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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Η ναυτιλία επέδειξε την αντοχή της αλλά και 
την ικανότητα προσαρμογής στις πρωτοφανείς 
συνθήκες της πανδημίας, παρόλες τις δυσκολίες 
και περιορισμούς, αποδεικνύοντας τον ζωτικό 
ρόλο των θαλασσίων μεταφορών στην παγκόσμια 
οικονομία και όχι μόνο. H παγκόσμια παραγωγή 
για  λίγο «επιβράδυνε» η ναυτιλία όμως συνέχισε 
τη ρότα της. 

Οι υφιστάμενες συνθήκες επιτάχυναν την ψηφιοποίηση 
του κλάδου, με τις νέες τεχνολογίες να αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής επικοινωνίας 
και λειτουργίας τόσο των γραφείων όσο και των πλοίων 
μας, ενώ πλέον το έδαφος είναι περισσότερο γόνιμο 
για την ανάπτυξη και υιοθέτηση ακόμα περισσότερων 
ψηφιακών εφαρμογών. Η ναυτιλία υιοθετεί  ένα νέο 
μοντέλο οργάνωσης και διακυβέρνησης, όπου η 
τεχνολογία θα έχει κυρίαρχο ρόλο. 

Και ενώ η δύνη της πανδημίας έχει επηρεάσει 
σημαντικά τη παγκόσμια ναυτιλία και ιδιαίτερα 
τις εσωτερικές μεταφορές, ο κλάδος έχει να 
αντιμετωπίσει και αλλαγές που πραγματοποιούνται 
σε κανονιστικό επίπεδο, με την αειφορία και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα του παγκόσμιου στόλου 
να βρίσκεται στο προσκήνιο. Ο στόχος για ένα στόλο 
μηδενικών εκπομπών αερίων αποτελεί το στοίχημα 
των επόμενων ετών.

Όσον αφορά στη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων 
ο γρίφος της απεξάρτησης από τον άνθρακα 
περιπλέκεται περισσότερο καθώς ο κλάδος εξαιτίας 
της φύσης και της δραστηριότητας πραγματοποιείται 

από εταιρείες μικρότερου μεγέθους, οι οποίες 
έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά 
κεφάλαια, που να τους επιτρέψουν είτε την 
αναβάθμιση τεχνολογικά του στόλου τους είτε την 
ανανέωση του. Το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό αλλά 
παρατηρείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός το 
οποίο επισημαίνει την αναγκαιότητα διαμόρφωσης 
προτάσεων και κινήτρων σε επίπεδο Κοινότητας.
 
Η Στρατηγική της ΕΕ για ένα βιώσιμο μεταφορικό 
σύστημα τοποθετεί την Ναυτιλία Μικρών 
Αποστάσεων στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής 
πολιτικής καθώς αποτελεί το μεταφορικό μέσο, 
το οποίο μπορεί να έχει καθοριστική συμβολή 
στην επίτευξη των στόχων της Κοινότητας για την 
κλιματική ουδετερότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου. 
Εντούτοις στην Ελλάδα η απουσία κινήτρων και 
χρηματοδοτικών εργαλείων όχι απλά επιβραδύνει 
την αναγκαία τεχνολογική μετάβαση του στόλου 
ΝΜΑ αλλά οδηγεί στη τεχνολογική παρακμή του. 
Είναι σκόπιμο και αναγκαίο η ελληνική πολιτεία να 
διαμορφώσει μία ολιστική προσέγγιση προκειμένου 
να δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και εγχώρια 
η απαραίτητη έρευνα και τεχνολογία και παράλληλα 
τους μηχανισμούς που θα διευκολύνουν του Έλληνες 
πλοιοκτήτες όχι μόνο να προσαρμοστούν αλλά και 
να πρωτοπορήσουν. Η ευθύνη είναι συλλογική και 
όχι μεμονωμένα ενός κλάδου. 

Οι στόχοι επιτυγχάνονται όταν υπάρχει όραμα. Η 
συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων αλλά και με 
τη πολιτεία είναι αναγκαία συνθήκη για τη δημιουργία 
ολοκληρωμένων και ανθεκτικών λύσεων.
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H NMA ME ΑΡΙΘΜΟΥΣ

EYΡΩΠΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚH ΚΑΤΑΝΟΜH

1.8 εκατ.
τόνοι φορτίου

60%
των συνολικά
διακινούμενων φορτίων

114,3
xιλ. τόνοι

1,5%
απο το 2018 

74%
των συνολικά
διακινούμενων
φορτίων

Αυξηση

Μεσόγειος 32%

Β. Θάλασσα 23%

Βαλτική 21%
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74%
των συνολικά
διακινούμενων
φορτίων

42%
Υγρά

21%
Ξηρά

16%  
Εμπορευματοκιβώτια

14%
Ro-Ro

7%
Λοιπά

ΚΑΤΑΝΟΜH ΦΟΡΤIΩΝ
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Παρά το γεγονός ότι οι θαλάσσιες μεταφορές συνεισφέρουν κατά 2,2% στους 
ανθρωπογενείς ατμοσφαιρικούς ρύπους, η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, υιοθετεί και εφαρμόζει μέτρα για τη περαιτέρω 
μείωση της συμβολής της ναυτιλίας στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Σε διεθνές 
επίπεδο και στα πλαίσια της υλοποίησης της Συμφωνίας των Παρισίων, ο Διεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) έλαβε σημαντικές αποφάσεις για την βελτίωση 
της περιβαλλοντικής απόδοσης του παγκόσμιου στόλου.

ΔΙΕΘΝEΣ ΕΠIΠΕΔΟ
ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ

Παράλληλα, συζητούνται επιπλέον μέτρα 
με ορίζοντα εφαρμογής το 2023 όπως: 
• Μείωση ταχύτητας 
• Αυστηριοποίηση SEEMP
• Βελτίωση EEDI για όλες σχεδόν τις κατηγορίες πλοίων
• Χρηματοδότηση πρωτοβουλιών έρευνας για την εξεύρεση εναλλακτικών 

καυσίμων μηδενικών εκπομπών ρύπων κλπ

Ενδεικτικά: Λειτουργία συστήματος

MRV (2018)

Εγκατάσταση 

3.000 
συστημάτων Selected 
Catalytic Reduction

Βελτίωση ή εγκατάσταση 
μηχανών 

TIER I, II & III 
καθώς και μηχανών 
για παράλληλη χρήση 
Υγροποιημένου Φυσικού 
Αερίου (LNG) ως καύσιμο. 

Ψήφιση και εφαρμογή 
της Απόφασης 

304
(72)ΙΜΟ 
για μείωση των αέριων 
ρύπων από τα πλοία.

Χρήση καυσίμων χαμηλής 
περιεκτικότητας σε θείο

0,5%

Εγκατάσταση και 
λειτουργία συστημάτων 
scrubbers. Ήδη 
έχουν εγκατασταθεί 
1.600 συστήματα 
και αναμένεται η 
εγκατάσταση αντίστοιχων 
3.800 συστημάτων 
κατά τα προσεχή έτη

Ö
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ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΕΠIΠΕΔΟ

Αντίστοιχα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κοινότητα έχει προτεραιοποιήσει το θέμα των 
αέριων ρύπων από την ναυτιλία προωθώντας στο πλαίσιο αυτό την τροποποίηση 
του Κανονισμού ΕΕ 2015/757 (MRV) καθώς και της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ώστε :
• Να συμπεριληφθούν στον σχετικό Κανονισμό και οι εκπομπές θερμοκηπίου 

από πλοία (GHG)
• Να ενταχθεί η ναυτιλία στο Ενωσιακό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων 

Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ)
• Να υιοθετηθούν πρόσθετα μέτρα για τη μείωση των ρύπων από τα πλοία
• Να Καθιερωθούν πρότυπα απόδοσης των πλοίων σε επίπεδο Κοινότητας

Η τροποποίηση του σχετικού Κανονισμού κατόπιν της υπερψήφισης του από 
το Ευρωκοινοβούλιο έχει παραπεμφθεί στη Τριλογία για την εξεύρεση κοινά 
αποδεκτών λύσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΝΜΑ προέβη σε σειρά ενεργειών με σκοπό την ενημέρωση 
και τη παροχή αναγκαίων στοιχείων στους αρμόδιους Έλληνες Ευρωβουλευτές 
για τις επιπτώσεις των μέτρων αυτών στον ελληνικό κλάδο ναυτιλίας μικρών  
αποστάσεων καθώς και τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες των Υπουργείων 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

Θέση της ΕΕΝΜΑ είναι ότι τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί σε επίπεδο ΙΜΟ κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων ετών και σε συνδυασμό με τις υπό επεξεργασία 
προτάσεις, δημιουργούν ένα πλέγμα μέτρων τα οποία θέτουν τις βάσεις για την 
ολιστική αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία. 

Όσον αφορά στην επέκταση του Ενωσιακού Συστήματος Εμπορίας Ρύπων στην 
ναυτιλία, η ΕΕΝΜΑ έχει επισημάνει ότι η εφαρμογή του Συστήματος θα επιφέρει 
πρόσφατες επιβαρύνσεις στο σύνολο των πλοίων που δραστηριοποιούνται 
στα Ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα, η πλειοψηφία των οποίων φέρουν σημαίες 
Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Ταυτόχρονα οι επιπτώσεις για τη Ναυτιλία Μικρών 
Αποστάσεων εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικές και ιδιαίτερα για τις μικρές και 
μεσαίες ναυτιλιακές επιχειρήσεις γεγονός το οποίο θα έχει αρνητικές επιδράσεις 
στην Ευρωπαϊκή ΝΜΑ και κατά επέκταση στην ναυτεργασία, στο εργατικό 
δυναμικό των γραφείων και τελικά τη περιφερειακή και εθνική οικονομία, ενώ η 
συρρίκνωση του στόλου που εκτελεί τις ενδο-ευρωπαικές μεταφορές δυνητικά 
θα επηρεάσει και τον τελικό καταναλωτή λόγω της αύξησης των ναύλων.
Η ΕΕΝΜΑ υποστηρίζει την άποψη της επιβολής ενός φόρου ή τέλους επί των 
καυσίμων ανά μεταφερόμενο φορτίο, το οποίο θα αποτελέσει και το βασικό 
έσοδο του «Ocean Fund» του σχετικού δηλαδή Κεφαλαίου που προτείνεται να 
δημιουργηθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του ανωτέρω συστήματος.

á
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚH ΒΕΛΤIΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜAΤΩΝ EGGS (SCRUBBERS)

Η τεχνολογική βελτίωση των συστημάτων EGGS, με γνώμονα την αποφυγή 
ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος από τις σχετικές απορρίψεις αποτέλεσε 
αντικείμενο ειδικότερης μελέτης. Στο πλαίσιο του European Sustainable Ship-
ping Forum (ESS) συγκροτήθηκε ειδική υπο-επιτροπή για τη περαιτέρω μελέτη 
του θέματος λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές τεχνολογικές βελτιώσεις και 
αναβαθμίσεις, τις αντίστοιχες εργασίες σε επίπεδο ΙΜΟ, τη τροποποίηση των 
Οδηγιών (2015) κλπ. Οι σχετικές εργασίες της Ε.Ε. θα συμβάλλουν στις σχετικές 
διεργασίες του ΙΜΟ, θέση της ΕΕΝΜΑ που υιοθετήθηκε από το ESSF.

â

Βασίλης Τερζής
Α’ Αντιπρόεδρος 

Η συνεισφορά της ναυτιλίας στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα μπορεί 
να είναι καθοριστική. Παρόλο που το χρονοδιάγραμμα είναι στενό, υπάρχουν 
πολλά που πρέπει να γίνουν κυρίως σε επίπεδο έρευνας. Η συνεργασία όλων 
των εμπλεκομένων αποτελεί συνθήκη για την εξεύρεση αποτελεσματικών, 
προσιτών και εφαρμόσιμων λύσεων.
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ΑΝΑΚHΡΥΞΗ ΛΕΚAΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕIΟΥ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧH ΕΛEΓΧΟΥ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ECA)

Η ΕΕΝΜΑ με σειρά επιχειρημάτων αντέκρουσε τη μελέτη της Γαλλίας  σχετικά 
με τον χαρακτηρισμό της Μεσογείου ως Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών, καθώς 
και του Περιφερειακού Κέντρου για τη καταπολέμηση της ρύπανσης (REMPEC).

Παράλληλα και σε συνεργασία με το ΥΝΑΝΠ πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες 
ενέργειες στα πλαίσια της συνεδρίασης των Κ.Μ. της Διεθνούς Σύμβασης της 
Βαρκελώνης στην Αθήνα  όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το σχετικό θέμα.

Η Γαλλική Αντιπροσωπεία έχει ήδη προωθήσει το θέμα προς συζήτηση στη 
MEPC για τη λήψη αποφάσεων και το προσδιορισμό χρονοδιαγράμματος, 
εφόσον η πρόταση υιοθετηθεί. Η ΕΕΝΜΑ παρακολουθεί το θέμα με σκοπό τις 
απαραίτητες παρεμβάσεις.

ã

LNG ΩΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚO ΚΑYΣΙΜΟ

ç
Το LNG ως κύριο ναυτιλιακό καύσιμο αποτελεί μία εναλλακτική επιλογή, η οποία 
μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των ρύπων από τα πλοία. Ήδη το 8% του 
παγκόσμιου στόλου χρησιμοποιεί LNG ως καύσιμο, ενώ το ποσοστό αυτό εκτιμάται 
ότι θα φτάσει το 15% μέχρι το 2030. Στο πλαίσιο των Οργάνων του ΙΜΟ (MEPC, 
MSC) έχουν εκδοθεί Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη λήψη ενιαίων μέτρων σε όλα 
τα λιμάνια σε παγκόσμιο επίπεδο και περαιτέρω ευαισθητοποίησης των αρμόδιων 
αρχών και εργαζομένων για την λήψη μέτρων για την αποφυγή ατυχήματος. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚH EΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

Η ΕΕΝΜΑ συμμετείχε ενεργά στην προώθηση και ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής 
έκδοσης των ναυτιλιακών εγγράφων, τόσο στα πλαίσια του ΙΜΟ και ειδικότερα 
στη Facilitation Committee, όσο και στα πλαίσια της Ε.Ε. (Ολομέλεια ESSF). 

Στο πλαίσιο του ΙΜΟ εκδόθηκαν οι σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες προς τα 
Κ.Μ. για την ενιαία και χωρίς προβλήματα εφαρμογή. Με τις διατάξεις του αρθ.18 
του Ν.4532/18 (ΦΕΚ Α63) παρέχεται στους Αναγνωρισμένους Νηογνώμονες η 
εξουσιοδότηση έκδοσης ηλεκτρονικών πιστοποιητικών των πλοίων, γεγονός το 
οποίο αναμένεται να μειώσει καθοριστικά την σχετική γραφειοκρατία.

è
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ë
Τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούνται ερευνητικά 
προγράμματα που στοχεύουν στην δημιουργία  εναλλακτικών καυσίμων 
κατάλληλων για την αντικατάσταση των πετρελαιοειδών. 

Ήδη σε Διεθνές επίπεδο και με πρωτοβουλία της ναυτιλιακής κοινότητας και 
με χρηματοδότηση με 5 δις δολάρια ΗΠΑ δημιουργείται σχετικό κεφάλαιο, το 
οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στην κατεύθυνση της απανθρακοποίησης της 
ναυτιλίας. Αντίστοιχα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο διατίθενται σημαντικά κεφάλαια 
στην έρευνα & καινοτομία προκειμένου να υπάρξουν κατάλληλες τεχνολογίες 
και καύσιμα για τον περιορισμό των εκπομπών από τη ναυτιλία. Παρά τον 
προσανατολισμό των κεφαλαίων προς αυτή τη κατεύθυνση, τα αποτελέσματα 
είναι περιορισμένα. Στη παρούσα φάση η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας 
έχει ως εξής:

Σημαντικές είναι επίσης και οι προσπάθειες που καταβάλλονται για τη προώθηση του υδρογόνου ως 
εναλλακτικού καυσίμου για τη ναυτιλία, αλλά η απαίτηση φύλαξης του σε χαμηλές θερμοκρασίες αποτελεί 
μία αρνητική συνθήκη και αντικείμενο περαιτέρω μελέτης και αντιμετώπισης. Ήδη στα πλαίσια του ΙΜΟ 
διοργανώθηκε το Φεβρουάριο 2021 σχετικό συνέδριο, προκειμένου να υπάρξει η κατάλληλη ευαισθητοποίηση 
αλλά και πληροφόρηση για τις εξελίξεις στο θέμα. Η ΕΕΝΜΑ συμμετείχε στο εν λόγω συνέδριο, με τον 
εκπρόσωπο της να διατυπώσει τις θέσεις Ένωσης σχετικά με τα υφιστάμενα προβλήματα και μελλοντικές 
ενέργειες.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚA ΚΑYΣΙΜΑ 

LNG
8%

Fossil fuels 
0,3% - 0,7%

Ε-fuels
0,4% - 1%

Bio-fuels 
0,7% - 0,9%

Μπαταρίες
0,1%

Αμμωνία
0,8%
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 2017/352
“ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣIΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡA ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧH ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ 
ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.”

Στο πλαίσιο της Ε.Ε. υιοθετήθηκε ο Κανονισμός 2017/352 με τον οποίο ρυθμίζονται 
βασικά θέματα παροχής λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια 
στα ευρωπαϊκά λιμάνια.

Η ΕΕΝΜΑ κατόπιν συνεχών παρεμβάσεων κατάφερε να περιληφθούν ευνοϊκές 
για τη shortsea ναυτιλία διατάξεις με τις οποίες:

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΝΜΑ συμμετέχει ενεργά με εκπροσώπους της στα 
Συμβούλια Χρηστών των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. καθώς και στην Επιτροπή 
Σχεδιασμού Λιμένων (ΕΣΑΛ) με γνώμονα την προώθηση των εν λόγω θεμάτων 
αλλά και τη θετική συμβολή στην ανάπτυξη των λιμένων και τη βελτίωση της 
παροχής υπηρεσιών στα πλοία.

Επιτρέπεται η διαφοροποίηση των 
λιμενικών τελών για την προώθηση 
των θαλασσίων μεταφορών μικρών 
αποστάσεων αλλά και για τα πλοία 
τεχνολογίας LNG

Ζητείται η γνώμη των Χρηστών Λιμέ-
νων σε κομβικά ζητήματα που σχε-
τίζονται με την ορθή ανάπτυξη, τη 
πολιτική χρεώσεων, τη προσέλκυση 
πλοίων κλπ.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2019/883
“Για τη παραλαβή και τη διαχείριση των αποβλήτων των πλοίων”

Με την Οδηγία 2019/883 καταργείται πλέον η αντίστοιχη  2000/59 από τον 
Ιούνιο 2019. Η πρόταση της ΕΕΝΜΑ για τη τροποποίηση της Οδηγίας 2000/59 
υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία στα πλαίσια του ESSF και πλέον η νέα Οδηγία 
εφαρμόζεται σε όλα τα Ευρωπαϊκά λιμάνια.

Η νέα Οδηγία με παρεμβάσεις της ΕΕΝΜΑ περιλαμβάνει ευνοϊκές διατάξεις για 
τα πλοία της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων αλλά και άλλα πλοία που καταπλέουν 
στα Ευρωπαϊκά λιμάνια αφού για πρώτη φορά τίθενται σαφείς ορισμοί για τις 
έννοιες:

Τακτική γραμμή
Τακτικοί ελλιμενισμοί
Συχνοί ελλιμενισμοί (τουλάχιστον ένα ταξίδι το 15μερο)

• Τα Κ.Μ. μπορούν να εξαιρούν το αγκυροβόλιο των λιμένων και  να μην 
επιβάλλονται σε αυτό πρόσθετο τέλος στα καταπλέοντα πλοία

• Πλοία που καταπλέουν στο αγκυροβόλιο για λιγότερο από 24 ώρες ή με 
αντίξοες συνθήκες να εξαιρούνται επίσης της υποχρέωσης παράδοσης 
των αποβλήτων 

• Πλοία που εκτελούν «τακτική γραμμή» δηλαδή συχνούς και τακτικούς 
ελλιμενισμούς επίσης να εξαιρούνται

Μέχρι τον Ιούνιο 2021 τα Κ.Μ. υποχρεούνται να προβούν στις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της 
νέας Οδηγίας. Ήδη το ΥΝΑΝΠ προωθεί ΚΥΑ για την εναρμόνιση της Εθνικής 
νομοθεσίας προς το περιεχόμενο της Οδηγίας. Η ΕΕΝΜΑ στο πλαίσιο της 
σχετικής διαβούλευσης έχει προβεί σε παρεμβάσεις και επισημάνσεις με 
γνώμονα την σαφή και χωρίς παρερμηνείες εφαρμογή της.

ì
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΝΟ 1
”Περί Ρυμουλκικών Εργασιώνκαι Ρυμουλκών Λιμένος» για τη Παραλαβή και τη Διαχείριση των 
Αποβλήτων των Πλοίων

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΕΕΝΜΑ σε συνεργασία με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας πραγματοποι-
ούν συνεχείς παρεμβάσεις προς τη πολιτική ηγεσία του ΥΝΑΝΠ, προκειμένου 
να γίνει αφενός αναπροσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στα πλαίσια του 
Κοινοτικού κεκτημένου αλλά και των απαιτήσεων της εποχής και αφετέρου 
επαναπροσδιορισμός της χωρητικότητας των πλοίων προς ρυμούλκηση σε 
5.000gt . Η σχετική πρόταση ήδη μελετάται από τις αρμόδιες Δ/νσεις ΥΝΑΝΠ 
και αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις.

Οι προϋποθέσεις πλοήγησης πλοίων, ο επαναπροσδιορισμός της χωρητικότητας 
σε τουλάχιστον 5.000 gt και η χορήγηση του Pilot Exemption Certificate αποτέ-
λεσαν  τα κύρια σημεία παρεμβάσεων της ΕΕΝΜΑ σε συνεργασία με το ΝΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό το ΥΝΑΝΠ σε Νόμο στον οποίο προβλέπεται η έκδοση Κα-
νονισμού για τον προσδιορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων χορήγησης. Με 
την εξέλιξη αυτή το πάγιο αίτημα της ΕΕΝΜΑ ικανοποιείται. 

ï

ÖÉ
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ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΟΙΩΝ 1.500-3.000 Κ.Ο.Χ

Η ΕΕΝΜΑ έχει προβεί σε συγκεκριμένες προτάσεις προς τη διοίκηση του ΥΝΑΝΠ 
για την αναθεώρηση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων της κατηγορίας 
1.500 -3.000 κοχ. Αυτές περιλαμβάνουν την τροποποίηση του όρου 8 των 
εγκριτικών πράξεων και τη προσαρμογή του στον αντίστοιχο όρο των πλοίων 
άνω των 3.000 κοχ.

Παράλληλα έχει προταθεί και η τροποποίηση της πργ.1 του αρθ.12 του Νόμου 
3569/07 και τη διόρθωση της χωρητικότητας σε «άνω των 1.500 κοχ. Την θέση 
της ΕΕΝΜΑ υποστηρίζει και το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Γκανά Αλεξάνδρα
Μέλος Δ.Σ.

Η στενή συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και φορείς είναι προϋπόθεση 
για τη δημιουργία κατάλληλων θεσμικών και ρυθμιστικών πλαισίων που να 
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του κλάδου μας.
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ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ 
ΔΙΑΚΙΝΟΥΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Μετά από έντονες παρεμβάσεις της ΕΕΝΜΑ καταργήθηκε με τις διατάξεις 
του αρθ.25 του Νόμου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείων 
Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», 
το όριο ηλικίας στα πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια σλέπια και εν γένει 
πετρελαιοφόρα και περτελαιοφορτηγίδες που διακινούν ναυτιλιακά καύσιμα που 
είχε επιβληθεί με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4504/2017 (ΦΕΚ 184 Α). Το 
σχετικό αίτημα υποστηρίχθηκε και από το ΝΕΕ.

Από 01.01.2020 η διακίνηση ναυτιλιακών καυσίμων πραγματοποιείται αποκλειστικά 
από πλοία χωρητικότητας μεγαλύτερης των 600 dwt, τα οποία συμμορφώνονται 
με τον Κανονισμό 530/2012 και φέρουν διπλά τοιχώματα. 

Τα αντίστοιχα πλοία χωρητικότητας μικρότερης των 600 dwt θα επιτρέπεται 
επίσης να διακινούν ναυτιλιακά καύσιμα από 01.01.2022 εφόσον και αυτά συμ-
μορφώνονται με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Κανονισμού. Πλοία άνω 
των 20 ετών θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που προβλέπονται 
από το Π.Δ. 118 / 2018-ΦΕΚ Α’ 228)

Öá



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020 | 21 Hellenic Shortsea Shipowners Association

20

Öâ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
«SAME RISK AREA» ΜΕ ΟΜΟΡΑ ΚΡΑΤΗ

Η ΕΕΝΜΑ στο πλαίσιο των εργασιών της MEPC του ΙΜΟ υποστήριξε την πρόταση 
της Δανίας για τη προώθηση της έννοιας του «same risk area”- που αφορά 
στην εξαίρεση υποχρέωσης εγκατάστασης συστημάτων BWMs, των πλοίων 
που εκτελούν ταξίδια σε όμορα κράτη, υπό τη προϋπόθεση ότι τα θαλάσσια 
ύδατα του λιμένα ή της περιοχής του Κράτους σημαίας του πλοίου έχουν ίδια 
σύσταση με τα θαλάσσια ύδατα του λιμένα ή περιοχής του όμορου κράτους και 
υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο όμορων κρατών για ίση μεταχείριση 
των πλοίων τους, ενημερώνοντας προς τούτο την Γραμματεία του ΙΜΟ.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά την υιοθέτηση της δανέζικης πρότασης, η ΕΕΝΜΑ 
προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για υλοποίηση στο ΥΝΑΝΠ. Ήδη έχει 
γνωστοποιήσει τους λιμένες ενδιαφέροντος των όμορων κρατών, ενώ από τη 
πλευρά του ΥΝΑΝΠ έχει καθοριστεί ο φορέας διαχείρισης και εφαρμογής της 
διαδικασίας ενώ αναμένεται η ανάλογη έγκριση από τη πλευρά του ΥΠΕΞ για 
την οριστική προώθηση και υλοποίηση.
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ΕΠΙΒΟΛH ΤEΛΟΥΣ ΣΕ ΠΛΟIΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ 
ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ/ ΕΚΜΙΣΘΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΠ Α.Ε.

Η ΕΕΝΜΑ ανέδειξε το θέμα της «διπλής χρέωσης» για τα πλοία εκείνα 
που πρυμνοδετούν/ πλαγιοδετούν σε χώρους εγκαταστάσεων ιδιωτικών 
ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων που τους έχουν παραχωρηθεί από την 
ΟΛΠ Α.Ε.. Ειδικότερα, ενώ οι συγκεκριμένες ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες 
καταβάλουν στην ΟΛΠ Α.Ε. μηνιαίο μίσθωμα για τους παραχωρούμενους 
χώρους ξηράς αλλά και το έμπροσθεν των χώρων αυτών θαλάσσιο μέτωπο, ο 
Οργανισμός βεβαιώνει και εισπράττει τέλος πρυμνιοδότησης ή πλαγιοδέτησης 
από το πλοίο που καταπλέει στις σχετικές εγκαταστάσεις ανάλογα με το χρόνο 
της παραμονής του. 

Η ΕΕΝΜΑ προέβη στις αναγκαίες ενέργειες ενημερώνοντας το ΥΝΑΝΠ και 
την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, η οποία έχει επιληφθεί του θέματος με σχετική 
διερεύνηση καθώς και το ΝΕΕ, ΣΕΕΝ και τις Ενώσεις Ναυπηγών Περάματος 
και Ναυπηγοεπισκευαστών οι οποίες ένθερμα υποστηρίζουν την πρόταση 
κατάργησης επιβολής σχετικών τελών στα πλοία. Σημειώνεται ότι η ΟΛΠ Α.Ε. 
είναι το μοναδικό λιμάνι της χώρας το οποίο επιβάλλει σχετικές χρεώσεις. 
Παράλληλα εξετάζει και το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη για την 
επίλυση του θέματος.

Öã

Νίκος Λιάπης
Μέλος Δ.Σ.

Η περίοδος που διανύουμε έχει μεταβατικό χαρακτήρα. Το ενεργειακό μέλλον 
της ναυτιλίας θα εξαρτηθεί από την πρόοδο της έρευνας και την ανάδειξη νέων 
καυσίμων χαμηλών εκπομπών. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ GPS ΣΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

Μετά την έκδοση της αρχικής ΚΥΑ και κατόπιν έντονων παρεμβάσεων η ΕΕΝΜΑ 
πέτυχε:

• Η εφαρμογή του συστήματος να περιορίζεται μόνο 
στα εφοδιαστικά πλωτά μέσα

• Το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης να επεκταθεί ση-
μαντικά

• Η ανάδειξη τεχνικών θεμάτων να δώσει λύση σε αρ-
κετά από αυτά. 

Στα πλαίσια αυτών των δεδομένων όλα τα δραστηριοποιούμενα εφοδιαστικά 
πλοία να εγκαταστήσουν τα σχετικά συστήματα και τη κανονική λειτουργία 
τους. Παράλληλα, για τη καλύτερη ενημέρωση των διακινούμενων ποσοτήτων 
πετρελαιοειδών το Υπουργείου Οικονομικών γνωστοποίησε στην ΕΕΝΜΑ 
ότι προωθεί την «Δημιουργία Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Μητρώου για την 
απογραφή των δεξαμενών πετρελαιοειδών των οικείων πλοίων και των εκάστοτε 
μεταφερομένων ποσοτήτων» και ήδη εξέδωσε σχετική ΚΥΑ (Α 1061/26-3-21_ΦΕΚ 
1171).  Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται η συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών 
ώστε να υπάρξουν αμοιβαίες αποδεκτές λύσεις στη λειτουργία και εφαρμογή 
του σχετικού μητρώου χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και σημαντικές 
επιβαρύνσεις για τα πλοία.

Νίκος Μπούκος
Μέλος Δ.Σ.
Ο κλάδος μας αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους χρήστες των 
ελληνικών ναυπηγείων. Η διαμόρφωση ενός σταθερού και διαφανούς πλαισίου 
λειτουργίας θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα των 
ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων.
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ΕΠΙΒΟΛH Φ.Π.Α ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣIΕΣ ΝΑΥΠHΓΗΣΗΣ, 
ΜΕΤΑΤΡΟΠHΣ, ΕΠΙΣΚΕΥHΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ ΑΛΛA ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΚΑYΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚA ΚΑΙ ΕΦOΔΙΑ ΠΛΟIΩΝ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟYΝ ΑΝΟΙΚΤH ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 

Ο ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος αλλά και τα πλοία που δεν εκτελούν ανοικτή 
ναυσιπλοΐα, δέχθηκαν σημαντικό πλήγμα από την επιβολή Φ.Π.Α. σε ποσοστό 
24% από 18.01.2016, με συνέπεια τη σημαντική επιβάρυνση των θαλασσίων 
μεταφορών.

Η ΕΕΝΜΑ ανέδειξε ιδιαίτερα το θέμα και προέβη σε συντονισμένες ενέργειες 
για την κατάργηση ή/και μείωση του συντελεστή, τόσο προς τη προηγούμενη 
Κυβέρνηση όσο και στη παρούσα, με κεντρικό επιχείρημα την πρακτική που 
ακολουθήθηκε από άλλα Κ-Μ για το ίδιο θέμα.

Παρότι πέτυχε:

• Την μη καταβολή Φ.Π.Α κατά τη ναυπήγηση των πλοί-
ων που δραστηριοποιούνται στην ανοικτή θάλασσα

• Την τροποποίηση του άρθρου 104 του Τελωνειακού 
Κώδικα και τη δημιουργία Ελεύθερων Τελωνειακών 
Συγκροτημάτων, στα ναυπηγεία και ναυπηγοεπικευ-
αστικές μονάδες κλπ για την απαλλαγή εντός αυτών 
του Φ.Π.Α, η σχετική απόφαση καθορισμού κριτηρίων 
και προϋποθέσεων που προβλέπεται να εκδοθεί από 
την ΑΑΔΕ, δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και το 
θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα.

Öè
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Ν. 3351/07- ΦΕΚ 76 Α)

Η ΕΕΝΜΑ συμμετείχε στις διεργασίες της Ομάδας Εργασίας, που έχει συσταθεί 
από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με σκοπό την τροποποίηση του 
σχετικού θεσμικού πλαισίου.  Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και 
προωθήθηκαν οι τροποποιήσεις ΚΥΑ για τη ρύθμιση των εξής βασικών θεμάτων:
διαδικασίες και σημαντικές επιβαρύνσεις για τα πλοία.

• Καθορισμός εργασιών που μπορούν τα μέλη πληρώματος να εκτελούν 
όταν το πλοίο βρίσκεται σε εγκαταστάσεις ναυπηγοεπιχειρήσεων ή ΝΑΖΩ

• Καθορισμός διαδικασιών διαχείρισης και διάθεσης του ειδικού λογαριασμού 
που τηρείται σε κάθε περιφερειακή ενότητα 

• Επέκταση εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών στα πλοία που ευρίσκονται 
σε Ελληνικά αγκυροβόλια

• Συμπλήρωση της ισχύουσας νομοθεσίας και δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών 
ανακύκλωσης/ διάλυσης πλοίων από ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες και 

• Κατάρτιση οδηγιών και λειτουργίας συστήματος για την έκδοση ηλεκτρονικών 
αδειών ναυπήγησης, μετατροπής, συντήρησης και επισκευής πλοίων.

Οι σχετικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και εκτιμάται, ότι την προσεχή περίοδο 
θα λειτουργήσει το οικείο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο αναμένεται ότι θα 
συμβάλλει καθοριστικά στη πάταξη γραφειοκρατικών ενεργειών

Στράτος Τσαλαμανιός
Ταμίας

Ο κλάδος μας επενδύει σε νέα πλοία, τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλα για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών.
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ 

Από 31.12.2018 έχει τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός ΕΕ 1257/2013, ο οποίος αφορά 
στην ανακύκλωση των πλοίων
Η ΕΕΝΜΑ στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών της ζήτησε να:

• Πληροφορηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλ-
λοντος και ΥΝΑΝΠ σχετικά με τις αδειοδοτημένες 
μονάδες διάλυσης

• Πληροφορηθεί σχετικά με αρμόδιες αρχές υπεύθυνες 
για την ενημέρωση νομικών και φυσικών προσώπων

• Αρθούν τα νομικά θέματα και λοιπά προβλήματα 
ώστε οι υπάρχουσες μονάδες να μπορούν να εκτε-
λούν τέτοιες εργασίες αλλά και να αδειοδοτηθούν 
νέες ικανές να δεχθούν πλοία μεγαλύτερης χωρητι-
κότητας.

Πρόβλημα προέκυψε από τη καθυστέρηση έκδοσης «Καταλόγου επικίνδυνων 
υλικών» που βάσει διατάξεων του άρθρου 5 του Κανονισμού έπρεπε να εκδο-
θεί μέχρι 31.12.2020. Για λόγους ανωτέρας βίας (COVID-19) η υποχρέωση αυτή 
παρατάθηκε κατά ένα τετράμηνο.

Öì
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COVID-19: ΛΗΨΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Η ΕΕΝΜΑ από την αρχή και μέχρι και σήμερα παρακολουθεί τις εξελίξεις της 
υγειονομικής κρίσης και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και προς 
όλες τις κατευθύνσεις προκειμένου πλοία και πληρώματα να συμπεριληφθούν 
στα μέτρα στήριξης που προωθεί κατά περιόδους και για άλλους κλάδους. 
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΝΜΑ πέτυχε:

• Την ένταξη των πλοίων της Ναυτιλίας Μικρών Απο-
στάσεων στους κωδικούς 50.20 – Θαλάσσιες και 
ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων και 50.40- 
εσωτερικές μεταφορές εμπορευμάτων.

• Την συμπερίληψη στην αρχική Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (30.03.2020) αλλά και στη συνέχεια 
στις συμπληρωματικές αυτής με μέτρα στήριξης 
πλοίων και ναυτικών.

Όσον αφορά στον εμβολιασμό των ναυτικών η ΕΕΝΜΑ πρότεινε την συμπερίληψη 
των ναυτικών σε κατηγορία Α’ προτεραιότητας και ζήτησε από την Πολιτεία να προ-
βεί στις απαραίτητες ενέργειες με τη μεσολάβηση και λήψη απόφασης από ΕΕ για 
τον προσδιορισμό των διαδικασιών και για τη κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των 
πληρωμάτων πλοίων της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων που δραστηριοποιούνται 
σε Ευρωπαϊκά λιμάνια.

Έλπη Πετράκη
Β’ Αντιπρόεδρος 
Η πανδημία κατέδειξε τον σημαντικό ρόλο της ναυτιλίας στην ελληνική οικο-
νομία, αφού ήταν ένας από τους ελάχιστους κλάδους που συνέχισε τις οικο-
νομικές του δραστηριότητες, καλύπτοντας τις εμπορικές ανάγκες της χώρας. 
Η πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση θα αποτελέσει την αρχή για επανεκκίνηση και 
την ευκαιρία για αλλαγές.
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ΝΑΥΤΙΚH ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ

Η ΕΕΝΜΑ υποστηρίζει τη λειτουργία του Γραφείου Σταδιοδρομίας του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τη ναυτολόγηση σπουδαστών και 
σπουδαστριών ΑΕΝ για την εκτέλεση της πρακτικής τους εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΝΜΑ προκειμένου να ενισχυθεί 
η απορρόφηση των σπουδαστριών και σπουδαστών 
και να συμβάλλει στη βελτίωση της ελκυστικότητας του 
ναυτικού επαγγέλματος και τη προσέλκυση νέων προ-
τείνει στο ΥΝΑΝΠ την επανεξέταση της οργανικής σύν-
θεσης των πλοίων χωρητικότητας 1.500-3.000 κοχ και 
την αύξηση των σχετικών θέσεων από μίας όπως ισχύει 
σήμερα σε δύο. Η υιοθέτηση της πρότασης αυτής θα 
έχει καθοριστική συμβολή στην προβληματική με τα 
ισχύοντα δεδομένα απορρόφηση σπουδαστριών και 
σπουδαστών ΑΕΝ.
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ΕΙΔΙΚOΤΗΤΑ ΝΑΥΤOΠΑΙΔΑ 

Η ειδικότητα ναυτόπαιδα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία μόνο σε 
πλοία άνω των 40.000 κοχ. Προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα συνέχισης 
της ειδικότητας η ΕΕΝΜΑ έχει εισηγηθεί προς τις αρμόδιες υπηρεσίες την αντι-
κατάσταση μίας θέσης ναύτη στην οργανική σύνθεση, με μία θέση ναυτόπαιδα, 
δεδομένου ότι κατόπιν τριών μηνών υπηρεσίας ο ναυτόπαις αποκτά την ειδικότητα 
του ναύτη και με αυτό το τρόπο καλύπτεται η σχετική θέση.

Η πρόταση βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας από την αρμόδια υπηρεσία ΥΝΑΝΠ.

áÖ
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ΕΛΛΗΝΙΚO ΚEΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Το SPC Greece παρακολουθεί τις εξελίξεις θεμάτων που άμεσα και έμμεσα 
επηρεάζουν την ΝΜΑ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ESN) επιδιώκει τη μεταφορά τεχνογνωσίας 
και εμπειρογνωμοσύνης καθώς και τις ιδιαιτερότητες και τις ειδικές συνθήκες 
που επικρατούν σε κάθε χώρα.

Κατά τη διάρκεια του 2020 το Ελληνικό Κέντρο προχώρησε στην υπογραφή δύο 
βασικών συμφωνιών με στόχο τη καλύτερη ενσωμάτωση της ΝΜΑ στην εφοδι-
αστική αλυσίδα αλλά και τη καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των εμπλεκομένων.

SPC GREECE

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική συμβολή των μεταφορών στην οικονομική 
ανάπτυξη και στη κοινωνική συνοχή της χώρας αλλά και την αναγκαιότητα 
ανάπτυξης νέων μεταφορικών λύσεων για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μετα-
φορικού συστήματος το SPC Greece, η Διεθνής Ναυτική Ένωση και η Ελληνική 
Εταιρεία Logistics συνυπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας για τη δημιουργία 
«Δικτύου Συνεργασίας για τη προώθηση των Συνδυασμένων Μεταφορών». 
Κεντρικές επιδιώξεις του Δικτύου είναι:
• • Η προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, ως αποτελεσματικός τρόπος Η προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, ως αποτελεσματικός τρόπος 

μεταφοράς προϊόντων σε εθνικό επίπεδομεταφοράς προϊόντων σε εθνικό επίπεδο
• • Η ενίσχυση της κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των παρόχων μεταφορικών Η ενίσχυση της κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των παρόχων μεταφορικών 

υπηρεσιών και των υπηρεσιών logistics.υπηρεσιών και των υπηρεσιών logistics.
• • Η καλύτερη ενσωμάτωση της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων στην εθνική Η καλύτερη ενσωμάτωση της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων στην εθνική 

μεταφορική αλυσίδαμεταφορική αλυσίδα
Το Δίκτυο απευθύνεται στο σύνολο των φορέων και ενώσεων καθώς επίσης και 
στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες εμπλέκονται στο τομέα των μεταφορών 
και logistics.
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
SPC GREECE, ΤΝΕΥ ΚΑΙ ΟΦΑΕ

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(ΤΝΕΥ), η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών Εμπορευ-
ματικών και Επιβατικών Μεταφορών (ΟΦΑΕ) και το SPC Greece στο πλαίσιο 
της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των 
θεσμικών φορέων εκπροσώπησης της ναυτιλίας και των μεταφορών προχώρησε 
στην σύναψη μνημονίου συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας των μέσων  και τη παραγωγή εξειδικευμένης γνώσης. Ειδικότερα οι 
στόχοι της συνεργασίας περιλαμβάνουν:
• • την παραγωγή καινοτόμων και εφαρμόσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, την παραγωγή καινοτόμων και εφαρμόσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, 
• • την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των κλάδων της την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των κλάδων της 

ναυτιλίας μικρών αποστάσεων και της οδικής μεταφοράς, ναυτιλίας μικρών αποστάσεων και της οδικής μεταφοράς, 
• • την ανάπτυξη και τεκμηρίωση προτάσεων πολιτικής, την ανάπτυξη και τεκμηρίωση προτάσεων πολιτικής, 
• • την ανάπτυξη συμπληρωματικότητας και συνεργειών μεταξύ μεταφορικών την ανάπτυξη συμπληρωματικότητας και συνεργειών μεταξύ μεταφορικών 

μέσων μέσων 
• • την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, την προώθηση «πράσινων» την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, την προώθηση «πράσινων» 

πολιτικών μεταφορών και τη μείωση του «εξωτερικού» κόστους, πολιτικών μεταφορών και τη μείωση του «εξωτερικού» κόστους, 
• • την περαιτέρω βελτιστοποίηση του συνολικού μεταφορικού συστήματος την περαιτέρω βελτιστοποίηση του συνολικού μεταφορικού συστήματος 

της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής.της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής.
31
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΕΝΜΑ 2015-2021

Στόχος του προγράμματος 

• Ενίσχυση της ναυτιλιακής εκπαίδευσης, μέσω της 
υποστήριξης φοιτητών και φοιτητριών που διακρίνο-
νται για τις επιδόσεις τους.

• Επιβράβευση της αριστείας
• Στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών και 

φοιτητριών

Γιώργος Αλεξανδράτος
Γεν. Γραμματέας
Η νέα γενιά στελεχών στη ναυτιλία χρειάζεται να έχουν εξειδικευμένες γνώ-
σεις και δεξιότητες για να αντεπεξέλθει στα νέα δεδομένα της αγοράς. Η ίδια 
η βιομηχανία και η πολιτεία πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες των νέων, με 
τρόπο συστηματικό και διαχρονικό. Το πρόγραμμα υποτροφιών της ΕΕΝΜΑ 
δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους νέους φοιτητές και φοιτήτριες που 
έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στη θάλασσα.
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154 
αιτήσεις

38
υποτροφίες

180.000 
ευρώ

Χρηματικές Υποτροφίες

Σπύρος Αλεξάνδρου
Βureau Veritas

ABS

Προπτυχιακό επίπεδο 
σπουδών

ΕΜΠ
ΟΠΑ 

ΠΑ.ΠΕΙ
Παν. Πατρών
Παν. Κρήτης

Μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών

ΕΜΠ
Παν. Αιγαίου

ΠΑ.ΠΕΙ
ΟΠΑ 

Δυτ. Αττικής

BCA
Metropolitan College

RINA

Κολεγιακές Σεμιναριακές

2 υποτροφίες 
διδακτορικών σπουδών
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2020 - 2021

Στις 31.03.2021 πραγματοποιήθηκε η απονομή υποτροφιών του Προγράμματος 
Υποτροφιών ΕΕΝΜΑ, η οποία λόγω των περιορισμών της πανδημίας υλοποιή-
θηκε διαδικτυακά.

Ο Πρόεδρος ΕΕΝΜΑ συμπυκνώνοντας το στόχο της 
εκδήλωσης στο τρίπτυχο Ναυτιλία-Παιδεία-Ελλάδα 
αναφέρθηκε στη φιλοδοξία του προγράμματος 
και τη στροφή ολοένα και περισσότερων νέων 
στη θάλασσα, τονίζοντας την ανάγκη η γνώση για 
τη ναυτιλία να ξεκινάει ήδη από τη πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ν. Κε-
ραμέως, αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της ναυτι-
λίας ως πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης, τονίζοντας 
την βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
για την ενίσχυση της ναυτιλιακής εκπαίδευσης.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας, κ. Ι. Πλακιωτάκης, αναφέρ-
θηκε στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της διεθνούς 
ναυτιλιακής κοινότητας και στις σύγχρονες προκλή-
σεις την επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα ως 
τη λύση για να ανταποκριθεί η ελληνική ναυτιλία 
στα νέα δεδομένα.
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Ο  εκπρόσωπος ΝΕΕ και επίτιμος Πρόε-
δρος INTERCARGO κ. Ι. Πλατσιδάκης τονίσε ότι 
παρόλες τις δυσκολίες της παρούσας περιόδου, 
αναδύονται ευκαιρίες για τη νέα γενιά στελεχών 
συστήνοντας  στους νέους και νέες την αξιοποίηση 
του χρόνου για την απόκτηση γνώσεων και προσό-
ντων που μπορούν να τους/τις  διαφοροποιήσουν 
στον κλάδο.

Υποτροφία Ναυτιλιακών Σπουδών
«Σπύρου Αλεξανδράτου

Ο Γ.Γ. ΕΕΝΜΑ κ.Γιώργος Αλεξανδράτος και ο 
Α’ Αντιπρόεδρος απονέμουν την υποτροφία «Σπύ-
ρου Αλεξανδράτου» στη κα Ελένη Βύρλα.

Υποτροφία Ναυτιλιακών Σπουδών Bureau Veritas

Η Β’Αντιπρόεδρος- κα. Έλπη Πετράκη & ο Γιώργος 
Ανδρεάδης (Bureau Veritas) απονέμουν την υποτρο-
φία «Bureau Veritas» στη κα Δήμητρα Καρδακάρη.

Υποτροφία Ναυτιλιακών Σπουδών Κολεγίου BCA

Ο Ταμίας ΕΕΝΜΑ κ. Στράτος Τσαλαμανιός & 
ο κ. Χ.Δασκαλάκης (ΒCA) απονέμουν την υποτροφία 
BCA στη κα Ειρήνη-Μαρία Σταμούλη.

Στην εκδήλωση απονομής των υποτροφιών ΕΕΝΜΑ συμμετείχαν η Πρυτάνισσα 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου κα Χρυσή Βιτζιλάκη, η Κοσμήτορας της Σχολής 
Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κα Μαρία Λεκάκου και 
ο  Πρόεδρος του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
κ. Άγγελος Παντουβάκης.

Η  απονομή πραγματοποιήθηκε  από τα Μέλη Δ.Σ. ΕΕΝΜΑ και εκπροσώπους 
των χορηγών των υποτροφιών.
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ΥΠΟΤΡΟΦIΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
RINA ACADEMY

Τα Μέλη Δ.Σ. ΕΕΝΜΑ κ. Νίκος Λιάπης και η κα Αλεξάνδρα Γκανά απένειμαν 
στους κ. Βασίλη Καρυστινό και τη κα. Ελένη Γονιωτάκη, τη σεμιναριακή υποτρο-
φία «Rina». Από τη πλευρά του RINA ο κ. Σπύρος Ζολώτας.

Δημήτρης Σπυριδάκης
Μέλος Δ.Σ.
Η Ένωση μας αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του Λιμενικού Σώματος και 
στέκεται αρωγός σε οποιαδήποτε δράση υποστήριξης των ανδρών και γυναικών 
που εξασφαλίζουν την προστασία των ελληνικών θαλασσών.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚH ΕΥΘYΝΗ ΕΕΝΜΑ

Η υγειονομική κρίση που πέρασε η χώρα μας ανέδειξε τη συμβολή του κλάδου 
της ναυτιλίας, ο οποίος ως αρωγός των προσπαθειών της πολιτείας, υποστή-
ριξε καθοριστικά το εθνικό σύστημα υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και πέραν των 
μεμονωμένων δωρεών των μελών της, η ΕΕΝΜΑ αναγνωρίζοντας το σημαντι-
κό έργο του Λιμενικού Σώματος στη ναυτιλία, στη διαφύλαξη των θαλασσίων 
συνόρων και στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, ιδιαίτερα κατά τη περίοδο 
της πανδημίας προχώρησε στη δωρεά ύψους 28.000 ευρώ, προκειμένου να 
καλυφθούν βασικές ανάγκες 12 περιφερειακών Λιμεναρχείων και Πλωτών της 
παραμεθόριου

Μάιος, 2020

ΔΩΡΕA ΕΕΝΜΑ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚO ΣΩΜΑ

Στη δωρεά συμμετείχαν τα μέλη ΕΕΝΜΑ:

SIRIOS SHIPMANAGEMENT SA
ENEA MANAGEMENT
SEAVΕΝ
ΕΛΙΝ Ν.Ε.
GANMAR TANKER SHIPPING
APOLLONIA LINES SA
MEDFERRY SHIPPING CO

QUEENSWAY NAVIGΑΤΙΟΝ CO LTD
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.
ΜΑΡΕ ΒΕΡΑ Ν.Ε.
THALATTA SHIP. MANAG. S.A.
DELTA INTERNATIONAL SHIP.CO
MED SEA TANKERS SHIP. CO
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ΔΩΡΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΩΡΕΑ Λ.Σ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ -Κ.Λ. ΒΟΛΟΥ

ΧΟΡΗΓIΑ Λ.Σ- ΕΛΛΗΝΙΚH ΑΚΤΟΦΥΛΑΚH

Η ΕΕΝΜΑ και τα Μέλη της για τη στήριξη του έργου 
της Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδας προχώρη-
σαν σε δωρεά ύψους 13.000 ευρώ για την κάλυψη 
των ασφαλιστικών αναγκών των σπουδαστών του 
οικοτροφείου.

Το μέλος Δ.Σ  ΕΕΝΜΑ κ. Στράτος Τσαλαμανιός, μέσω 
των εταιρειών της οικογένειας Τσαλαμανιού,  Mylaki 
Shipping Agency και Seaven και την εταιρεία North 
Aegean Shops AE, πραγματοποίησαν δωρεά ενός 
πνευστού σύγχρονου σκάφους, με ραντάρ επιφα-
νείας και δυνατότητα νυχτερινής περιπολίας, στο 
Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.

Ο κ. Ν. Μπούκος, μέλος του ΔΣ ΕΕΝΜΑ και εκπρό-
σωπος της εταιρείας “SIRIOS SHIPMANAGEMENT 
CORP” προέβη, στην χορηγία συνολικού ύψους 
20.000€ για τις ανάγκες πλωτών μέσων ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ. 
(ΦΕΚ 1595 Β’/27-04-2020). 
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Χαράλαμπος Σημαντώνης
Πρόεδρος

MedFerry Shipping Co.MedFerry Shipping Co.

Βασίλειος Τερζής
Α΄ Αντιπρόεδρος

Queensway Navigation Queensway Navigation 
Co LTDCo LTD

Έλπη Πετράκη 
Β΄ Αντιπρόεδρος

Enea ManagementEnea Management

Γεώργιος Αλεξανδράτος
Γ. Γραμματέας

Apollonia lines S.A.Apollonia lines S.A.

Ευστράτιος Τσαλαμανιός 
Ταμίας

Seaven Tanker ManagementSeaven Tanker Management

Αλεξάνδρα Γκανά
Μέλος

Ganmar Tankers Ganmar Tankers 
ShippingShipping

Νικόλαος Μπούκος
Μέλος

Sirios Ship Management  S.A.Sirios Ship Management  S.A.

Νικόλαος Λιάπης
Μέλος

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Δημήτρης Σπυριδάκης
Μέλος

European Co-operation S.A.European Co-operation S.A.

Διοικητικό 
Συμβούλιο Mέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Αλέξης ΑγγελόπουλοςΑλέξης Αγγελόπουλος
Γιάννης ΨαρράςΓιάννης Ψαρράς
Μιχάλης ΓώγηςΜιχάλης Γώγης
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Βασίλης Κ. Τυρογαλάς 
Martena Engineering LTD 

Shipping the superior industry of the World 
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Η Γραμματεία της ΕΕΝΜΑ είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή 
των αποφάσεων του Δ.Σ και την καθημερινή λειτουργία 
της Ένωσης, την επικοινωνία με τα μέλη της, τους εθνικούς 
και διεθνείς οργανισμούς καθώς και με τους λοιπούς 
επιχειρηματικούς και κοινωνικούς εταίρους:

Γιώργος Βοζίκης - Διευθυντής

Ανδρέας Συρίγος - Σύμβουλος Ναυτιλιακών Θεμάτων

Σαπφώ Σημαντώνη - Επικεφαλής SPC Greece

Εύα Στεφανιδάκη - Ειδικός Σύμβουλος

Δανάη Τσόπελα - Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Νίκος Γερασίμου - Νομικός Σύμβουλος

Μαρία Δημητράκου - Υπεύθυνη Γραμματείας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΕΝΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΛΙΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΉ 
ΝΑΥΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ








