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Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων
«Ναυτιλία μικρών αποστάσεων ορίζεται η θαλάσ-

σια μετακίνηση φορτίων και επιβατών μεταξύ λιμένων 
ευρισκόμενων γεωγραφικά στην Ευρώπη ή μεταξύ 
αυτών των λιμένων και λιμένων ευρισκόμενων σε μη 
ευρωπαϊκές χώρες των οποίων η ακτογραμμή βρίσκε-
ται στις έγκλειστες θάλασσες που συνορεύουν με την 
Ευρώπη.

Η ΝΜΑ περιλαμβάνει τις εσωτερικές και διεθνείς 
θαλάσσιες μεταφορές οι οποίες πραγματοποιούνται με 
όλους τους τύπους πλοίων, συμπεριλαμβανομένων και 
των υπηρεσιών feeder κατά μήκος των ακτών από και 
προς τα νησιά, ποτάμια και λίμνες. 
COM(1999)317¬ final
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XΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Χαράλαμπος Σημαντώνης

Το 2016 ήταν μία ακόμα δύσκολη χρονιά για τη 
ναυτιλία γενικά και τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων 
(ΝΜΑ) ειδικά. Η χρονιά που μας πέρασε σηματοδότησε 
νέες προκλήσεις για το κλάδο μας, καθώς σειρά νέων 
κανονισμών επικυρώθηκαν, μεγαλώνοντας την λίστα 
των απαιτήσεων προσαρμογής μέχρι το  2020.

Η Ελληνική ΝΜΑ όμως, έχει επιπλέον να αντι-
μετωπίσει και την εγχώρια πραγματικότητα, η οποία 
προσθέτει επιπλέον βάρη στο ελληνικό πλοίο, στην 
ελληνική εταιρεία. Δεν είναι τυχαίο ότι η ελληνική 
σημαία μετά από χρόνια πρωτοκαθεδρίας, υποχωρεί 
στη τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, στοιχείο το 
οποίο αποδεικνύει ότι ελληνική σημαία δεν αποτελεί 
την πρώτη επιλογή των Ελλήνων πλοιοκτητών.

Τη χρονιά που πέρασε η ΕΕΝΜΑ ανέπτυξε δρά-
σεις και πρωτοβουλίες, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο, προκειμένου να μεταφέρει τις απόψεις 
του κλάδου και να συμβάλλει με τεκμηριωμένες θέσεις 

και προτάσεις στη διαμόρφωση πολιτικών που θα ενι-
σχύσουν την ΝΜΑ, θα απλοποιήσουν τις διαδικασίες και 
θα διευκολύνουν τελικά την λειτουργία του ελληνικού 
πλοίου, παρά το νομοθετικά επιβαρυμένο περιβάλλον 
της εσωτερικής ναυτιλίας.

Το 2016 όμως ήταν μία χρονιά ορόσημο για την 
ΕΕΝΜΑ και το Ελληνικό Shortsea, καθώς το Europa 
Ship Plan, συμπεριλήφθηκε επίσημα στο Λεπτομε-
ρές Σχέδιο Εφαρμογής τον οδικό χάρτη δράσης των 
Motorways of the Sea, το οποίο επικυρώθηκε από το 
Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για την πράσινη κατασκευή 
πλοίων με δανειοδότηση από το πακέτο Junker.

Το γεγονός αυτό είναι μία ελληνική επιτυχία, η 
οποία αποδεικνύει ότι η συνεργασία μεταξύ των ενώσε-
ων – ΕΕΝΜΑ και ΣΕΕΝ- αλλά και η εξωστρέφεια μπορεί 
να επιφέρει σημαντικά οφέλη για την ελληνική ναυτιλία 
και να δώσει εφικτές και βιώσιμες λύσεις στα σύγχρονα 
αδιέξοδα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει ο κλάδος 
του shortsea στην Ευρώπη. 

Και όχι μόνο, καθώς η Ένωση μας ανέπτυξε 
συνεργασία και με το Zero Vision Tool την αντίστοι-
χη πρωτοβουλία της Ένωσης Εφοπλιστών Σουηδίας, 
αυξάνοντας το εύρος των διαθέσιμων εναλλακτικών 
χρηματοδότησης για την προσαρμογή των ελληνικών 
πλοίων ΝΜΑ. Το Europa Ship Plan για το Νότο και το 
Zero Vision Tool για το Βορρά ήταν οι δύο προτάσεις 
που αναδείχθηκαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ως οι 
καταλληλότερες λύσεις ώστε το Ευρωπαϊκό πλοίο ΝΜΑ 
να προσαρμοστεί στους νέους  κανονισμούς και να 
βελτιώσει την περιβαλλοντική του επίδοση. 

Όσο πλησιάζει ο χρόνος της πλήρους προσαρ-
μογής, τόσο οι προκλήσεις για τη ΝΜΑ θα αυξάνονται. 
Η ΕΕΝΜΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις 
και να παρεμβαίνει. 

Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα μια απαιτητική χρονιά, 
στην οποία εμείς δηλώνουμε το παρόν, για να κάνουμε το ελληνι-
κό πλοίο πιο ποιοτικό, πιο πράσινο, πιο ανταγωνιστικό απέναντι 
στον ευρωπαϊκό και διεθνή ανταγωνισμό.

 Παρουσίαση Detailed Implementation Plan, 
Ρότερνταμ 20-22 Ιουνίου 2016.
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Η ΕΕΝΜΑ ιδρύθηκε το 
1940 και είναι από τις μα-
κροβιότερες εφοπλιστικές 
ενώσεις με αποκλειστικό 
αντικείμενο τη Ναυτιλία Μι-
κρών Αποστάσεων

-Η ΕΕΝΜΑ στόχο έχει:

• την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού και ελληνόκτητου στόλου 
ΝΜΑ, 

• την βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των πλοίων, με την υιοθέτηση πράσι-
νων λύσεων

• την βελτίωση της εικόνας της ΝΜΑ και τη προσέλκυση ικανών νέων στο ναυτικό 
επάγγελμα.

• Η ΕΕΝΜΑ παρακολουθεί, συμμετέχει και παρεμβαίνει για όλα τα θέματα αρμοδιό-
τητας της σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να δώσει λύσεις 
στα μέλη της  και να προωθήσει τα συμφέροντα της Ελληνικής Ναυτιλίας Μικρών 
Αποστάσεων.
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1930 1940

1998

2012

2008

2013

2014

2015 2016

Άτυπη λειτουργία ΕΕΜΑ

Ίδρυση Ένωσης Εφο-
πλιστών Μεσογειακών 
Ατμοπλοίων που στην
πορεία μετονομάστηκε
ΕΕΜΦΠ

Ίδρυση Ελληνικού Κέ-
ντρου Προώθησης Ναυτι-
λίας Μικρών Αποστάσεων

Aνασυγκρότηση ΕΕΝΜΑ

Συμβολή στη διαμόρφω-
ση του περιεχομένου της 
¨Διακήρυξης των Αθηνών¨ 

Ανάληψη Προεδρίας Ευ-
ρωπαϊκού Δικτύου Ναυτι-
λίας Μικρών Αποστάσεων
από το SPC GR.
Ανάληψη Μόνιμης Γραμ-
ματείας ΕSN.

Europa Ship Plan

Νομική μορφή European 
Shortsea Network Συμμε-
τοχή SPC GR στο Δ.Σ.

Europa Ship Plan στο 
Detailed Implementation 
Plan των MoS

Συμμετοχή με εκπρο-
σώπους στο European 
Sustainable Shipping 
Forum (ESSF)

Μετονομασία σε Ένωση 
Εφοπλιστών Ναυτιλίας 
Μικρών Αποστάσεων

Ευρωπαϊκός Προσανατο-
λισμός
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι θαλάσσιες μεταφορές 
αποτελούν το 1/3 του συνόλου των τονο-χιλιομέτρων 
που καταγράφηκαν στα Κράτη-Μέλη των 28 χωρών της 
Ευρώπης, το 2015. Οι οδικές μεταφορές αποτελούν 
σχεδόν το 50%, οι σιδηροδρομικές 12.2% , οι ποτάμιες 
το 4,5%, ενώ οι αερομεταφορές μόνο το 0,1%. Όσον 
αφορά στις θαλάσσιες μεταφορές τη περίοδο 2009-
2014 σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 8,4%. 

Η Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων αποτελεί σημα-
ντικό μεταφορικό μέσο για την Ευρωπαϊκή ήπειρο και 
ειδικότερα για χώρες όπως η Ελλάδα, με καθοριστική 
συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και συνοχή των 
παράκτιων και νησιωτικών περιοχών. 

Η αύξηση των μεταφερόμενων φορτίων και επι-
βατών μέσω Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων συνεπάγε-
ται πολλαπλά οφέλη για την Ευρωπαϊκή οικονομία τόσο 
σε όρους εξοικονόμησης πόρων για τη δημιουργία και 
συντήρηση υποδομών-κυρίως των οδικών δικτύων- όσο 
και σε όρους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, λόγω χα-

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΝΜΑ

μηλότερων εκπομπών του 
διοξειδίου του άνθρακα. 

Το 2015 διακινήθη-
καν συνολικά 1,8 δις εκα-
τομμύρια τόνοι προϊόντων 
μέσω θαλάσσης σημει-
ώνοντας αύξηση σχεδόν 
1%, και τάσεις σταδιακής 
ανάκαμψης μετά την 
ύφεση του 2009. Σε Ευρω-
παϊκό επίπεδο η Ναυτιλία 
Μικρών Αποστάσεων 
αντιπροσωπεύει σχεδόν 
το 60% των συνολικά δι-
ακινούμενων ποσοτήτων, 
με το ποσοστό αυτό να 
ξεπερνά το 70% σε χώρες 
όπως Ελλάδα, Βουλγαρία, 
Δανία, Κροατία, Εσθονία, 
Κύπρος κλπ. 

Διακινούμενες ποσότητες μέσω ΝΜΑ EU-28

Σε όρους γεω-
γραφικής κατανομής το 
2015 διακινήθηκαν 598 
εκατομμύρια τόνοι στα 
μεσογειακά λιμάνια, συ-
γκεντρώνοντας το 29% 
των συνολικά μεταφε-
ρόμενων ποσοτήτων.

Μεσόγειος  29%
Βόρεια Θάλλασα  26%
Βαλτική 22%
Ατλαντικός Ωκεανός 13%
Μαύρη Θάλασσα 6%
Λοιπές 4%
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Το 2015 τα χύδην 
υγρά φορτία με 813 εκα-
τομμύρια τόνους (45%) 
ήταν η σημαντικότερη 
κατηγορία μεταφερόμε-
νων φορτίων μέσω ΝΜΑ, 
με τα χύδην ξηρά να 
αποτελούν το 20% και τα 
εμπορευματοκιβώτια το 
15% αντίστοιχα.

Όσον αφορά στην Ελλάδα  το 2015 διακινήθηκαν μέσω ΝΜΑ 98,158 χιλιάδες τό-
νοι, σημειώνοντας αύξηση 2,3% από το προηγούμενο έτος και 10,3% τη δεκαετία 2005-
2015. Η ΝΜΑ αποτελεί το 77% των συνολικά διακινούμενων φορτίων στην Ελλάδα. 

Η Μεσόγειος (73,5%) και η Μαύρη Θάλασσα (16,1%) αποτελούν τις κύριες γεω-
γραφικές περιοχές δραστηριότητας των ελληνικών πλοίων ΝΜΑ. Όσον αφορά στον τύπο 
των φορτίων σχεδόν το 44% αφορά σε υγρά χύδην, 22,5% εμπορευματοκιβώτια,  15,7% 
χύδην ξηρά, 13,9% Ro-Ro και 2,1% λοιπά φορτία. Ο Πειραιάς συγκαταλέγεται στην λίστα 
των είκοσι σημαντικότερων λιμένων ΝΜΑ στην Ευρώπη, διακινώντας 25,468 χιλιάδες 
τόνους μέσω ΝΜΑ. 

Η ΝΜΑ αποτελεί το 77%
των συνολικά
διακινούμενων 
φορτίων στην Ελλάδα. 

77%

ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΜΑ

NMA
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Ναυτιλιακή Πολιτική 2016
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Στα πλαίσια των δεδομένων αυτών προωθήθηκε 
για την ναυτιλία η καθιέρωση συστήματος παρακολού-
θησης υποβολής στοιχείων/ εκθέσεων και επαλήθευσης 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσ-
σιες μεταφορές τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(Ε.Ε.), όσο και από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό 
(IMO). 

Ευρωπαϊκό επίπεδο
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη από την 1η Ιανουαρί-

ου 2015, υιοθετήθηκε και τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός 
(2012/33/ΕΕ), με έναρξη λειτουργίας του συστήμα-
τος την 1η Ιανουαρίου 2018 και με πεδίο εφαρμο-
γής τα πλοία άνω των 5,000 GT, που προσεγγίζουν 
τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Στο πλαίσιο της εφαρμογής 
εκδόθηκαν συμπληρωματικές πράξεις οι οποίες ρυθ-
μίζουν εκκρεμεί θέματα (Delegated Act on Verification 
and Accreditation, Implementing Act on Emissions 
Templates, Implementing Act on Cargo carried και 
Delegated Act on Monitoring Methods).

Η ΕΕΝΜΑ συμμετέχοντας με δύο εκπροσώ-
πους της στην Ολομέλεια του European Sustainable 
Shipping Forum (ESFF) συμμετείχε ενεργά στη διαμόρ-
φωση των εν λόγω πράξεων. 

Διεθνές επίπεδο
Μετά από έντονες παρεμβάσεις της ΕΕΝΜΑ 

και την επιτυχή εξέλιξη για την εφαρμογή του συστή-
ματος MRV  από την 1η Μαρτίου 2018, σε διεθνές 
επίπεδο, σε πλοία χωρητικότητας άνω των 5,000 GT, 
η ΕΕΝΜΑ είχε ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση του 
Ενεργειακού Δείκτη Απόδοσης (Ship Energy Efficiency 
Management Plan- SEEMP) που θα υποβάλλεται στην 
Αρχή σημαίας του πλοίου και μέσω αυτής στον ΙΜΟ, 
από το πρώτο τρίμηνο του 2019 αλλά και περαιτέρω 
στη διαμόρφωση των κειμένων των μεθόδων προσδιο-
ρισμού των εκπομπών CO2.

Σε επίπεδο ΙΜΟ προωθήθηκε η πρόταση ανα-
γνώρισης από 01/01/2021 του Αγγλικού Καναλιού, 
Βόρειας και Βαλτικής Θάλασσας ως περιοχή ελέγχου 
εκπομπών αζώτου καθώς και η εφαρμογή της περιεκτι-
κότητας 0,5% του θείου στα καύσιμα των πλοίων από 
το 2020.  

Η ΕΕΝΜΑ, ειδικότερα για το θέμα αυτό επε-
σήμανε τις σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις που 
θα προκύψουν από την εφαρμογή αυτή, όχι μόνο στα 
υπάρχοντα πλοία αλλά και στις μονάδες των διυλιστη-
ρίων καθώς και τις δυσκολίες ελέγχου της ποιότητας 
του παραδιδόμενου καυσίμου ανά τον κόσμο και επι-
πλέον το ενδεχόμενο πρόκλησης σοβαρών προβλημά-

ΑEΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ

Η προστασία του θαλάσ-
σιου περιβάλλοντος αλλά 
και της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης αποτελούν 
αντικείμενα ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος, τόσο σε 
περιφερειακό -ευρωπαϊ-
κό όσο και σε παγκόσμιο 
επίπεδο (ΙΜΟ). Στόχος 
για τη ναυτιλιακή βιο-
μηχανία είναι η μείωση 
μέχρι το 2030 του ορίου 
επιβάρυνσης της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης 
κατά δύο ποσοστιαίες 
μονάδες.
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Liquefied
natural 
gas

των στις μηχανές των πλοίων εφόσον, η ποιότητα των 
καυσίμων δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις.

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπί-
ου από τα πλοία 

Καταρτίστηκε Οδικός Χάρτης με χρονοδιά-
γραμμα μέχρι τη Σύνοδο MEPC ( Άνοιξη 2023) σε δύο 
φάσεις:

•Αρχική Στρατηγική MEPC 2018 βάσει της 3ης Μελέ-
της GHG IMO και 

•Συλλογή πληροφοριών και ανάλυση προτεινόμενων 
μέτρων -4η Μελέτη GHG IMO

Exhaust Gas Cleaning Systems

Με την βελτίωση των Exhaust Gas Cleaning 
Systems μετά από πρόταση της Νορβηγίας και την 
υποστήριξη των λοιπών Σκανδιναβικών χωρών εξετάζε-
ται η δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης αυτών σε Ευ-
ρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
στο πλαίσιο του European Sustainable Shipping Forum 
(ESSF) εξετάζεται στην αρμόδια υπό επιτροπή, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις σχετικές τεχνολογικές εξελίξεις, 
τις εργασίες στα αρμόδια Όργανα ΙΜΟ, τα κριτήρια 
δειγματοληψίας ύδατος απόπλυσης κλπ.

LNG ως ναυτιλιακό καύσιμο

Στα πλαίσια των δεδομένων της νέας τεχνολο-
γίας και την προώθηση του Υγροποιημένου Φυσικού 
Αερίου ως ναυτιλιακού καύσιμου σε παγκόσμια κλίμα-
κα, πραγματοποιούνται διεργασίες τόσο σε Ευρωπαϊκό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να προσδιο-
ριστούν διαδικασίες και μέτρα ώστε να εξασφαλίζονται 
ασφαλείς διαδικασίες προμήθειας για την αποφυγή 
ατυχημάτων.

To ESSF προωθεί την επεξεργασία και διαμόρ-
φωση κατευθυντήριων οδηγιών για τις αρμόδιες Αρχές 
Λιμένων των Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτε-
ρη έμφαση στα προληπτικά μέτρα και στις διασυνδέ-
σεις κατά τον εφοδιασμό με LNG των πλοίων.

Σε επίπεδο ΙΜΟ και ειδικότερα στη Maritime 
Safety Committee προωθούνται αντίστοιχες κατευ-
θυντήριες οδηγίες για τη κατάλληλη ενημέρωση των 
αρμόδιων αρχών των Κ-Μ και την αποτροπή ατυχημα-
τικών περιπτώσεων.

(LNG) is natural gas 
(predominantly methane, CH4, 
with some mixture of ethane 
C2H6f) that has been converted 
to liquid form for ease of storage 
or transport. It takes up about 
1/600th the volume of natural 
gas in the gaseous state. It is 
odorless, colorless, toxic and 
non-corrosive.

Η πρόταση εκπροσώπων ΕΕΝΜΑ για συνεργασία 
και συνεισφορά της Ε.Ε. στο έργο ΙΜΟ, έγινε τελικά 
αποδεκτή, και το σχετικό εγγραφο, θα αποτελέσει 
αντικείμενο επεψεργασίας, στα πλαίσια της προσεχούς 
Συνόδου ΜΕΡC (Ioύλιος 2017)
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Θαλάσσιο Περιβάλλον
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Μετά από δώδεκα χρόνια, η Διεθνής Σύμβαση 
BWMC του 2004, τέθηκε σε ισχύ την 8η Σεπτεμβρί-
ου 2016, αφού κυρώθηκε από 52 χώρες με συνολικό 
tonnage που υπερβαίνει το 35% της παγκόσμιας 
χωρητικότητας.Η BWMC τίθεται σε εφαρμογή την 
8η Σεπτεμβρίου 2017, μετά δηλαδή το πέρας της 
ετήσιας μεταβατικής περιόδου και για τα πλοία άνω 
των 400 GT.

Στο πλαίσιο της Συνόδου Επιτροπής Προστα-
σίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC)  (20/2016) 
οι κύριες αποφάσεις αφορούσαν στην:

• Αναθεώρηση των Οδηγιών G8, τεχνικές προδιαγρα-
φές συστημάτων, οι οποίες υιοθετήθηκαν με θέση σε 
ισχύ για τα νέα συστήματα από 28/10/2018 και εγκατά-
σταση στα πλοία 28/10/2020.

• Διατήρηση της υποχρέωσης περί μη αντικατάστασης 
των εγκατεστημένων συστημάτων, για όλη τη διάρκεια 
της επιχειρησιακής ζωής του πλοίου ή του συστήματος, 
όποιο έρχεται πρώτο (whichever comes first)

• Μη επιβολή κυρώσεων στους πλοιοκτήτες που 
εγκατέστησαν τέτοια συστήματα, με τη προϋπόθεση ότι 
συντηρούνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις προδια-
γραφές του κατασκευαστή. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ

(BWMC 2004)

• Πρόταση τροποποί-
ησης του Κανονισμού 
Β-3 ( Ballast Water 
Management of Ships) 
ώστε η εγκατάσταση των 
συστημάτων να μπορεί 
να επεκταθεί μέχρι την 
«second renewal survey». 
Η πρόταση τροποποίη-
σης περιλαμβάνει επίσης 
την εγκατάσταση των 
σχετικών συστημάτων, 
μετά την πρώτη «Renewal 
survey» να συνδυαστεί με 
την εμπορική διαθεσιμό-
τητα  αυτών. Η εν λόγω 
πρόταση υποστηρίχθηκε 
από μεγάλο αριθμό Κ-Μ 
καθώς και από Ενώ-
σεις όπως ICS, BIMCO, 
INTERTANKO, CLIA, IPTA 
και ΕΕΝΜΑ. 

- Στην συνεδρίαση 
της Επιτροπής Προ-
στασίας Περιβάλλοντος 
(Ιούλιος,2017) θα επα-
νεξεταστούν οι σχετικές 
τροποποιήσεις καθώς 
και επιμέρους θέματα 
της Σύμβασης τα οποία 
αφορούν:

- Στον μηχανισμό 
«same risk area», μεταξύ 
δύο ή και περισσοτέρων 
όμορων κρατών στα πλαί-
σια της αμοιβαιότητας

- Στην υποχρέ-
ωση μη εγκατάστασης 
συστήματος σε πλοία, 
που δραστηριοποιούνται 
στην επικράτεια Κ-Μ και 
πραγματοποιούν διεθνείς  
πλους για εκτέλεση εργα-
σιών επισκευής/ μετα-
σκευής.

- Στην έγκριση λει-
τουργίας BWM Boat για 
τη μεταφορά θαλασσίου 
έρματος στα πλοία.
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ΑNAKYKΛΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

 
Στα πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), έχει καταρτιστεί 

την 15/05/2009, Δ.Σ. Hong-Kong Convention, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2020.Σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο ο Κανονισμός 1257/2013 εναρμονίζει τις διατάξεις της Διεθνούς 
Σύμβασης και ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή 31/12/2018.

Το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο, η ECSA και η Ένωση μας διατύπωσαν τις 
έντονες αντιδράσεις τους στην πρόταση δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου  
Ανακύκλωσης Πλοίων στα πλαίσια υλοποίησης του άρθ.29 του Κανονισμού. Το όποιο 
ποσό, καταβάλλεται από τον πλοιοκτήτη, στο τέλος του βίου του πλοίου, θα επι-
στρέφεται με την προϋπόθεση, ότι η διαδικασία ανακύκλωσης θα πραγματοποιηθεί 
σε αναγνωρισμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης σε χώρα Κ-Μ ή τρίτων χωρών. 

Επιπλέον, κατά την αρχική ή ετήσια επιθεώρηση θα εκδίδεται από την αρμό-
δια Αρχή ή αναγνωρισμένο νηογνώμονα «inventory certificate» χρονικής διάρκειας 5 
ετών, το οποίο θα ανανεώνεται στη συνέχεια. Στις 19 Δεκεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δημοσίευσε λίστα με 18 ευρωπαϊκά ναυπηγεία τα οποία πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις του Κανονισμού.
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Αποδείχθηκε 
ότι τα Κράτη Μέλη 
έχουν αναπτύξει, με 
την πάροδο των ετών, 
διαφορετικές ερμηνεί-
ες και πρακτικές στην 
εφαρμογή ορισμένων 
βασικών πτυχών και 
απαιτήσεων της οδηγί-
ας, ιδίως όσον αφορά 
την υποχρεωτική παρά-
δοση των παραγόμενων 
στα πλοία αποβλήτων, 
την εφαρμογή εξαιρέ-
σεων και την κατάρτιση 
προγραμμάτων παραλα-
βής και διακίνησης των 
αποβλήτων (WRH). 

Η αξιολόγηση κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι 
οι εν λόγω διαφορές στην 
ερμηνεία και την εφαρ-
μογή υπονομεύουν την 
αποτελεσματικότητα της 
οδηγίας.Κ
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Λιμενικές Εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίων
Οδηγία 2000/59 ΕΚ

Η Οδηγία 2000/59 ΕΚ στόχο έχει την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω του περιορισμού 
των απορρίψεων αποβλήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον 
από τα πλοία.

Η Οδηγία στόχευσε στη δημιουργία ενός κοινού 
κανονιστικού πλαισίου δίνοντας έμφαση στα:

1. Σχέδια παράδοσης και διαχείρισης των λιμένων
2. Γνωστοποίηση των ποσοτήτων των αποβλήτων που 
μεταφέρει το πλοίο
3. Υποχρεωτική παράδοση αποβλήτων
4. Δυνατότητα απαλλαγής για τα πλοία που εκτελούν 
προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτι-
κούς ελλιμενισμούς
5. Επιθεωρήσεις για επιβεβαίωση / συμμόρφωση των 
πλοίων με τις απαιτήσεις παράδοσης 
6. Ανάπτυξη συστήματος πληροφόρησης και παρακο-
λούθησης.

Στις αρχές Μαρτίου στις Βρυξέλλες έλαβε χώρα 
η 4η συνάντηση της υποομάδας αρμόδιας για τις Ευκο-
λίες Υποδοχής Αποβλήτων και Καταλοίπων πλοίων, του 
European Sustainable Shipping Forum (ESSF). Σκοπός 
του εν λόγω Forum της Ε.Ε. είναι η παρακολούθηση 
της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/59/ΕΚ 
για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων 
πλοίων , η καταγραφή των δυσλειτουργιών αλλά και 
των ωφελειών της, η βελτίωσή της μέσω της αναθε-
ώρησης της αλλά και η όσο το δυνατόν καθολικότερη 
εναρμόνιση των πρακτικών της από τα Κράτη Μέλη.  
Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν της αξιολόγησης της 
σχετικής Οδηγίας ανακοινώθηκαν 01.04.2016

οι Κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία της 
οδηγίας 2000/59/ΕΚ σχετικά με τις λιμενικές εγκατα-
στάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 
φορτίου. 
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Η ΕΕΝΜΑ στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδη-
γίας έχει εντοπίσει σημεία τα οποία δημιουργούν στρε-
βλώσεις και πρόσθετες επιβαρύνσεις, τα οποία έχει 
αναδείξει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με αποτέλε-
σμα να μειωθούν σημαντικά οι σχετικές επιβαρύνσεις. 

Στη Σύνοδο της Ολομέλειας του European 
Sustainable Forum (28.01.2017) έγινε ειδική παρέμβα-
ση στα θέματα αυτά, καταγράφηκαν από την εκπρό-
σωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα αποτελέσουν 
αντικείμενα μελέτης και επεξεργασίας στην επικείμενη 
τροποποίηση της σχετικής Οδηγίας.

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπι-
ση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανό-
νων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων

Τον Δεκέμβριο του 2016 υιοθετήθηκε επίσης το τελικό κείμενο του Κανονι-
σμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου 
όσον αφορά στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρημα-
τοοικονομική διαφάνεια των λιμένων. 

Ο Κανονισμός αναγνωρίζει το ρόλο των λιμένων στην αποτελεσματικότερη 
χρήση και λειτουργία του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και περαιτέρω ανα-
φέρει ότι προκειμένου ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις προκειμένου να βελτιωθούν η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα 
των αλυσίδων μεταφορών και εφοδιαστικής, να υλοποιηθούν δράσεις διοικητικής 
απλούστευσης, απλούστευση τελωνειακών διαδικασιών και διευκολυνθεί η πρό-
σβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικής διαφάνειας.

Η ΕΕΝΜΑ στα πλαίσια της επεξεργασίας του Κανονισμού διατύπωσε προ-
τάσεις σχετικές με τα  τέλη των λιμενικών υπηρεσιών και την δυνατότητα διαφο-
ροποίησης αυτών στα πλαίσια της προώθησης των θαλάσσιων μεταφορών μικρών 
αποστάσεων και την προσέλκυση πλοίων, των οποίων οι περιβαλλοντικές επιδό-
σεις είναι άνω του μέσου όρου, καθώς και τη συμμετοχή των χρηστών των λιμένων 
σε κομβικά ζητήματα για την ορθή ανάπτυξη του λιμένα.

Οι προτάσεις της ΕΕΝΜΑ υιοθετήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στον Κανονι-
σμό (προοίμιο παράγραφος 49, 52, πργ 4 και 5 του άρθρου 13)

Διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που παράγονται στα πλοία

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την αποφυγή προβλημάτων στη διαχείριση των αποβλήτων των πλοίων η ΕΕΝΜΑ 
είχε διαβουλεύσεις με τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης στον Πειραιά και με τον Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης - ΕΟΑΝ, 
με γνώμονα να συμβάλλει θετικά στη κατάλληλη πληροφόρηση των μελών της, για το διαχωρισμό των αμιγώς λιπαντικών 
ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται στα πλοία, από τα υπόλοιπα πετρελαιοειδή  κατάλοιπα. 

Στα πλαίσια των δεδομένων αυτών τα πληρώματα των πλοίων θα μεριμνούν στο εξής για την ξεχωριστή αποθήκευση 
και παράδοση των ΑΛΕ εντελώς δωρεάν δεδομένου ότι και η ισχύουσα νομοθεσία (82/2004 και Ν406/2012) απαγορεύει την 
ανάμειξη τους με τα λοιπά πετρελαιοειδή απόβλητα.
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Ηλεκτρονική έκδοση ναυτιλιακών εγγράφων πλοίων

Η επιτροπή προωθεί θέματα με γνώμονα τη διευκόλυνση των διαδικασιών και  
την υποβοήθηση των εργασιών των πλοίων. Στην επιτροπή προωθείται η ηλεκτρονι-
κή έκδοση ναυτιλιακών εγγράφων με σκοπό:

• Την αποτροπή έκδοσης πλαστών  εγγράφων

• Την άμεση και χωρίς καθυστέρηση επαλήθευση μέσω διαδικτύου από τις 
Αρμόδιες Αρχές των Κ-Μ, της γνησιότητας των εγγράφων αυτών.

Η ΕΕΝΜΑ έχει διατυπώσει απόψεις και παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασι-
ών ώστε να αποφευχθούν τα οποιαδήποτε προβλήματα στη φάση της υλοποίησης.

Απόφαση ΙΜΟ για τη μείωση του φόρτου των εργασιών προσωπικού, 
πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών 

Οι διαδικασίες και τα έγγραφα που απαιτούνται κατά τον κατάπλου και από-
πλου των πλοίων στα λιμάνια, αποτελούν  επιπρόσθετο φόρτο για το προσωπικό 
πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών. 

Το θέμα αναδείχθηκε στην σχετική Ομάδα Εργασίας και προωθήθηκε στην 
Ολομέλεια του ΙΜΟ όπου ψηφίστηκε η απόφαση  με την οποία τα Κ-Μ υποχρεούνται 
να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την απλούστευση διαδικασιών και μείωση 
του φόρτου εργασίας. 

Η Ένωση μας παρακολούθησε τις σχετικές εργασίες και προέβη σε συνεργα-
σία με εκπροσώπους της Εθνικής Αντιπροσωπείας και άλλων Ναυτιλιακών Χωρών 
στις απαραίτητες ενέργειες με στόχο να προωθηθεί και ψηφιστεί η προαναφερθείσα  
απόφαση.

EΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
(FAL TOY IMO)

Στα πλαίσια του European Sustainable Shipping 
Forum έχει προταθεί να εξεταστούν και να υιοθετηθούν 
μέτρα για την μείωση του φόρτου εργασιών μελών 
πληρώματος και των εταιρειών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 
πρόταση η οποία υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια του 
ΙΜΟ το Δεκέμβριο 2015, σε διεθνές επίπεδο. Η πρότα-
ση αυτή της Ένωσης μας υποστηρίχθηκε και από άλλα 
Κ-Μ και θα περιληφθεί τους επόμενους μήνες στην 
ατζέντα του ESSF. 

Μείωση φόρτου εργα-
σιών μελών πληρώμα-
τος και πλοιοκτητριών 
εταιρειών

Ολομέλεια ΙΜΟ
(ASSEMBLY)
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Κυβερνοασφάλεια

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υιοθε-
τήθηκε η NIS Directive όπου κατά την επεξεργασία της 
η ΕΕΝΜΑ, διατύπωσε την θέση ότι θα πρέπει ο όποιος 
σχεδιασμός και συστήματα να είναι συμβατά και να λει-
τουργούν από τα Κ-Μ με ενιαίους κανόνες και κριτήρια 
ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και συνθήκες οι 
οποίες θα δυσχεραίνουν σε περιφερειακό επίπεδο τα 
πλοία όταν αυτά διακινούνται στον Ευρωπαϊκό χώρο, 
και συμβάλλουν θετικά στην αντιμετώπιση του προβλή-
ματος. 

Ανάλογη θέση διατύπωσε και στα πλαίσια της 
MSC του ΙΜΟ κατά την συζήτηση /  επεξεργασία των 
σχετικών Κατευθυντήριων Οδηγιών, με γνώμονα να 
αποτραπούν ή περιοριστούν προβλήματα κατά την 
εφαρμογή σε διεθνές επίπεδο και περαιτέρω να παρέ-
χονται σαφείς οδηγίες στα πλαίσια αντιμετώπισης.

Διαδικασία παρακολού-
θησης πλοίων 

Στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του συστήμα-
τος ICISNET από 01-01-
2015 και την υποχρεωτική 
υποβολή των υποστηρι-
κτικών της διασάφησης 
εξαγωγής εγγράφων, η 
ΕΕΝΜΑ με επανειλημμέ-
νες παρεμβάσεις προς το 
Υπουργείο Οικονομικών, 
ζήτησε την μείωση του 
αριθμού  των προβλεπό-
μενων  εγγράφων καθώς 
και την απλούστευση των 
σχετικών διαδικασιών, με 
αποτέλεσμα να εγκριθεί 
η διαγραφή ορισμέ-
νων εγγράφων, όπως η 
βεβαίωση εγκατάστασης 
συστήματος AIS και να 
παραπεμφθεί το θέμα στη 
σχετική ομάδα εργασίας 
για περαιτέρω επεξεργα-
σία. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

ICISNET 
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Πλοία ΝΜΑ

Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εισροών-εκροών και GPS στα εφοδια-
στικά πλοία

Με την έκδοση της αρχικής ΚΥΑ (004170 ΕΞ 2015), η Ένωση μας με έντονες 
γραπτές παρεμβάσεις προς τους αρμοδίους φορείς διατύπωσε απόψεις και με εμπε-
ριστατωμένα επιχειρήματα ζήτησε:

• Να μην εγκατασταθούν τα εν λόγω συστήματα  σε όλα τα πλωτά μεταφορικά μέσα 
πετρελαιοειδών φορτίων/ προϊόντων, αλλά μόνο στα εφοδιαστικά μέσα (πλοία εφο-
διασμού, σλέπια)
• Να τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης από 12 μήνες σε 3 έτη τουλάχιστον
• Να επανεξεταστούν βασικά τεχνικά θέματα στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος 

Επιβολή ΦΠΑ στις εργασίες ναυπήγη-
σης, μετατροπής, επισκευής και συντή-
ρησης και στα καύσιμα, λιπαντικά και 
εφόδια πλοίων που δεν εκτελούν
ανοικτή ναυσιπλοΐα.

Αποτέλεσμα των ενερ-
γειών της ΕΕΝΜΑ είναι:

• η εφαρμογή του συστήματος να περι-
ορίζεται μόνο στα πλωτά εφοδιαστικά 
μέσα, 
• η παράταση κατά ένα έτος του χρο-
νοδιαγράμματος εφαρμογής με την 
ΚΥΑ (0001160 ΕΞ 2016) και παράλληλα 
διερεύνηση της δυνατότητας επιπλέ-
ον παράτασης για αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα.

• η προώθηση ευρείας σύσκεψης για 
θέματα τεχνικού περιεχομένου με τη 
συμμετοχή και προμηθευτικών εταιρειών 
προκειμένου να εξευρεθούν κοινά απο-
δεκτές λύσεις. 
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Η μη λειτουργία των ναυπηγείων και των δεξαμενών σε συνδυασμό με το υψηλό συγκρι-
τικά κόστος, τα εργασιακά προβλήματα και την χαμηλή ναυλαγορά εγείρουν σοβαρά ζητήματα 
επιβίωσης του Ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα. Ο κλάδος δέχθηκε σημαντικό 
πλήγμα με την επιβολή την 18/01/2016 του ΦΠΑ. 

Η θέση της ΕΕΝΜΑ είναι ότι τα πλοία που δραστηριοποιούνται στις εσωτερικές θαλάσσι-
ες μεταφορές αποτελούν τους βασικούς χρήστες των υπηρεσιών των ελληνικών ναυπηγείων. Οι 
νέες συνθήκες θα αναγκάσουν τους πλοιοκτήτες να αναζητήσουν αποτελεσματικές και οικονομι-
κά βιώσιμες λύσεις σε άλλες μονάδες εκτός Ελλάδας, είτε που δεν επιβάλλεται ΦΠΑ (περίπτωση 
Κύπρου) είτε ο ΦΠΑ είναι πολύ χαμηλός (περίπτωση Κροατίας όπου ο ΦΠΑ είναι 3%). 

H ΕΕΝΜΑ με 
επιστολές της προς τους 
αρμόδιους φορείς αναδει-
κνύει το θέμα αυτό συστη-
ματικά, επισημαίνοντας 
τις αρνητικές συνέπειες 
τόσο για τον ναυπηγοε-
πισκευαστικό κλάδο όσο 
και για τα πλοία Ναυτιλίας 
Μικρών Αποστάσεων.

Αποτέλεσμα των 
ενεργειών είναι η τροπο-
ποίηση του Τελωνειακού 
Κώδικα και η δημιουργία 
Ελεύθερων Τελωνειακών 
Συγκροτημάτων, για την 
απαλλάγη εντός αυτών 
του Φ.Π.Α. Αναμένεται η 
έκδοση σχετική Κ.Υ.Α.

Εναπόθεση εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις ή άλλους εγκεκριμένους χώρους

Στα πλαίσια έκδοσης και εφαρμο-
γής από 1 Μαΐου 2016 του Ενωσιακού 
Τελωνειακού Κώδικα, η ΕΕΝΜΑ συνέβαλε 
ουσιαστικά μέσω έγγραφων παρεμβά-
σεων, στη διαμόρφωση των συναφών 
διαδικασιών, όσον αφορά στην διακίνηση 
των εμπορευμάτων και στην υποβολή των 
δικαιολογητικών διασάφησης στο πρώτο 
μόνο Κοινοτικό λιμένα.

Με αυτό τον τρόπο απαλλάσσεται 

της υποβολής το πλοίο σε επόμενο κοι-
νοτικό λιμάνι με αποτέλεσμα να μειώνεται 
σημαντικά η γραφειοκρατία και ο φόρτος 
εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται 
ότι εάν το πλοίο καταπλεύσει σε λιμάνι 
τρίτης -μη κοινοτικής χώρας και επανα-
πλεύσει σε κοινοτικό λιμάνι υποχρεούται 
στην υποβολή εγγράφων διασάφησης.  
Γλώσσα υποβολής της διασάφησης στην 
χώρα μας προσδιορίστηκε η Ελληνική και 
σε λοιπές κοινοτικές χώρες η Αγγλική.

ENΩΣΙΑΚΟΣ 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ
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Η ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Πλοίου ΝΜΑ, αποτελεί διαχρονικά προ-
τεραιότητα της ΕΕΝΜΑ και οι προτάσεις και δράσεις που αναπτύσσει εστιάζουν στις 
επιμέρους παραμέτρους που συνθέτουν και επηρεάζουν την συνολική ανταγωνιστικό-
τητα του υπό ελληνική σημαία πλοίου.

Η ανταγωνιστικότητα των πλοίων άνω των 3,000 κοχ, που νηολογούνται σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΝΔ 2682/53, έχει βελτιωθεί με τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν 3569/07.

Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει για τα πλοία χωρητικότητας κάτω των 3,000 
κοχ λόγω μη υπαγωγής τους στην σχετική νομοθεσία παρότι αυτά μέχρι 3000 κοχ, 
έχουν τη δυνατότητα να νηολογηθούν με τις διατάξεις του ΝΔ 2682/53. 

Η ΕΕΝΜΑ υποστηρίζει διαχρονικά και συστηματικά την αναθεώρηση των 
σχετικών διατάξεων και την επέκταση τους στην προαναφερθείσα κατηγορία πλοίων 
(1500-3000 κοχ) αλλά και περαιτέρω στην επανεξέταση και αναθεώρηση των κοινών 
διατάξεων της νομοθεσίας για τα πλοία που δεν νηολογούνται με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ΝΔ 2682/53, ως προς τις οργανικές συνθέσεις των πληρωμάτων που 
εφαρμόζονται από το 1986 μέχρι και σήμερα

Η προσέγγιση αυτή εκτιμάται ότι θα προσελκύσει πλοία στην ελληνική σημαία με 
πολλαπλά οικονομικά οφέλη, τόσο για την εθνική όσο και περιφερειακή οικονομία.

Η ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκού πλοίου shortsea shipping αποτέλε-
σε αντικείμενο των εργασιών της Υποεπιτροπής για την ανταγωνιστικότητα του 
European Sustainable Shipping Forum. Η Υποεπιτροπή αποφάσισε τη μελέτη των 
παραγόντων που επηρεάζουν τη ναυτιλία της Ευρώπης και ειδικότερα:

• Η ανάδειξη για βελτίωση των βασικών 
στοιχείων ανταγωνιστικότητας
• Η χαρτογράφηση του πλαισίου Κανονι-
σμών της ΕΕ αλλά και διεθνώς

• Ο προσδιορισμός ενεργειών για αντιμετώ-
πιση του θέματος

Τον Ιούλιο του 2017 θα γίνει η 
καταρχήν παρουσίαση της ενδιάμεσης έκ-
θεσης και τέλος του 2017 η τελική έκθεση. 

ANTAΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΛΟΙΟΥ ΝΜΑ

ANTAΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΠΛΟΙΟΥ SHORTSEA
SHIPPING

Φορολογία πλοίων, μετοχών, μερισμάτων, απαλλα-
γή από την φορολογία υπεραξίας από την πώληση 
πλοίων. Επιλεξιμότητα από εκναύλωση «γυμνού 
πλοίου» , απαλλαγές- μειώσεις φόρου.

Με αφορμή την διαβίβαση απόφασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (Κρατική Ενίσχυση SA 33828 (2012 1 Ε) για τη 
διατύπωση απόψεων, η ΕΕΝΜΑ με εμπεριστατωμένες θέσεις 
αναφέρθηκε αρμοδίως και εκτενώς στα ειδικότερα θέματα, 
επισημαίνοντας ότι το υφιστάμενο στη χώρα μας φορολογικό 
καθεστώς βασίζεται επι του φόρου χωρητικότητας του πλοίου 
(tonnage tax) και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ελκυστικού 
πλαισίου λειτουργίας της ελληνικής σημαίας.

Ανεξάρτητα των ανωτέρω και παρότι τα περισσότερα 
Ευρωπαϊκά νηολόγια έχουν υιοθετήσει το Ελληνικό σύστημα 
επισημαίνεται, ότι η Ελληνική Σημαία καταλήγει να είναι η 
λιγότερο ελκυστική, λαμβάνοντας υπόψη και τις γραφειοκρα-
τικές διαδικασίες εγγραφής στο ελληνικό νηολόγιο καθώς 
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο.
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Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη με-
τρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων(capital controls)

Η επιβολή περιορισμών στην ανάληψη κεφαλαί-
ων και τη μεταφορά κεφαλαίων δημιούργησε πολλαπλά 
προβλήματα στις εταιρείες ΝΜΑ. Η Ένωση με επανει-
λημμένες ενέργειες ανέδειξε το σχετικό θέμα στους 
αρμόδιους φορείς με αποτέλεσμα την έκδοση Υπουρ-
γικής απόφασης με την οποία επιτρέπεται η ανάληψη 
ποσού μέχρι 50,000 ευρώ ημερησίως για τις ναυτιλια-
κές εταιρείες του Ν27/75, Ν 959/79 και ΝΔ 2687/52, με 
την προϋπόθεση, ότι τεκμηριώνεται πλήρως η ανάληψη 
μετρητών στο πιστωτικό ίδρυμα κάθε φορά.

Το ποσό αυτό μπορεί να παραδίδεται στον 
Πλοίαρχο για την κάλυψη των αναγκών του πλοίου, με 
δήλωση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή και με μεταφο-
ρά από αλλοδαπό μέλος του πληρώματος. Παράλλη-
λα γίνονται ενέργειες για την έγκριση μεταφοράς του 
όποιου επιτρεπόμενου ποσού, από εξουσιοδοτημένο 
υπάλληλο της ναυτιλιακής εταιρείας ή τον οικείο ναυτι-
κο πράκτορα τηρούμενης της σχετικής διαδικασίας.
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Η ΕΕΝΜΑ στο πλαίσιο περαιτέρω υποστήριξης 
της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών ΑΕΝ, έχει 
επανειλημμένα  διατυπώσει προτάσεις για την αύξηση 
των θέσεων πρακτικής άσκησης από μία σε δύο στα 
πλοία ΝΜΑ,  σε συνδυασμό με την ένταξη των πλοίων 
1,500-3,000 κ.ο.χ των διατάξεων του άρθρου 13 του 
Ν.Δ. 2687/53.

Η πρόταση αυτή ενισχύει την απορρόφηση τους αλλά 
βελτιώνει την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

Ναυτική Εκπαίδευση

H ΕΕΝΜΑ ένθερμα 
υποστηρίζει την πιλοτική 
εφαρμογή λειτουργίας 
στο Υπουργείο Ναυτιλίας 
του Γραφείου Σταδιοδρο-
μίας για την ναυτολόγηση 
σπουδαστών και σπουδα-
στριών των ΑΕΝ, για την 
εκτέλεση των εκπαιδευτι-
κών ταξιδιών.

Ένταξη ΝΑΤ και ΚΕΑΝ 
στον Ενιαίο Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης

Η ΕΕΝΜΑ συμμετέχοντας στο Δ.Σ. του ΝΑΤ και 
πριν ακόμα εκδοθεί ο Ν. 4387/2016 επισήμανε εγγρά-
φως επιχειρήματα για την αναγκαιότητα διατήρησης 
λειτουργίας και αυτονομίας του ΝΑΤ και ΚΕΑΝ, λόγω 
της μακροχρόνιας εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε 
συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες του 
ναυτικού επαγγέλματος. Παρόλες τις προσπάθειες 
προωθήθηκε ο σχετικός Νόμος, ο οποίος προέβλεπε 
την υπαγωγή των ΝΑΤ και ΚΕΑΝ στο Ενιαίο Σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Στο πλαίσιο των προτάσεων της ΕΕΝΜΑ τον Δε-
κέμβριο 2016 τέθηκαν σε ισχύ δύο Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις με τις οποίες:
• Διαρθρώνονται οι οργανικές μονάδες του ΝΑΤ και 
• Καθορίζονται ανά τομείς το προσωπικό που θα παρα-
μείνει σε αυτό.

Με τις αποφάσεις αυτές επιτυγχάνεται η μερι-
κή αυτονόμηση και λειτουργία του ΝΑΤ σε σημαντικά 
θέματα όπως η εξόφληση των ναυτολογίων και ταυτό-
χρονα ενημερώνεται σχετικά ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνι-
κής Ασφάλισης. Αυτή είναι μία σημαντική επιτυχία προς 
την κατεύθυνση λειτουργίας του ΝΑΤ και τη συνέχιση 
των υπηρεσιών προς τις εταιρείες και το ναυτεργατικό 
προσωπικό. 
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EUROPA 
SHIP 
PLAN

Στις  15/06/2016 εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Μεταφορών  Detailed Implementation Plan των Θαλάσ-
σιων Αρτηριών (MoS). Το Λεπτομερές Σχέδιο Εφαρμο-
γής αποτελεί ένα ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών θαλάσσιων αρτηριών και 
στηρίζεται σε τρεις άξονες:

• Περιβάλλον
• Ενσωμάτωση των θαλάσσιων μεταφορών στην εφοδι-
αστική αλυσίδα και την 
• Ασφάλεια, ανθρώπινος παράγοντας και διαχείριση 
κίνησης.

Υπό τον Άξονα «Περιβάλλον» και στο πλαίσιο 
του στόχου της μείωσης των αέριων ρύπων από τα 
πλοία, το Λεπτομερές Σχέδιο Εφαρμογής αναγνωρίζει 
τη πρωτοβουλία 

Όπως αναφέρεται τo Europa Ship Plan είναι 
μία πρωτοβουλία η οποία στοχεύει στη δημιουργία 
κατάλληλου μηχανισμού δανειοδότησης, προκειμένου 
τα  πλοία Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων να μπορούν 
να συμμορφωθούν με τους νέους περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς. Το Europa Ship Plan περιλαμβάνει τόσο 
τη κατασκευή νέων πλοίων όσο και τη μετασκευή ώστε 
να χρησιμοποιούν τα πλοία αυτά  LNG ως ναυτιλιακό 
καύσιμο καθώς και scrubbers. 

Περαιτέρω το Λεπτομερές Σχέδιο Εφαρμο-
γής αναγνωρίζει ότι κεντρικό θέμα στη διαδικασία 
κατασκευής ενός πλοίου, το οποίο θα μπορεί να 
χρησιμοποιεί και LNG ως καύσιμο είναι το κόστος το 
οποίο είναι προσαυξημένο κατά 25% σε σχέση με ένα 
πλοίο το οποίο δεν διαθέτει αντίστοιχη τεχνολογία. 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα πλοία που απασχολούνται 
στη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων είναι κατά μέσο 
όρο 20 ετών, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για τα 
πλοία του Νότου είναι επιπλέον πέντε έτη. Λαμβάνο-
ντας υπόψη αυτό, η επιλογή της μετασκευής δεν είναι 
εφικτή για τη συντριπτική πλειοψηφία του στόλου. 
Συνεπώς η «εφαρμογή του Europa Ship Plan και η 
κατασκευή νέων καινοτόμων και πράσινων πλοίων 
φαίνεται η βέλτιστη και μοναδική λύση»

Παρά το γεγονός ότι το σχέδιο ανανέωσης των 
πλοίων ΝΜΑ  είναι προτεραιότητα, η πρωτοβουλία του 
Europa Ship Plan  δίνει την ίδια βαρύτητα και στις μετα-
σκευές και την εγκατάσταση του περιβαλλοντικού εξοπλι-
σμού στα πλοία, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη λύση.

Όσον αφορά στο Europa Venture, την εταιρεία 
ειδικού σκοπού, που δημιουργήθηκε για την υλοποίηση 
του Europa Ship Plan αναφέρεται:

«Λαμβάνοντας υπόψη τις αναδυό-
μενες ανάγκες, το Europa Venture παρέ-
χει πολύτιμη υποστήριξη στις ναυτιλιακές 
εταιρείες που συμμετέχουν, για την ομαλή 
προσαρμογή αυτών στις απαιτήσεις της 
επερχόμενης ευρωπαϊκής νομοθεaσίας 
που μπαίνει σε εφαρμογή το 2018 και 
αφορά στην υποβολή, από τα μεγάλα πλοία 
τα οποία θα προσεγγίζουν ευρωπαϊκά 
λιμάνια, ετήσιων αναφορών εκπομπών. Η 
καινοτόμος προσέγγιση του Europa Venture 
εστιάζει στην διερεύνηση των πλέον συμ-
φερουσών προσφορών για ναυπηγήσεις και 
μετασκευές πλοίων από Ευρωπαϊκά ναυπη-
γεία, τα οποία θα χρησιμοποιούν ευρωπαϊ-
κό εξοπλισμό».

EUROPA VENTURE LTD
Main Office Poseidonos Ave. 1 & 
Moraitini Street 3 17561 Athens 
- Paleo Faliro, Greece 
Tel: +30 215 500 2906 
Malta Office: 30, Kenilworth/1, 
Triq Sir Augustus Bartolo, Ta’ 
Xbiex, 
Malta Tel: +356 2010 6700
Email: info@europaventure.eu 
Web: www.europaventure.eu

της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων 
Europa Ship Plan ως «μία ελκυστική λύση προς αυτή την κατεύ-
θυνση, η οποία ταυτόχρονα θα συμβάλει στην αναζωογόνηση της 
ναυπηγικής βιομηχανίας της Ευρώπης».
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Ελληνικό Ναυτιλιακό Cluster
Η ΕΕΝΜΑ ήταν η πρώτη Ένωση, η οποία πρότεινε ήδη από το 2015 την αναγκαιό-

τητα σύστασης του Ελληνικού Ναυτιλιακού cluster υπό το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
ως μέσο για να μπορέσει η Ελληνική ναυτιλία να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις 
του διεθνούς ανταγωνισμού. 

Πάγια θέση της ΕΕΝΜΑ ότι για την αποτελεσματικότερη λειτουργία όλων των 
εφοπλιστικών και λοιπών συναφών Ενώσεων, θα ήταν σκόπιμη η δημιουργία ενός ενιαίου 
φορέα, ο οποίος θα εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την Ελληνική ναυτιλία συνολικά, με 
υποεπιτροπές ανά κατηγορία δραστηριότητας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν όλοι οι 
φορείς να συμπράξουν προκειμένου η ελληνική ναυτιλία να έχει δυναμικότερη παρουσία 
σε όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα.

SPC Greece
Το SPC Greece παρακολουθεί τις εξελίξεις 

θεμάτων που άμεσα και έμμεσα επηρεάζουν την ΝΜΑ 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετέχει στις σχετικές 
διεργασίες με στόχο να μεταφέρει τις απόψεις και τη 
πρακτική εμπειρία του κλάδου στους φορείς λήψης 
απόφασης προκειμένου το περιεχόμενο των πολιτικών 
και μέτρων να αντανακλούν τις συνθήκες της αγοράς 
και να βελτιώνουν το περιεχόμενο τους και την πρακτι-
κή τους εφαρμογή.

Η συλλογή επικαιροποιημένων στοιχείων, η 
καταγραφή των σχετικών προβλημάτων που αντιμετω-
πίζει ο κλάδος σε εθνικό επίπεδο αλλά και η ενίσχυση 
της δικτύωσης των σχετικών φορέων αποτελούν τους 
κεντρικούς άξονες δράσης του Ελληνικού Δικτύου.

Από το  2015  το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης 
συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, με σκοπό τη 
προώθηση της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων αλλά 

και την πλήρη ενσωμάτωση των θαλάσσιων μεταφορών 
στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι εκπρόσωποι του Κέντρου έχουν ενεργή συμ-
μετοχή και παρουσία σε όλες τις δραστηριότητες του 
Δικτύου μεταφέροντας τεχνογνωσία και εμπειρογνωμο-
σύνη.

Ελληνικό Κέντρο Προώθησης 
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
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Η εκπρόσωπος 
του Ελληνικού Κέντρου 
Προώθησης Ν.Μ.Α., 
ήταν συντονίστρια της 
θεματικής ενότητας 
«SΗORTSEA SHIPPING 
MARKETS: EAST & WEST 
MEDITERRANEAN»

5ο Διεθνές Συνέδριο 
High Level South East 
Europe Freight Transport 
Logistics, με θέμα «South 
East Co-Modality 2016», 
υπό την Αιγίδα του Βουλ-
γαρικού Υπουργείου Μετα-
φορών & εθνικών θεσμικών 
ενώσεων (Φιλιπούπολη 
Βουλγαρίας, 1-2 Σεπτεμ-
βρίου 2016).

To SPC Greece 
εκπροσώπησε το Ευρω-
παϊκό Δίκτυο Ναυτιλίας 
Μικρών Αποστάσεων 
παρουσιάζοντας τους κε-
ντρικούς άξονες δράσης 
του Δικτύου, με έμφαση 
στο πρόγραμμα SHIFT 
2020 το οποίο εστιάζει 
στη συλλογή και διάθεση 
δεδομένων για τη ΝΜΑ 
και αποσκοπεί στη μετα-
τόπιση εμπορευματικών 
ροών από τις οδικές με-
ταφορές στις θαλάσσιες 
αρτηρίες.

Σαπφώ Σημαντώνη 
Επικεφαλής

Άλκης Κορρές 
Σύμβουλος

Εύα Στεφανιδάκη 
Σύμβουλος

29-30 Σεπτεμβρίου 
Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
Ναυτιλίας Μικρών Απο-
στάσεων 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΝΜΑ

Σεμινάριο ECASBA 2016 
26 & 27 Μάη 2016
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Υποτροφίες 
ΕΕΝΜΑ

Για 2η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε η απονομή των υποτροφιών του 
«Προγράμματος Υποτροφιών ΕΕΝΜΑ», κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ετήσιας 
εκδήλωσης της Ένωσης στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος. 

Το πρόγραμμα στόχο έχει την οικονομική ενίσχυση και υποστήριξη φοιτητών, 
οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ναυτιλιακά, προσφέροντας 
για το 2016 συνολικά έξι υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές 
σε ελληνικά πανεπιστήμια και ιδρύματα. Φέτος στο πρόγραμμα για πρώτη φορά συμ-
μετείχαν με τρεις νέες υποτροφίες ο Bureau Veritas και ο Rina Hellas

Το Πρόγραμμα περιλάμβανε τις:
• Υποτροφία Bureau Veritas
• Υποτροφία Rina & Rina Academy
• Υποτροφία Σπύρου Αλεξανδράτου
• Υποτροφία BCA «MSc in Shipping»
• Υποτροφία New York College «MSc Marine Engineering Management»

Για το 2017 ο αριθμός των υποτροφιών θα είναι αυξημένος καθώς στο πρό-
γραμμα θα συμμετέχουν και άλλοι φορείς της ναυτιλιακής και λιμενικής βιομηχανίας.

Ο ΓΓ. ΕΕΝΜΑ 
κ.Γ.Αλεξανδράτος και ο 
Πρόεδρος κ. Σημαντώνης 
απονείμουν στον Κατσα-
ρό Αλέξανδρο την υπο-
τροφία «Σπύρου Αλεξαν-
δράτου»

O κ.Σ.
Ζολώτας Area 
Management 
Rina και το 
μέλος του Δ.Σ. 
ΕΕΝΜΑ κ. Σπυ-
ριδάκης απονεί-
μουν τη υποτρο-
φία RINA στο κ. 
Π.Δογάνη

Ο κ. Χ.Δασκαλάκης 
Εκτ. Δ/ντης του BCA και 
το μέλος του Δ.Σ. Δρ, 
Ν.Λιάπης απονείμουν 
την υποτροφία «MSc in 
Shipping» στο κ. Βασίλειο 
Σιδέρη

Ο κ. N.Θεμέλαρος 
απο το New York College 
και το μέλος του Δ.Σ. 
κ. Σ.Τσαλαμανιός απο-
νείμουν την υποτροφία 
«MSc Marine Engineering 
Management» στο κ. 
Δ.Βοζίκη

Η κ. Παπά-
λου παραλαμβάνει 
την υποτροφία 
«Rina Seminars» 
απο τον κ. Σ. Χα-
τζηνικολάου Υπεύ-
θυνο του Innovation 
Hub and Training 
Center Rina και 
το μέλος του Δ.Σ. 
κ.Α.Αγγελόπουλο

Η κα Π. 
Παλαιολόγου Αντι-
πρόεδρος & Γενική 
Δ/ντρια Ελλάδας 
και Παρευξείνιων 
Χωρών του Bureau 
Veritas και ο Αντι-
πρόεδρος EENMA 
κ. Β. Τερζής απο-
νείμουν στη κα Α. 
Καραμπέτσου την 
υποτροφία «Bureau 
Veritas»



31 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 | 17

Βραβείο 
Ναυτιλιακής 
Προσωπικό-
τητας 2017

Το Βραβείο «Ναυτιλιακής Προσωπικότητας» για 
το 2017 απονεμήθηκε στον κ. Παναγιώτη Ζαχαριάδη, 
για τη  συμμετοχή του στις εθνικές αντιπροσωπείες 
στον ΙΜΟ και ιδιαίτερα για τη καθοριστική του συμβολή:

• στη βελτίωση των κανόνων κατασκευής των νηογνω-
μόνων (Goal Based Standards),
• στη μελέτη ανατροπής  της απόφασης υποχρεωτι-
κού διπλού τοιχώματος των πλοίων μεταφοράς χύδην 
φορτίου του ΙΜΟ
• στην ανάπτυξη του προτύπου Performance Standard for 
Protective Coatings του ΙΜΟ
• στο πεδίο των περιβαλλοντικών κανονισμών, στη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων 
προτείνοντας πρακτικούς και όχι γραφειοκρατικούς 
κανονισμούς.

Η ΕΕΝΜΑ εκτός 
του καθιερωμένου βραβεί-
ου Ναυτιλιακής Προσωπι-
κότητας βράβευσε τον κ. 
Γιώργο Σανάκη ως ένα 
από τα αρχαιότερα μέλη 
της Ένωσης, με σχεδόν 30 
έτη συνεχούς και ουσια-
στικής συμμετοχής στις 
δράσεις της ΕΕΝΜΑ.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΝΑΚΗ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
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Άλλες Δράσεις

Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών 
ΕΜΠ- Οργάνωση 
και Διαχείριση Λιμένα

Η ΕΕΝΜΑ  στηρίζο-
ντας ενεργά την Ναυτιλι-
ακή Εκπαίδευση ήταν χο-
ρηγός του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών 
του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου «Οργάνωση 
και Διαχείριση Λιμένα»

Η Ένωση Εφοπλιστών  Ναυτιλίας 
Μικρών Αποστάσεων στο πλαίσιο των 
δράσεων της για την προσέλκυση νέων 
στελεχών στην ναυτιλία υποστήριξε και 
έθεσε υπό την αιγίδα της το 1st Young 
Executive Forum, το οποίο πραγματο-
ποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διεθνούς 
έκθεσης των Ποσειδωνίων. Το Young 
Executive Shipping Forum είναι μία 

πρωτοβουλία της OpenMind Group και 
το think tank επιχειρηματικότητας “The 
Canvas” με στόχο τη δημιουργία μίας 
πλατφόρμας επικοινωνίας και διαλόγου 
μεταξύ των στελεχών της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας και των νέων αποφοίτων 
και ενός προγράμματος καθοδήγησης 
νεοεισερχόμενων στο κλάδο της ναυτι-
λίας.

Το 2016 η ΕΕΝΜΑ στήριξε το 
έργο της  +πλευση (σύμπλευση) της Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας με σκοπό την 
υποστήριξη και βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των κατοίκων των Ελληνικών 
ακριτικών νήσων. Η σύμπλευση οργα-
νώνει δράσεις καθ’ όλη την διάρκεια 
του έτους με στόχο την μέγιστη δυνατή 
προσφορά προς τα ακριτικά νησιά, 

μέσω της παροχής δωρεάν ιατρικών 
εξετάσεων και της δημιουργίας έργων 
υποδομής στις τοπικές κοινωνίες. Κύρια 
δράση της +πλεύσης αποτελεί ο ετή-
σιος διάπλους της ο οποίος πραγμα-
τοποιείται με τα φουσκωτά σκάφη των 
μελών της.

Η ΕΕΝΜΑ διοργάνωσε για δεύτε-
ρη συνεχή χρονιά, Γιορτή της Εταιρείας 
Υποστήριξης Θεραπείας Αποκατάστασης 
και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας.  
Κύριοι στόχοι της «Αλθαία» είναι η παρο-
χή εξειδικευμένων υπηρεσιών διάγνωσης 
και θεραπείας ατόμων με ψυχικές ασθέ-
νειες, η επανένταξη στο κοινωνικό περι-

βάλλον και η υποστήριξη των ατομικών 
και κοινωνικών δικαιωμάτων των ψυχικά 
ασθενών και των οικογενειών τους.  Στο 
πλαίσιο της Κοινωνικής Ευθύνης της η 
Ένωση θα συνεχίσει την ενεργή υποστή-
ριξη της «Αλθαία» και με άλλες δράσεις.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕΝΜΑ

Συναντήσεις και Συμμετοχές σε συνέδρια & ημερίδες

Εκδήλωση για την ένταξη των ρύπων της ναυτιλίας στον ευρωπαϊκό στόχο μείωσης 
εκπομπών για το 2030 διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος της ημερίδας 
ήταν τρόποι με τους οποίους η ναυτιλιακή κοινότητα μπορεί να συμβάλλει στους Ευρωπα-
ϊκούς στόχους μείωσης των ρύπων, μέσω της υιοθέτησης πράσινων τεχνολογιών. Στην εκ-
δήλωση συμμετείχαν ο Πρόεδρος ΕΕΝΜΑ, καθώς και εκπρόσωποι εφοπλιστικών ενώσεων 
από τη Γερμανία, Δανία και Νορβηγία. Επιπλέον εκπρόσωποι της Κομισιόν, της Ευρωπαϊ-
κής Τράπεζας Επενδύσεων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Επιμελητηρίου.

Πραγματοποιήθηκε στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδας η εκδήλωση κοπής της πίτας της 
ΕΕΝΜΑ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν η απονομή του βραβείου 
«Ναυτιλιακής Προσωπικότητας», το οποίο η Ένωση καθιέρωσε από το 2015 και τέσσερις 
υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Οι υποτροφίες που απονεμή-
θηκαν είναι, υποτροφία  «Σπύρου Αλεξανδράτου» στη μνήμη του αείμνηστου Προέδρου 
της Ένωσης, υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «MSc in Shipping» 
σε συνεργασία με το BCA Οικονομικό Κολέγιο Αθηνών, υποτροφία για το προπτυχια-
κό πρόγραμμα του University of Greenwich «BA in Shipping Business» και υποτροφία 
για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του University of Greenwich «MSc Marine Engineering 
Management» σε συνεργασία με το New York College.

Ο Πρόεδρος ΕΕΝΜΑ πραγματοποίησε πρόγραμμα συναντήσεων στις Βρυξέλλες, με 
Έλληνες και ξένους Ευρωβουλευτές καθώς και με υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, με στόχο την ενημέρωση τους σχετικά με το Europa Ship Plan, τη πρωτοβου-
λία της Ε.Ε.Ν.Μ.Α, η οποία επίσημα παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο 2015, παρουσία στελε-
χών της ναυτιλιακής βιομηχανίας και της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Ε.Ε.

Συμμετοχή της ΕΕΝΜΑ στη συνάντηση που διοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός 
Ανακύκλωσης (ε.ο.αν.) με θέμα την «Ενημέρωση για την εναλλακτική διαχείριση των Απο-
βλήτων Λιπαντικών Ελαίων που παράγονται στα πλοία». Κατά τη διάρκεια της ημερίδας 
τα στελέχη της Ένωσης ενημέρωσαν για τα προβλήματα στη διαχείριση και κατέθεσαν 
απόψεις με σκοπό την αύξηση των παραδιδόμενων ποσοτήτων από τα πλοία.

Στο πλαίσιο της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Ολλανδία, πραγ-
ματοποιήθηκε «Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση για τη  Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων στην 
Ευρώπη», στην  οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος ΕΕΝΜΑ και δύο μέλη του SPC Greece.

Στόχος της συνάντησης ήταν η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο κλάδο 
της Ευρωπαϊκής ΝΜΑ, η αναγνώριση των κύριων εμποδίων που επηρεάζουν τη περαιτέρω 
ανάπτυξη της δραστηριότητας καθώς και οι ενέργειες που απαιτούνται ώστε να βελτιωθεί 
η ελκυστικότητα και η ανταγωνιστικότητα του κλάδου με απώτερο σκοπό την συνολική 
αύξηση των μεταφερόμενων όγκων.

25-26/01/2016

28/01/2016

25-26/01/2016

10/02/2016

15/02/2016
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Στο Ευρωκοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης του Poseidon Med I και η 
έναρξη της δεύτερης φάσης του ευρωπαϊκού προγράμματος. Κύριος σκοπός της πρώτης 
φάσης του προγράμματος ήταν η  εισαγωγή του LNG ως κύριο καύσιμο στη ναυτιλιακή 
βιομηχανία και η ανάπτυξη ενός επαρκούς δικτύου υποδομών ανεφοδιασμού LNG και 
Φυσικού Αερίου. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι εταίροι του προγράμματος από πέντε Κ-Μ 
(Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία και Σλοβενία, καθώς και Ευρωβουλευτές από Ελλά-
δα, Κύπρο και Ιταλία. Κοινή πεποίθηση όλων των παραβρισκόμενων ήταν ότι η χρήση 
καθαρότερων καυσίμων είναι μία πρόκληση αλλά και ευκαιρία για την ευρύτερη περιοχή , 
ενώ καθοριστικός μπορεί να είναι ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβος προμήθειας φυσικού 
αερίου. Την Ένωση εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος ΕΕΝΜΑ και το μέλος του Δ.Σ. κ. Δημή-
τρης Σπυριδάκης.

Συμμετοχή κ. Στρ. Τσαλαμανιού-Μέλους Δ.Σ., σε διοργάνωση του προγράμματος 
Erasmus + MELES (More Entrepreneurial Life at European Schools Strategic Partnership 
for Higher Education). H ομιλία του αφορούσε στις δεξιότητες που χρειάζεται να έχουν 
τόσο οι ναυτικοί όσο και τα στελέχη ξηράς.

Συμμετοχή SPC Greece στα Focal Point που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.   

Εκπρόσωποι της ΕΕΝΜΑ συμμετείχαν στην Επιχειρηματική Αποστολή και Ελληνο-
τουρκικό Φόρουμ που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 4ου Ανώτερου Συμβουλίου Συνερ-
γασίας Ελλάδας- Τουρκίας στη Σμύρνη. Οι εκπρόσωποι της Ένωσης είχαν επαφές και 
συναντήσεις με φορείς και στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας καθώς και με τον Τούρκο 
Υπουργό Μεταφορών και τον Γ.Γ. της Ένωσης Εφοπλιστών της γείτονος χώρας.

Κεντρικό θέμα των συζητήσεων των αντιπροσωπειών ήταν η ενίσχυση των θαλάσσι-
ων συνδέσεων των δύο χωρών, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στη γραμμή Σμύρνη-Θεσ-
σαλονίκη. 

Μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτι-
λίας Μικρών Αποστάσεων (EENMA) συμμετείχε με εκπρόσωπο της και παρακολούθησε 
τις εργασίες της Συνόδου του “1st MoS Forum on the Environment” που έλαβε χώρα στις 
Βρυξέλλες. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημέρωσε τους παριστάμενους για τις προσπάθειες μέσω 
Κοινοτικών Προγραμμάτων (ΤΕΝ-Τ, CEF) για την μείωση των ρύπων στο περιβάλλον. 
Επίσης Εμπειρογνώμονες από διάφορους Ευρωπαϊκούς Φορείς, παρουσίασαν τις μέχρι 
σήμερα εναλλακτικές λύσεις-προτάσεις (LNG, Methanol , Electrification and alternative 
fuels, batteries κλπ), που θα μπορούσαν θετικά να συμβάλουν, προς την κατεύθυνση αυτή.

Στα πλαίσια της Συνόδου έγινε αναφορά σε δύο “projects”που είναι υπό εξέταση 
στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή το “ZERO VISION TOOL” (ZVT) για τις 
Βόρειες Χώρες, και το ‘EUROPA SHIP PLAN” για τις Χώρες της Ανατολικής Μεσογείου 
και που αποβλέπουν στην ανανέωση του υπάρχοντος υπερήλικου εμπορικού στόλου, που 
εκτελεί “shortsea” μεταφορές, με πλοία νέας τεχνολογίας, φιλικής προς το περιβάλλον 
(LNG, Dual Fuel), που θα ναυπηγηθούν σε Κοινοτικά Ναυπηγεία για την απασχόληση Ευ-
ρωπαίων πολιτών και συναφών εταιριών εξοπλισμού.

Ο Υπεύθυνος των προγραμμάτων MoS κ. Anselmo, έκανε ειδική αναφορά στο 
“EUROPA SHIP PLAN”, και την αναγκαιότητα προώθησης-υλοποίησης αυτού.

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΕΝΜΑ κατά την οποία 
ο Πρόεδρος προέβη στον απολογισμό 2015, εστιάζοντας:

• Στις αλλαγές που συντελέστηκαν στο κλάδο κατά το προηγούμενο έτος
• Στις παρεμβάσεις της Ένωσης προς τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς καθώς και
• Τις τελευταίες εξελίξεις για το Europa Ship Plan και τη συμπερίληψη της Ελληνικής πρω-
τοβουλίας στο Detailed Implementation Plan (DIP) του Motorways of the Seas.

Εθιμοτυπική συνάντηση κ.κ. Προέδρου, Α΄Αντιπροέδρου, Β’ Αντιπροέδρου, Γ.Γ. 
και Διευθυντού ΕΕΝΜΑ με τον Πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γεώργιο 
Πατέρα, στα γραφεία του ΝΕΕ στην οποία συζητήθησαν βασικά θέματα που απασχολούν 
την ΝΜΑ, καθώς και για τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στην πρωτοβουλία της 
ΕΕΝΜΑ, Europa Ship Plan. 

Συμμετοχή της ΕΕΝΜΑ με ομιλητή τον κ. Αγγελόπουλο στη Εκδήλωση για τον πα-
ροπλισμό πλοίων που διοργάνωσε το SAFETY4SEA/ GREEN4SEA, στο ΕΒΕΠ

Συμμετοχή στην εκδήλωση των Ναυτικών Χρονικών για την “Τελετή Απονομής 
Βραβείων Ευκράντη 2015” που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, 
βραβεύτηκαν μεταξύ άλλων, οι εταιρίες – μέλη της Ένωσης, Mylaki Shipping Agency Ltd 
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και Seaven Group του κ. Τσαλαμανιού με το βραβείο «υποστήριξης της ελληνικής ναυτιλι-
ακής επιχειρηματικότητας» και την πολύπλευρη στήριξή τους στην εν γένει επιχειρηματικό-
τητα στην Ελλάδα.

Πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο σεμινάριο στρατηγικών μεταφορών 
με θέμα « Σεμινάριο Πολύτροπων Μεταφορών»  το οποίο διοργάνωσε  το Πολυεθνικό 
Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών-ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ. Στο σεμινάριο, 
υπό την αιγίδα του ΓΕΕΘΑ, συμμετείχε ως ομιλητής το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΕΝΜΑ, κ. Δημήτρης Σπυριδάκης με την παρουσίαση « European issues concerning 
shortsea archipelagic multimodal transportation challenges» 

Η πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου με θέμα «Europa Ship Plan: Οι τελευταίες εξε-
λίξεις στην ανανέωση του στόλου ΝΜΑ» πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης, με 
προσκεκλημένους τον κ. Carl Carlsson CEO του ZVT, της αντίστοιχης πρωτοβουλίας που 
υλοποιείται από την Ένωση Εφοπλιστών Σουηδίας και τον κ. J. Anselmo Special Advisor 
for the Motorways of the Sea. Σκοπός  της συνέντευξης ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις 
εξελίξεις του Europa Ship Plan της πρωτοβουλίας της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας 
Μικρών Αποστάσεων. 

Η Ένωση Εφοπλιστών  Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων στο πλαίσιο των δράσεων 
της για την προσέλκυση νέων στελεχών στην ναυτιλία υποστήριξε και έθεσε υπό την αιγίδα 
της το 1st Young Executive Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 
διεθνούς έκθεσης των Ποσειδωνίων. Ο πρόεδρος ΕΕΝΜΑ συμμετείχε στο πρώτο πάνελ 
της εκδήλωσης όπου τόνισε ότι το διαβατήριο μίας επιτυχημένης καριέρας στη ναυτιλία 
βρίσκεται στο τρίπτυχο γνώση-υπομονή-επιμονή και προέτρεψε τους νέους να παρα-
κολουθούν  διαρκώς τις εξελίξεις και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του κλάδου, 
ακολουθώντας το ισχυρό ναυτιλιακό παράδειγμα.

Συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΕΝΜΑ κ.κ. Συρίγου και Γιαννούλη στη Σύνοδο Ολο-
μέλειας ESSF στις Βρυξέλλες, με θέμα «MRV Sub-Group on Shipping MRV Monitoring»

Συνάντηση Προέδρου ΕΕΝΜΑ και Δ/ντος Συμβούλου Europa Venture με Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριο Βίτσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με θέμα 
EUROPA SHIP Plan και την επαναλειτουργία των ελληνικών ναυπηγείων. 

Συνάντηση Προέδρου ΕΕΝΜΑ και Δ/ντος Συμβούλου Europa Venture με Υφυπουργό 
Οικονομικών κα. Τζάκρη με θέμα το EUROPA SHIP Plan και την προσέλκυση επενδύσεων.

Συνάντηση Προέδρου ΕΕΝΜΑ με τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Δρίτσα και τους Γ.Γ. 
κ. Θεοτοκά και ΓΓΛΑΠ κ. Λαμπρίδη με θέμα πρόοδος και τελευταίες εξελίξεις του EUROPA 
SHIP Plan. 

Συνάντηση κ.κ. Προέδρου ΕΕΝΜΑ, ΣΕΕΝ και  Δ/ντος Συμβούλου Europa Venture 
στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Υπουργό Επικρατείας κ. Φλαμπουράρη με θέμα «EUROPA 
SHIP PLAN»

Συμμετοχή ΕΕΝΜΑ στο Steering Committee του ΕΜΠ του Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος «Οργάνωση και Διαχείριση Λιμένων»

Η Αδελφότητα Υδραίων Αθηνών διοργάνωσε το 7ο Ναυτιλιακό Συνέδριό της, με 
θέμα «Από τo «μπρίκι» στο αυτόνομο πλοίο», στη συνεδριακή αίθουσα του Ιερού Καθεδρι-
κού Ναού της Ύδρας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
και του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων δια-
κεκριμένων Ομιλητών και Συνέδρων, προερχομένων εκ της Ναυτιλιακής και Ακαδημαϊκής 
κοινότητας.

Η Ε.Ε.Ν.Μ.Α. -ανταποκρινόμενη θετικά στην πρόσκληση της Αδελφότητας Υδραί-
ων Αθηνών- ήταν μεταξύ των Υποστηρικτών του εν λόγω συνεδρίου και εκπροσωπήθηκε 
από τον Ταμία της κ. Ανδρέα Βαμβακάρη, o οποίος στη διάρκεια της επίσημης ομιλίας του 
επικέντρωσε το ενδιαφέρον των Συνέδρων στα παρακάτω θέματα:
• Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών: Αξιολόγηση κόστους έναντι ωφέλειας.
• Μεσομακροπρόθεσμες αλλαγές – βελτιώσεις στους τομείς των machinery management, 
navigation & route planning, ballast management, trim management & cargo management.
• Ενσωμάτωση τεχνολογίας αιχμής, όπως εποπτεία μέσω δορυφορικής συνδεσιμότητας 
του μηχανοστασίου από τους κατασκευαστές υποσυστημάτων & λειτουργία 3d printers επί 
των πλοίων για την κατασκευή αναλώσιμων εξαρτημάτων.
• «Έξυπνα» λιμάνια & αύξηση παραγωγικότητας:  σημείο αναφοράς το σύστημα «single 
window» της Ε.Ε

Ο κ. Βαμβακάρης διατύπωσε την άποψη ότι παρότι ο κλάδος αντιμετωπίζει συ-
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στηματικές προκλήσεις, ωστόσο εκτιμά ότι η ευρεία υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία είναι θέμα χρόνου, παρόλα αυτά η ολοκλήρωση αυτών των συστη-
μάτων θα είναι αργή, ενώ υποστήριξε ότι οι προϋποθέσεις της επιτυχούς μετάβασης του 
κλάδου  είναι η ύπαρξη χρηματοδότησης και εξειδικευμένου προσωπικού καθώς και όραμα 
για την νέα εποχή.

Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου Προέδρου και συμβούλων ΕΕΝΜΑ με τον Υπουρ-
γό Επικρατείας κ. Α. Φλαμπουράρη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θ. Δρίτσα, 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Θ. Τζάκρη καθώς και τον Γραμματέα Λιμένων 
και Λιμενικής Πολιτικής κ. Χ. Λαμπρίδη, με τον Πρόεδρο ΕΕΝΜΑ κ. Χ. Σημαντώνη με θέμα 
Europa Ship Plan.

Εκπροσώπηση της ΕΕΝΜΑ δια του κ. Αγγελόπουλου στην επίσημη επίσκεψη 
Υπουργού Οικονομίας και Επιχειρηματικής Αποστολής από τα ΗΑΕ με εκπροσώπους του 
ναυτιλιακού κλάδου στην Ελλάδα προκειμένου να τους ενημερώσουν για την δραστηριότη-
τα τους και να συζητήσουν την δυνατότητα συνεργασίας.

Συμμετοχή της ΕΕΝΜΑ δια των κ. Προέδρου κ. Σημαντώνη, Β’ Αντιπροέδρου κ. 
Σουραβλά και κ. Συρίγου στην Ημερήσια Διάταξη της 70ης Συνόδου της Επιτροπής Προ-
στασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του IMO, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Ενημερωτική ημερίδα  Μελών ΕΕΝΜΑ για τις αποφάσεις της 70ης Συνόδου της 
Επιτροπής θαλάσσιου περιβάλλοντος MEPC που έλαβε χώρα στο Λονδίνο (24-28 Οκτω-
βρίου 2016) 

Μετά από πρόσκληση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. 
Κουρουμπλή πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο με τον Πρόεδρο της ΕΕΝΜΑ 
με κεντρικό θέμα συζήτησης τις εξελίξεις του EUROPA SHIP PLAN, που έχει στόχο την 
ανανέωση του στόλου ΝΜΑ. Στο ίδιο πλαίσιο συζητήθηκε η επιβολή ΦΠΑ στις ναυπηγοε-
πισκευαστικές δραστηριότητες που καθιστούν μη ανταγωνιστικές τις νέες κατασκευές και 
επισκευές των πλοίων στην Ελλάδα. Στη συνάντηση επίσης συμμετείχαν οι κ.κ. Ι. Θεοτοκάς 
Γ.Γραμματέας ΥΝΑΝΠ, Χρ. Λαμπρίδης Γ.Γ.Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής και Στ. Ράπτης 
Αρχηγός Λ.Σ.

Συμμετοχή της ΕΕΝΜΑ στην ετήσια συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας ΕΛ.Ι.Ν.Τ με 
θέμα της φετινής διοργάνωσης «Modern Marine Technology- The Greek Reality» που είχε 
στόχο να αναδείξει τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της ναυτιλιακής τεχνολογίας αλλά και 
το βαθμό στον οποίο ο ελληνικός κλάδος μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλή-
σεις της διεθνούς ναυτιλίας.

Εκπροσώπηση της ΕΕΝΜΑ δια του κ. Αγγελόπουλου στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Λιμενικών Έργων με στόχο την παρουσίαση των νεότερων εξελίξεων και τάσεων στο χώρο 
των λιμενικών έργων και ειδικότερα Ελλάδας και Κύπρου. 

Πρόσκληση του κ. Antongiulio Marin, Policy Officer in B.2 Unit-Transport Investment 
– DG Move για παρουσίαση του θέματος “Innovative Financial  Instruments and the 
possibilities of Financial Blending” όπου συζητήθηκε το  Επενδυτικό Πλάνο της ΕΕ, τα δια-
θέσιμα χρηματοδοτικά σχήματα και τα  νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν 
δημιουργηθεί για την υποστήριξη Πράσινων Επενδύσεων στην Ναυτιλία.

Ομιλία του  Προέδρου ΕΕΝΜΑ στο 5ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ με 
θέμα «Unleashing the Arab-Hellenic Potential» και σκοπό την αύξηση επενδύσεων και 
επιχειρηματικότητας μεταξύ των δύο πλευρών. 

Εκπροσώπηση της ΕΕΝΜΑ δια των κ.κ. Βοζίκη, Συρίγου στην συνάντηση με ΥΝΑΝΠ 
κ. Κουρουμπλή, Γ.Γ κ. Θεοτοκά, Γ.Γ Δημοσίων Εσόδων κ. Πιτσιλή, με θέμα ΦΠΑ ναυπηγο-
επισκευών. 

Παρουσίαση στα γραφεία ΕΕΝΜΑ του LNG Platform/Γερμανίας από τον κ. Gian 
Tellekamp, εκπρόσωπο του DNV/GL.
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Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Χαράλαμπος Σημαντώνης

Α΄ Αντιπρόεδρος Βασίλειος Τερζής Β΄ Αντιπρόεδρος Γεώργιος Σουραβλάς

Γ. Γραμματέας Γεώργιος Αλεξανδράτος Ταμίας Ανδρέας Βαμβακάρης

Μέλη Αλέξιος Αγγελόπουλος

Αναπληρωματικά Μέλη Γιάννης Ψαρράς
 Δανιήλ Ταπεινός

Δρ. Νικόλαος. Λιάπης

Δημήτριος Σπυριδάκης

Ευστράτιος Τσαλαμανιός
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Η ΕΕΝΜΑ συμμετέχει με εκπροσώπους της στους 
παρακάτω φορείς:

European Sustainabe Shipping Forum – ESSF
A. Συρίγος – Μέλος, Π. Γιαννούλης – Αν. Μέλος

Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας – ΝΕΕ – ΔΣ
Χ. Σημαντώνης, Β. Τερζής, Γ. Σουραβλάς, Γ. Γουρδομιχάλης

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο – ΝΑΤ – ΔΣ
Δ. Σπυριδάκης – Τακτικό Μέλος, Α. Συρίγος – Αν. Μέλος

ΕΛΟΕΝ – ΔΣ
Β. Τερζής - Τακτικό Μέλος, Δ. Σπυριδάκης - Αν. Μέλος

Επιτροπές ΕΕΝΜΑ

Εκπροσώπηση σε Φορείς Γραμματεία

Η  Γραμματεία της ΕΕΝΜΑ είναι υπεύθυνη για 
την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ και την κα-
θημερινή λειτουργία της Ένωσης, την επικοινωνία με 
τα μέλη της, τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς 
καθώς και με τους λοιπούς επιχειρηματικούς και κοινω-
νικούς εταίρους:

Γιώργος Βοζίκης – Διευθυντής

Ανδρέας Συρίγος – Σύμβουλος Ναυτιλιακών Θεμάτων

Άλκης Κορρές - Σύμβουλος

Εύα Στεφανιδάκη – Ειδικός Σύμβουλος

Nίκος Γερασίμου - Νομικός Σύμβουλος

Μαρία Δημητράκου – Υπεύθυνη Γραμματείας

Γραμματειακή Υποστήριξη

Κατερίνα Λάνο

Επιτροπή Ναυτιλιακής 
Πολιτικής

Επιτροπή Ναυτικής 
Εκπαίδευσης 

Τεχνική & Περιβαλλο-
ντική Επιτροπή

Επιτροπή Λιμένων

Επιτροπή Ναυτιλίας 
Μικρών Αποστάσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΕΕΝΜΑ Ακτή Μιαούλη 81
185 38, Πειραιάς

T +30 210 45 25 567, +30 210 45 26 236
F +30 210 42 80 184

info@shortsea.gr  www.shortsea.gr
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