργασίας, ενώ στο άρθρο 2 επιβάλλονται υποχρεώσεις στελέχωσης του πλοίου σε
περιόδους που δεν έχει δρομολογιακές υποχρεώσεις.

Το ΔΣ από την πλευρά των μελών που εκπροσωπούν την Επιβατηγό Ναυτιλία σημειώνει ό,τι δεν
έχει προχωρήσει το προσχέδιο νόμου.
Ακόμη το ΔΣ ενημερώνεται για την μελέτη ΙΟΒΕ για την Ακτοπλοΐα με τίτλο «Η Συμβολή της
Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές».

(γ) Με απαίτηση της Βραζιλίας να ναυτολογούνται υπήκοοι της σε πλοία άλλων σημαιών
Από έγγραφο της εταιρείας «TSAKOS SHIPPING» προκύπτει ό,τι τα πλοία που δραστηριοποιούνται
στη Βραζιλία υποχρεούνται να ναυτολογούν ναυτικούς της Βραζιλίας πράγμα που αντίκειται σε
διεθνείς κανόνες. Έχει γίνει σχετική ενημέρωση στο Υπουργείο Εξωτερικών για το θέμα.
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Συνεδρίαση της 19ης Mαρτίου 2015

Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 19/3/2015 μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα ακόλουθα:
(1)

Νέο Κυβερνητικό Σχήμα

Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι από τον Ιανουάριο 2015 μετά τις Βουλευτικές Εκλογές (25/1/2015), την
Κυβέρνηση σχημάτισε το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων με
Πρωθυπουργό τον κ. Α. ΤΣΙΠΡΑ. Έγινε ανασύσταση όλων των Υπουργείων και το Υπουργείο
Ναυτιλίας συγχωνεύτηκε στο ενιαίο Υπέρ-Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας,
Τουρισμού, με Υπουργό τον κ. Γ. ΣΤΑΘΑΚΗ.
Τα Υπουργεία που το ΝΕΕ έχει συνεργασία, παρέμειναν στο σχήμα ως Ναυτιλία και Τουρισμού με
αναπληρωτές Υπουργούς τον κ. Θ. ΔΡΙΤΣΑ και την κα Ε. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ από τους ΑΝ.ΕΛ.

Το όλο Κυβερνητικό σχήμα ετέθη με αντίτυπο της εφημερίδος της Κυβερνήσεως υπόψη του ΔΣ.
Στη συζήτηση που ακολούθησε έχοντας υπόψη και την πρόσφατη ομιλία του κ. Θ. ΔΡΙΤΣΑ στη κοπή
της πίτας ΝΕΕ 11/1/2015, κατά την οποία ο κ. Θ. ΔΡΙΤΣΑΣ αναφέροντας συνοπτικά στο πρόγραμμα
του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για επαναδιαπραγμάτευση στο θέμα παραχώρησης του ΟΛΠ, για ανασκόπηση
και ανασύσταση του όλου θεσμικού πλέγματος της ακτοπλοΐας, για νέα θεσμική αναμόρφωση της
Ναυτεργασίας & Ν. Εκπαιδεύσεως κλπ.
Το ΔΣ διατύπωσε την άποψη, να αναμείνουμε την πολιτική που θα διατυπωθεί γενικότερα για τα
ναυτιλιακά θέματα και ανάλογα μέσω του ΝΕΕ ως θεσμικός φορέας Σύμβουλος της Πολιτείας με
αντικειμενικότητα να προβληθούν οι θέσεις του με γνώμονα πάντα την πρόοδο και ανάπτυξη της
Εμπορικής Ναυτιλίας, πλουτοπαραγωγικού τομέα της χώρας, για ενίσχυση της Εθνικής Οικονομίας
και δημιουργία θέσεων εργασίας.
Αυτό εξάλλου απαιτεί και ο θεσμικός νόμος του ΝΕΕ 989/79 (Α260)
(2)

Εκκρεμή σε εξέλιξη θέματα στο Υπουργείο Ναυτιλίας

Τα θέματα που ευρίσκονται σε εξέλιξη και δεν είχε ολοκληρώσει η προηγούμενη Κυβέρνηση, είναι
η δημιουργία ΝΕΚΕ για κατάρτιση Ελλήνων ναυτικών σε θέματα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης και
έκδοση ανάλογων Πιστοποιητικών που με βάση την STCW 2010 θα πρέπει εντός του 2015 να
ολοκληρωθούν. Υπήρχε στο διαδίκτυο ύστερα από διαβούλευση όλο το Νομικό πλαίσιο για την
ίδρυση και λειτουργία αυτών των σχολείων, που παραμένει σε εκκρεμότητα.
Αναφορικά με τη ναυτολόγηση των δοκίμων 2014-2015 επανελήφθη η ίδια δύσκολη κατάσταση
αρκετοί δόκιμοι, να μην βρίσκουν μπάρκο και φυσικά πέραν της αρμοδιότητος του Εφοπλισμού,
ευθύνη έχει και το Υπουργείο, το οποίο, ενώ έχει συστήσει από το 2013 το Γραφείο Σταδιοδρομίας
γι΄ αυτό το σκοπό και παράλληλα στον ίδιο νόμο προβλέπεται απορρόφηση τους και σε πλοία
Ελληνόκτητα διαχειριζόμενα από τον Πειραιά, εντούτοις δεν έχει τίποτα μέχρι σήμερα γίνει.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ εκτιμά, ότι θα πρέπει προκειμένου να δημιουργηθούν οι
αυριανοί Αξιωματικοί, όλα τα πλοία ελληνικά και ελληνόκτητα να ναυτολογούν δοκίμους,
δεδομένου ό,τι ο αριθμός των πλοίων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των δοκίμων που κάθε
χρόνο απαιτείται να ναυτολογηθούν και έτσι δεν θα υπάρχει πρόβλημα που είναι αντικίνητρο για
την προσέλκυση νέων με ικανότητες για να γίνουν οι μελλοντικοί Αξιωματικοί.
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(3)

Διαγωνισμός ΟΛΠ για την συλλογή Αποβλήτων

Ενημερώνεται το ΔΣ, ότι το ΝΕΕ συνεργαζόμενο με τις Εφοπλιστικές Ενώσεις και με τα μέλη του,
που έχουν εμπειρία από το σύστημα περισυλλογής Στερεών και Υγρών Αποβλήτων στον Πειραιά,
προβαίνει θεσμικά όπως ο ρόλος το επιβάλει, για τη δημιουργία συστήματος που να στηρίζεται
στον ανταγωνισμό και την προσφορά υψηλού επιπέδου Υπηρεσιών, όπως γίνεται σε άλλα λιμάνια
της Ευρώπης. Προς αυτή την κατεύθυνση το ΝΕΕ ενεργεί και εγγράφως και με παρουσία όπου
συζητούνται τα θέματα.
Η παρέμβαση του ΝΕΕ έχει γίνει με ιδιαίτερη οντότητα στο Υπουργείο, το οποίο οπωσδήποτε ως
Προϊσταμένη Αρχή όλων, θα πρέπει να έχει λόγο στο θέμα. Οι εξελίξεις θα δείξουν. Το ΔΣ ύστερα
από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων παρακαλεί να συνεχίσει το ΝΕΕ με την ίδια
οντότητα, για να βελτιωθεί τελικά το σύστημα, όσο οι συνθήκες θα επιτρέψουν καλύτερα.
(4)

Επιβατηγός Ναυτιλία

Αναφορικά με τα θέματα σε εκκρεμότητα των διαφόρων κλάδων της Επιβατηγού Ναυτιλίας,
ενημερώνεται το ΔΣ ό,τι συνεχίζει στο Υπουργείο να υπάρχει η αντίληψη, ότι δεν εφαρμόζονται
στην Ακτοπλοία οι επιταγές τόσο της MLC, όσο STCW, αναφορικά με τις ώρες εργασίας και
αναπαύσεως του πληρώματος.
Από την πλευρά του ΣΕΕΝ υποστηρίζεται ό,τι είναι λανθασμένη αυτή η εκτίμηση και υπάρχει
πλήρης ταύτιση του συστήματος λειτουργίας των ακτοπλοϊκών πλοίων με τις επιταγές των
συμβάσεων.

Επίσης παραμένει σε εκκρεμότητα η υλοποίηση των διατάξεων του νόμου 4256/14 για τη
λειτουργία του Θαλάσσιου Τουρισμού – Θαλαμηγά σκάφη. Σωρεία π.δ. και Υπουργικών
Αποφάσεων προβλέπει ο νόμος για να αρχίσουν να εφαρμόζονται οι διάφορες διατάξεις του,
όπου μεταξύ άλλων είναι το Ηλεκτρονικό Μητρώο, η Κατάσταση Επιβατών, η Σύμβαση
Ναυλώσεων κλπ.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το ΔΣ παρακαλεί το ΝΕΕ αναλόγως των συνθηκών με τη νέα
Κυβέρνηση στον κατάλληλο χρόνο, να ενεργήσει ως ο ρόλος του συμβούλου του αναγνωρίζει για
την προοδευτική έκδοση των π.δ. & Υπ. Αποφάσεων.
(5)

Ναυτιλιακά στο Διεθνή χώρο

Στον ΙΜΟ στην ΕΕ αλλά και σε άλλες χώρες όπως ΗΠΑ, Αυστραλία κλπ, οι συζητήσεις που
αναφέρονται στο Ballast Water Management, το Green House Gases, την κατασκευή των πλοίων
με τους υπάρχοντες κανόνες IACS, την Πειρατεία, τα Scrubbers κλπ, συνεχίζονται και η πλευρά της
πλοιοκτησίας τα παρακολουθεί, συμμετέχει και προβάλει τις θέσεις της, με τους ειδικευμένους και
έμπειρους εκπροσώπους της και βασικά εκπροσώπους ΝΕΕ και ΕΕΕ.

Προσβλέπουμε σε θετική εξέλιξη των θεμάτων, δεδομένου ότι οι θέσεις μας υποστηρίζονται και με
ανάλογες μελέτες Πανεπιστημιακών ή και άλλων φορέων, που έχουν την τελευταία 2ετία κοστίσει
60.000€.
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Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο για Τουριστικούς Λιμένες και Μαρίνες

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου στις 12-14
Οκτωβρίου 2015, με συνδιοργανωτές το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
την Ένωση Μαρινών Ελλάδος, τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Τουριστικών
Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος και την Ένωση Πλοιοκτητών
Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού.

Παρουσίαση του Προέδρου του ΝΕΕ
Δρ. Γεωργίου Α. Γράτσου

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΝΕΕ
Δρ. Γεωργίου Α. Γράτσου

Θα ήθελα να χαιρετήσω το Πρώτο Πανελλήνιο
Συνέδριο για Τουριστικούς Λιμένες και Μαρίνες που
διοργανώνει το Πολυτεχνείο.

Οι Τουριστικοί Λιμένες κα η ανάπτυξη του
θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας έπρεπε να είναι
κάτι που θα απασχολούσε καίρια τους υπευθύνους
για την οικονομική ανάπτυξη.

Η Ελλάδα είναι η κατ’ εξοχήν προικισμένη χώρα για
θαλάσσιο τουρισμό πάσης μορφής. Η ανάπτυξη του
παραμένει στα σπάργανα λόγω της μέχρι το 2004
νομοθεσίας που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
τουλάχιστον εχθρική προς τα σκάφη αναψυχής,
πράγμα που θα έκανε τους επενδυτές να μην
ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε παρόμοια
εγχειρήματα.
Η Ελληνική νομοθεσία έδιωχνε σκάφη αναψυχής
από την Ελλάδα τα οποία πήγαν σε Τουρκικά και
Δαλματικά λιμάνια τα οποία ήταν πολύ πιο
φιλόξενα. Έτσι λιγόστευαν οι Ελληνικές θέσεις
εργασίας εις όφελος άλλων κρατών! Κάτι
πρωτάκουστο.
Ατυχώς,
οι
Ελληνικές
κυβερνήσεις
δεν
καταλαβαίνουν
πως
λε ι τ ο υ ρ γ ε ί
μια
παγκοσμιοποιημένη οικονομία για να μπορέσουμε
να εκμεταλλευτούμε όλα τα προτερήματα της
πατρίδας μας.

Απλό και προφανές παράδειγμα είναι η άνθηση του
Πειραιά ως διαμετακομιστικό κέντρο της Ανατολικής
Μεσογείου με την έλευση της COSCO. Επειδή στον
Πειραιά λειτουργεί και δημόσιο εμπορευματικό
κέντρο, είναι προφανής η διαφορά της ανάπτυξης
όταν την διαχείριση την έχει ένας ιδιωτικός φορέας.
Βλέπουμε
επίσης
τον
μαρασμό
της
ναυπηγοεπισκευής στην Ελλάδα, ενώ κτίζονται
πλοία σε Ευρωπαϊκές χώρες με πολύ υψηλότερο
κατά κεφαλήν κόστος εργασίας. Το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο έχει την μεγαλύτερη ναυπηγική σχολή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά είναι ασυμβίβαστα.
Η οικονομία μας παραπέει επειδή η συλλογική
οικονομική μας σκέψη είναι μίζερη.

Για να ευημερήσει η Ελλάδα και να αξιοποιήσει όλα
της τα πολλά προτερήματα πρέπει να αλλάξει ο
τρόπος που σκεφτόμαστε. Ο Επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης εκτιμά ότι το κόστος της διαφθοράς και
της γραφειοκρατίας ανέρχεται σε €33 δις το χρόνο ή
περίπου €3.000 το χρόνο για κάθε Έλληνα. Το
δημόσιο λειτουργεί σαν βδέλα που ρουφά το αίμα
της παραγωγικής οικονομίας.
Η χώρα είναι προικισμένη, εμείς την καταστρέφουμε
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ECONOMIC GROWTH AND
COMMODITY SHIPPING

A presentation of George A. Gratsos Ph.D., President of the Hellenic Chamber
of Shipping at MARE FORUM 7th Iron Ore and Coal Shipping Summit, trade –
markets – shipping – commodities – investments – finance – sustainability,
Athens, 28 September 2015
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CRUISE SHIP INDUSTRY IN EUROPE
AND EASTERN MEDITERRANEAN

A presentation of George A. Gratsos Ph.D., President of the Hellenic Chamber
of Shipping at the 3rd Posidonia Sea Tourism Forum. Athens, 26 May 2015
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MINIMUM POWER REQUIREMENTS
FOR SAFE NAVIGATION

A presentation of George A. Gratsos Ph.D., President of the Hellenic Chamber
of Shipping at the 2nd International Workshop on Environmentally Friendly
Ships Minimum propulsion power of ships in adverse sea conditions.
Athens, 28 April 2015.
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.

.
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__________________________________________________________________________________________________ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 15/01/2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 14/01/2016
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__________________________________________________________________________________________________ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 09/12/2015

ΕΣΤΙΑ 16/06/2015
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__________________________________________________________________________________________________ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
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__________________________________________________________________________________________________ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
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__________________________________________________________________________________________________ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
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__________________________________________________________________________________________________ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 31/07/2015

TheSeaNation 25/05/2015
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__________________________________________________________________________________________________ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 20/05/2015

TheSeaNation 22/05/2015
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__________________________________________________________________________________________________ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

92

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

