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"Ναυτιλία μικρών αποστάσεων ορίζεται η θαλάσσια 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 βρίσκεται στις έγκλειστες 
θάλασσες που συνορεύουν µε την Ευρώπη"

COM(1999)317�nal
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Αυτό που ονομάζουμε σήμερα shortsea shipping δεν είναι 
παρά η μετακίνηση φορτίων μεταξύ των λιμένων της 
Ευρώπης και των γειτονικών χωρών, όπως εξελίχθηκε 
διαχρονικά με το πέρασμα των αιώνων. Παρόλο που  η 
Ε.Ε. διαθέτει πολιτική για το Shortsea Shipping ήδη από τη 
δεκαετία του ’90, σχεδόν είκοσι χρόνια μετά το ερώτημα 
παραμένει το ίδιο «Πως θα ενισχυθεί περαιτέρω η ΝΜΑ στην 
Ευρώπη». 

Το 2015 υπήρξε ορόσημο για το shortsea shipping. Η Ελλη-
νική Προεδρία μέσω της «Διακήρυξης των Αθηνών» έθεσε 
τα θεμέλια ώστε η ΝΜΑ να αναδειχτεί περαιτέρω δίνοντας 
τη δυνατότητα να επισημανθούν εμπόδια και στρεβλώσεις 
του κλάδου, όπως η γήρανση του στόλου και η αδυναμία 
συστηματικής ανανέωσης του και η προσαρμογή του στις 
νέες τεχνολογίες. 

Η συμβολή της ΝΜΑ στα Κ-Μ της Ευρώπης είναι αναμφι-
σβήτητη καθώς αποτελεί σχεδόν το 60% των ενδοκοινοτι-
κών μεταφορών. Ωστόσο η αντικειμενική αδυναμία 
πρόσβασης σε χρηματοδοτικά κεφάλαια για την ανανέω-
ση του στόλου είναι ορατός κίνδυνος για τη βιωσιμότητα 
του πλοίου ΝΜΑ και ιδιαίτερα του Νότου.

 Στο νέο περιβάλλον των κανονισμών, η αποδοτικότητα 
του ευρωπαϊκού πλοίου ΝΜΑ  αποκτά βαρύνουσα σημα-
σία καθώς αναδεικνύει την αναγκαιότητα αναζήτησης 
βιώσιμων λύσεων. Οι επενδύσεις σε υποδομές δεν είναι 
πλέον αρκετές. Η ΕΕΝΜΑ, τον Νοέμβριο του 2015, παρου-
σίασε την ελληνική πρόταση στο πρόβλημα, το Europa 
Ship Plan, η οποία στόχο έχει την δημιουργία ενός αειφό-
ρου μηχανισμού χρηματοδότησης ανοιχτό και προσβάσι-
μο από όλους τους εφοπλιστές.
Αλλά η βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του 

στόλου δεν είναι η μοναδική πρόκληση του κλάδου. Το 
Ευρωπαϊκό shortsea shipping έχει να αντιμετωπίσει τόσο 
τον ανταγωνισμό από τα άλλα μέσα μεταφοράς όσο και 
τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τον 
ίδιο το κλάδο. Η μετατόπιση φορτίων από τους Ευρωπαϊ-
κούς Οδικούς άξονες στους θαλάσσιους διαδρόμους 
είναι το στοίχημα για το 2020. Η Ένωση συμμετέχει στο 
διοικητικό συμβούλιο του European Shortsea Network, το 
οποίο αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο αναπτύσσοντας 
τις αναγκαίες δράσεις προώθησης και διασύνδεσης όλων 
των εμπλεκομένων προκειμένου να επιτευχθούν οι Ευρω-
παϊκοί στόχοι.
Το ελληνικό shortsea shipping όμως τη χρονιά που πέρασε 
είχε να αντιμετωπίσει και τις ενδογενείς προκλήσεις από την 
οικονομική κατάσταση της χώρας. Τα capital controls 
επηρέασαν σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα των 
εταιρειών του κλάδου. Η Ένωση μας προσπάθησε με 
σειρά επαφών και παρεμβάσεων να δώσει λύσεις και να 
επιτελέσει το έργο της. Ανέδειξε το θέμα του ΦΠΑ επί των 
ασφαλίστρων, το σύστημα εισροών- εκροών, αλλά και 
την επιβολή τέλους στη ράδα του λιμένα του Πειραιά για τη 
διάθεση απορριμμάτων, ενώ ήταν ο πρώτος συλλογικός 
φορέας που υποστήριξε επίσημα και ανοιχτά την αναγκαι-
ότητα διατήρησης της αυτονομίας του ΝΑΤ.

Οι στόχοι όμως επιτυγχάνονται όταν υπάρχει συνεργασία 
μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, ενώσεων και εταιρειών 
ώστε μέσω της επικοινωνίας και της ανάληψης κοινών 
πρωτοβουλιών να δημιουργηθούν συνέργειες. H δημιουρ-
γία του Ναυτιλιακού Cluster στην Ελλάδα με επικεφαλής το 
Ν.Ε.Ε. είναι μια αναγκαιότητα και η απάντηση στην αντιμε-
τώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού. Ας εκμεταλλευτούμε 
τις γνώσεις και την εμπειρία μας για να διατηρήσουμε την 
πρωτοκαθεδρία της Ελληνικής Ναυτιλίας.

×áñÜëáìðïò ÅçìaíôÒíçò

Πρόεδρος ΕΕΝΜΑ



Σταθμοί ΕΕΝΜΑ

2015: Εuropa Ship Plan
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ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των θαλάσσιων μεταφορών μικρών 
αποστάσεων ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη προσβασιμότητα και οι ροές 
εμπορικών συναλλαγών, μεταξύ άλλων ανάμεσα στα ηπειρωτικά και τα νησιωτικά εδάφη, και η 
μετατόπιση των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων από τις οδικές μεταφορές ούτως ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που συνδέονται με τη μεταφορική ικανότητα, την ενέργεια και 
τους στόχους που ορίζονται στη Λευκή Βίβλο για την πολιτική μεταφορών που δημοσίευσε η 
Επιτροπή το 2011.
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Το 30% των οδικών εμπορευματικών µεταφο-
ρών σε αποστάσεις άνω των 300km πρέπει να 
στραφεί σε άλλους τρόπους µεταφοράς, 
όπως οι σιδηροδροµικές ή οι πλωτές µεταφο-
ρές έως το 2030, και το ποσοστό αυτό πρέπει 
να υπερβεί το 50% έως το 2050. Λευκή Βίβλος 
COM (2011)144. 

Οι στρατηγικοί στόχοι της Ένωσης περιλαμβάνουν:
● Τη βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του στόλου ΝΜΑ μέσω της υιοθέτησης επιτυχημένων πρακτι-
κών σε διεθνές επίπεδο και την ανταλλαγή προτάσεων.

● Τη συμμετοχή στην ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση της 
ΝΜΑ.

● Την υιοθέτηση πράσινων και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.

● Τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων και δεσμών με την ευρωπαϊκή και διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ναυτικές ενώσεις και 
λοιπούς εταίρους.

● Την ενημέρωση & εκπαίδευση του ναυτιλιακού κλάδου και των εμπλεκόμενων εταίρων για τα οφέλη της ΝΜΑ.

● Την καθιέρωση αποτελεσματικών επικοινωνιακών εργαλείων, για την προώθηση της ΝΜΑ και των συνδυασμένων 
μεταφορών.

● Τη βελτίωση της εικόνας της ΝΜΑ και τη προσέλκυση ικανών νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

● Τη στήριξη της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας.

Η Ένωση
Η Ένωση μας στόχο έχει τη προώθηση της Ναυτιλίας 
Μικρών Αποστάσεων και τη βελτίωση της οικονομικής, 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής απόδοσης των μελών 
της. Η EENMA παρακολουθεί συστηματικά όλες τις 
εξελίξεις στο κλάδο και παρέχει συνεχή και αξιόπιστη 
πληροφόρηση στα μέλη της μεσολαβώντας και παρεμ-
βαίνοντας προς όλους τους αρμόδιους φορείς για τη 
διευθέτηση σχετικών θεμάτων. Επιπλέον, συμμετέχει ως 

Η Κοινότητα αναγνωρίζει την Ναυτιλία Μικρών Αποστά-
σεων (ΝΜΑ) ως το πλέον αποτελεσματικό μέσο μεταφο-
ράς σε όρους περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας 
και ενεργειακής απόδοσης και για τον λόγο αυτό διαθέτει 
ενεργή πολιτική για τη ΝΜΑ, ήδη από τη δεκαετία του ’90. 
Η πολιτική εστιάζει σε δράσεις που κύριο στόχο έχουν τη 
προώθηση της ΝΜΑ, την βελτίωση του επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος του κλάδου και τη καλύτερη ενσωμάτω-
ση του στo Ευρωπαϊκό μεταφορικό σύστημα. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ναυτιλία μικρών 
αποστάσεων «ορίζεται η θαλάσσια 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 βρίσκεται στις έγκλειστες θάλασσες που 
συνορεύουν µε την Ευρώπη.» COM (1999)317 final
Η ΝΜΑ περιλαμβάνει τις εσωτερικές και διεθνείς θαλάσ-
σιες 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. Η έννοια της ΝΜΑ επίσης 
επεκτείνεται και στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών 
μεταξύ των Κ-Μ της Ένωσης και της Νορβηγίας και 
Ισλανδίας και άλλων κρατών στη Βαλτική Θάλασσα, τη 
Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Από πλευρά μεγέθους και χωρητικότητας των πλοίων 
που εκτελούν ναυσιπλοΐα μικρών αποστάσεων δεν 

ΝΜΑ και Ευρωπαϊκή Πολιτική

Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας (2014) η «Ενδιάμεση επανεξέταση της πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφο-
ρές μέχρι το 2018 και προοπτικές για το 2020» ήταν το αντικείμενο της επίσημης συνάντησης των υπεύθυνων Υπουργών 
των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και της ΕΟΧ. Υπό την προεδρία του Έλληνα Υπουργού Ναυτιλίας κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη υιοθε-
τήθηκε η «Διακήρυξη των Αθηνών», η οποία αποτελεί τη βάση για τη περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της Θαλάσσιας 
Πολιτικής της Ευρώπης μέχρι το 2020.  

Περαιτέρω η Διακήρυξη δίνει έμφαση στην ανάγκη η ΝΜΑ να παίξει σημαντικότερο ρόλο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο 
πλαίσιο της αναγνώρισης αυτής οι Υπουργοί αποφάσισαν την ενίσχυση της περιβαλλοντικής απόδοσης των πλοίων της 
ΝΜΑ προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις για καθαρότερα καύσιμα, προσδοκώντας ότι οι 
απαραίτητες τροποποιήσεις θα πραγματοποιηθούν σε Ευρωπαϊκά ναυπηγεία. 
Με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ολλανδία πραγματοποιήθηκε τον 
Φεβρουάριο 2016 «Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση για τη ΝΜΑ στην Ευρώπη» . Στόχος της συνάντησης ήταν η αξιολόγηση 
της υφιστάμενης κατάστασης της ΝΜΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι παράγοντες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου με στόχο την αύξηση των συνολικά μεταφερόμενων όγκων.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της Συνάντησης η Ευρωπαϊκή πολιτική για τη ΝΜΑ χρειάζεται να εστιάσει στην απλοποίηση των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών και στη δημιουργία ενός European  Single Window, στην παροχή ανταγωνιστικών λιμενικών 
υπηρεσιών και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής απόδοσης των πλοίων σε συνδυασμό με τη προώθηση καινοτομικών 
χρηματοδοτικών εργαλείων για την αειφορία της ΝΜΑ.

υπάρχει σαφής διαχωρισμός. Μικρότερα πλοία είναι 
απολύτως κατάλληλα για υπερωκεάνιους πλόες, ενώ 
μεγαλύτερα πλοία χρησιμοποιούνται σε διαδρομές 
μικρών αποστάσεων. Βάσει προηγούμενων μελετών 
αλλά και των τάσεων στην ναυπηγική βιομηχανία το 
τυπικό μέγεθος ενός πλοίου ΝΜΑ κυμαίνεται στα 20,000 
dwt.

Πλεονεκτήματα Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων 

● Οικονομικότερη μεταφορά

● Συνεπείς, αξιόπιστες και έγκυρες υπηρεσίες με εγγυημέ-
νους χρόνους παράδοσης

● Γεωγραφική κάλυψη σε όλη την Ευρώπη

● Ενεργειακά αποδοτικές και περιβαλλοντικά φιλικές 
υπηρεσίες

● Οδική αποσυμφόρηση και περιορισμός κοινωνικού 
κόστους

● Ασφαλέστερο ανά τόνο μίλι μέσο μεταφοράς
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Όραμα μας είναι η Ελληνική ΝΜΑ
να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο 

στο Ευρωπαϊκό Shortsea

Εταίρος στο κοινωνικό διάλογο προωθώντας θέσεις 
και προτάσεις που στόχο έχουν την βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος  καθώς και στις 
εργασίες Ευρωπαϊκών οργάνων και φορέων και σε 
όλα τα φόρα και διαλόγους καταθέτοντας απόψεις 
και προτάσεις συμβάλλοντας στην διαμόρφωση 
λύσεων και πολιτικών για την Ναυτιλία Μικρών 
Αποστάσεων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ετήσια Έκθεση 2015 - 2016
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Στατιστικά NMA
Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν νευραλγικό τμήμα των 
Ευρωπαϊκών μεταφορών, με το 37% των συνολικά διακινού-
μενων φορτίων σε ενδοκοινοτικό επίπεδο να μεταφέρονται 
μέσω θαλάσσης. Το 2013 διακινήθηκαν συνολικά 1,74 
εκατομμύρια τόνοι στα 28 Κ-Μ της Ένωσης, μέσω ΝΜΑ 
αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 58%  των συνολικά διακινού-
μενων φορτίων. 

Σε όρους γεωγραφικής κατανομής η Μεσόγειος 
συγκεντρώνει σχεδόν το 29% του συνολικά διακινού-

μενου τονάζ, δηλαδή 570 χιλ. τόνους. 
TR
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Short Sea Shipping (SSS) Other seaborne transport

Atlantic Ocean
12,3%

Baltic Sea
21,8%

Black Sea
6,5%

Mediterranean Sea
28,9%

North Sea
25,2%

Others 5,4%

Eurostat 2015 Eurostat 2015



Ετήσια Έκθεση 2015 - 2016

Atlantic
Ocean

Baltic
Sea

Black
Sea

North
Sea

TotalMediterranean
Sea

Other cargo

Roll-on/Roll-offunits

Containers Liquid Bulk

Dry bulk

20%

40%

60%

80%

100%

Όσον αφορά στα διακινούμενα φορτία, το 45%  αντιπροσω-
πεύουν υγρά χύδην φορτία, ακολουθούμενα από τα χύδην 
ξηρά ( 20%) και τα εμπορευματοκιβώτια (14%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης για την Γαλάζια Ανάπτυξη, 
η ΝΜΑ αποτελεί σημαντική θαλάσσια οικονομική δραστηριότη-
τα στην Ελλάδα, με προστιθέμενη αξία, η οποία εκτιμάται στα 
3,63 δις ευρώ (στοιχεία 2012). Ο κλάδος απασχολεί περισσότε-
ρα από 1,600 άτομα στα πλοία και περίπου 15,000 άτομα στις 
συμπληρωματικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Ο Ελληνικός και Ελληνόκτητος στόλος αποτελείται από περισ-
σότερα από 1300 πλοία χωρητικότητας μέχρι 20,000 gt. Η κύρια 
κατηγορία πλοίων είναι αυτή των δεξαμενοπλοίων αντιπροσω-
πεύοντας σχεδόν το 50% του στόλου. 

Το λιμάνι του Πειραιά περιλαμβάνεται στη λίστα
των 20 Ευρωπαϊκών λιμένων με τη σημαντικότερη διακίνηση φορτίων ΝΜΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2013 η σχετική κίνηση παρουσίασε αύξηση της τάξεως 12,5%

12 13
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Αέριοι Ρύποι 
Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και 
επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές (MRV)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757
Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αποτελούν αντικείμενα 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τόσο σε Περιφερειακό 
(Ευρωπαϊκό) όσο και σε Παγκόσμιο (ΙΜΟ) επίπεδο. 

Η Ε.Ε. με το σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου τον Φεβρουάριο 2014 σχετικά με τις πολιτικές 
για το κλίμα κάλεσε τα Κράτη Μέλη να θέσουν δεσμευ-
τικούς στόχους για τη μείωση των εγχώριων εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% σε σύγκριση 
με τα επίπεδα του 1990. Στο πλαίσιο αυτό όλοι οι τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να συμβάλλουν 
προς αυτή τη κατεύθυνση. 

Ο αντίστοιχος στόχος για τη ναυτιλιακή βιομηχανία 
είναι η μείωση μέχρι το 2030 του ορίου επιβάρυνσης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά δύο(2) ποσοστι-
αίες μονάδες.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, υιοθετήθηκε ο σχετικός Κανονι-
σμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου ο οποίος καθιερώνει την παρακολούθηση, κατα-
γραφή και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές. Ο Κανονισμός 
(ΕΕ) 2015/755  ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2015, με 
έναρξη λειτουργίας του συστήματος από 1η Ιανουα-
ρίου 2018.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό τα πλοία άνω των 5,000 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2015

gt που προσεγγίζουν τα Ευρωπαϊκά λιμάνια αντιπρο-
σωπεύουν το 55% του στόλου και στα οποία αντιστοι-
χούν το 90% των σχετικών εκπομπών. Στο πλαίσιο 
αυτό και για την αποφυγή επιπρόσθετων γραφειο-
κρατικών διαδικασιών ως όριο ολικής χωρητικότητας 
για την εφαρμογή του Κανονισμού αποφασίστηκε τα 
5,000 GT.
 
Στην 68η Σύνοδο της MEPC και κατόπιν παρεμβάσεων 
της ΕΕΝΜΑ υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία των Κ.Μ 
το σύστημα να εφαρμόζεται επίσης σε Διεθνές επίπε-
δο σε πλοία  χωρητικότητας άνω των 5000 gt. Παράλ-
ληλα συνεχίζονται οι συζητήσεις για την οριστικοποίη-
ση των τεχνικών στοιχείων/ διαδικασιών απαραίτητων 
για καταχώρηση στο σύστημα. 

Σε διεθνές επίπεδο, η υιοθέτηση του σχεδιαστικού 
δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας (Energy Efficiency 
Design Index/EEDI) για τα νεότευκτα πλοία  με τη 
Res.MEPC 212(63)  και το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ενερ-
γειακής Αποδοτικότητας στα πλοία (Ship Energy 
Efficiency Management Plan/SEEMP) με τη Res. MEPC 
203(2) το 2012, απετέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς 
την κατεύθυνση της βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των πλοίων και τη μείωση εκπομπών 
GHG από το παγκόσμιο στόλο.

Παράλληλα, υιοθετήθηκε η πρόταση Ελλάδας-Ιαπωνί-
ας για τον προσδιορισμό του σχεδιαστικού δείκτη EEDI 
βάσει της μέσης τιμής ιπποδύναμης για τα πλοία κατα-
σκευασμένα τη τελευταία δεκαετία (1999-2009). Η 
απόφαση αυτή είναι μία επιτυχής εξέλιξη, μειώνοντας 
σημαντικά τις διοικητικές επιβαρύνσεις. 



Σκοπός  της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ είναι η αποφυγή ρύπαν-
σης του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης 
και διάθεσης κατάλληλων λιμενικών εγκαταστάσεων, τις 
οποίες τα Κ-Μ υποχρεούνται να εξασφαλίζουν. 

Η EENMA δεν διαφωνεί με τον σκοπό και το περιεχόμενο της 
Οδηγίας και περαιτέρω υποστηρίζει πρακτικές για τη βελτίω-
ση της περιβαλλοντικής απόδοσης των πλοίων.
Ωστόσο στην πρακτική εφαρμογής της Οδηγίας, η δυνατό-
τητα προσαρμογής των μέτρων στα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά και υποδομές του λιμένα  καταλήγει να δημιουργεί 
στρεβλώσεις και επιπλέον επιβαρύνσεις, οι οποίες συσσω-
ρευτικά είναι υψηλές λόγω της τακτικότητας προσέγγισης 
πλοίων ΝΜΑ στους διάφορους Ευρωπαϊκούς λιμένες. Στο 
πλαίσιο αυτό, η EENMA τόσο σε Εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο, έχει έγγραφα αναδείξει το θέμα και επισημαίνει τα 
βασικά εκείνα σημεία της Οδηγίας, που πρέπει να τροπο-
ποιηθούν.

Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων 
πλοίων και καταλοίπων φορτίου

Οδηγία 2000/59/ΕΚ

Ήδη σε επίπεδο European Sustainable Shipping Forum 
ξεκίνησε η συζήτηση, για τον εντοπισμό των σημείων 
εκείνων, που στην εφαρμογή δημιουργούν προβλήματα 
ώστε να τροποποιηθούν ανάλογα. Κύριο σημείο αναφο-
ράς αποτελεί το ειδικό τέλος που προβλέπεται και πως το 
ύψος αυτού διαμορφώνεται από τα λιμάνια, ειδικότερα δε 
όταν δεν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές και παρέχουν 
τις υπηρεσίες βάσει συμβάσεων παραχώρησης.

Η εφαρμογή της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ  έχει δημιουργήσει 
πολλαπλές επιβαρύνσεις στα πλοία της ΝΜΑ. Ειδικότερα, 
όσον αφορά στο λιμάνι του Πειραιά, οι σχετικές επιβαρύν-
σεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς πέραν του τιμολογίου, 
τα πλοία είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν και το 
πρόσθετο τέλος, ακόμα και στη περίπτωση του αγκυροβολί-
ου και ανεξαρτήτως αν διαθέτουν αποδεδειγμένα ικανούς 
αποθηκευτικούς χώρους. Η ΕΕΝΜΑ έχει γνωστοποιήσει τις 
θέσεις της στους αρμόδιους φορείς και έχει προτείνει συγκε-
κριμένες λύσεις όσον αφορά στα πλοία ΝΜΑ.
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Κυβερνοασφάλεια
Οι τροποποιήσεις της Δ.Σ SOLAS 1974, του IMSBC Code, και 
κάποια επίσης θέματα βασικών τροποποιήσεων του IGF 
Code απετέλεσαν αντικείμενο μελέτης και επεξεργασίας κατά 
τις δύο τελευταίες Συνόδους 94η και 95η, που έλαβαν χώρα 
εντός του 2015.

Στις Συνόδους αυτές ξεκίνησε στα πλαίσια της δέσμης 
μέτρων για την “Ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας” και η 
συζήτηση για εξεύρεση μεθόδων για τη διασφάλιση της 
Κυβερνοασφάλειας των πλοίων. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 
συζητείται στα πλαίσια της Ομάδας Εργασίας, Οδηγία σχετι-
κά με την υιοθέτηση μέτρων για την εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών (NIS 
DIRECTIVE)

Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη:
● Bελτίωση των ικανοτήτων στον κυβερνοχώρο στα κράτη 
μέλη
● Bελτίωση της συνεργασίας των κρατών μελών σχετικά με 
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Η EENMA, στο  πλαίσιο αυτό υποστηρίζει την εξαίρεση των 
θαλάσσιων μεταφορών, με βασικό επιχείρημα ότι ο κλάδος 
συμπεριλήφθηκε εκ των υστέρων στην Οδηγία καθώς και ότι 
στη παρούσα φάση δεν προβλέπονται ενιαίες κατευθυντήρι-
ες οδηγίες και κριτήρια, που να υποχρεώνουν την εφαρμογή 
από τα Κ-Μ , αλλά επαφίεται στο κάθε Κ-Μ να χαράξει την 
δική του στρατηγική γεγονός το οποίο ενδέχεται να δημιουρ-
γήσει διοικητικά αλλά και πρακτικά προβλήματα κατά την 
εφαρμογή, λόγω ασυμβατότητας των διαφορετικών λογισμι-
κών συστημάτων και τις επιμέρους απαιτήσεις των Κ.Μ.

Επιστολή Α.Π. 31_18/11/2015

Επιστολές Α.Π.181_17/03/2015
Α.Π.215_01/04/2015
Α.Π.631_29/09/2015
Α.Π.634_30/09/2015
Α.Π.817_09/12/2015
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Διεθνής Σύμβαση για τον έλεγχο και διαχείριση του έρματος των 
πλοίων (BMWC 2004).

Η υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τον έλεγχο και διαχείριση του έρματος των 
πλοίων το Φεβρουάριο 2004 αποτέλεσε  μία σημαντική εξέλιξη για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, με την καταπολέμηση των επιβλαβών υδρόβιων οργανι-
σμών στο θαλάσσιο έρμα. Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση όλα τα πλοία έχουν την 
υποχρέωση να διαθέτουν κατάλληλα συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας θαλάσ-
σιου έρματος. 

Η BMWC εκτιμάται, ότι θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τέλους του έτους, καθώς ο στόλος των  
Κ.Μ, που την κύρωσαν, σχεδόν πλησιάζει σε χωρητικότητα  το προβλεπόμενο όριο στην 
Σύμβαση (35% της παγκόσμιας χωρητικότητας).

Θαλάσσιο Περιβάλλον

Στα πλαίσια της 68ης Συνόδου MEPC (11-15/5/15)
οι κύριες αποφάσεις αφορούσαν στην:

● Αναθεώρηση των Οδηγιών (G8), τεχνικά και 
άλλα στοιχεία στη κατασκευή των συναφών 
συστημάτων.

● Μη τιμωρία πλοιοκτητών, που εγκατέστησαν 
συστήματα καταπολέμησης επιβλαβών υδρόβιων 
οργανισμών στο θαλάσσιο έρμα, εφόσον το 
σύστημα συντηρείται και λειτουργεί κανονικά.

● Μη υποχρέωση για αντικατάσταση των σχετικών 
συστημάτων, για όλη την διάρκεια ζωής του 
πλοίου ή του συστήματος, οποίο έρχεται πρώτο 
(whichever comes first).

● Τροποποίηση του Κανονισμού Β-3 (Ballast Water 
Management of ships) μετά από σχετική πρόταση 
της Λιβερίας, αλλά μετά την θέση σε ισχύ της προ-
αναφερθείσας Δ.Σ.

Κυβερνοασφάλεια
Οι τροποποιήσεις της Δ.Σ SOLAS 1974, του IMSBC Code, και 
κάποια επίσης θέματα βασικών τροποποιήσεων του IGF 
Code απετέλεσαν αντικείμενο μελέτης και επεξεργασίας κατά 
τις δύο τελευταίες Συνόδους 94η και 95η, που έλαβαν χώρα 
εντός του 2015.

Στις Συνόδους αυτές ξεκίνησε στα πλαίσια της δέσμης 
μέτρων για την “Ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας” και η 
συζήτηση για εξεύρεση μεθόδων για τη διασφάλιση της 
Κυβερνοασφάλειας των πλοίων. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 
συζητείται στα πλαίσια της Ομάδας Εργασίας, Οδηγία σχετι-
κά με την υιοθέτηση μέτρων για την εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών (NIS 
DIRECTIVE)

Ετήσια Έκθεση 2015 - 2016

Ποτάμιες Μεταφορές
Οδηγία 2006/87  Τεχνικές Προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής Ναυσιπλοΐας 

Η Οδηγία 2006/87 ΕΚ αποσκοπεί στην ενίσχυση των Ευρωπαϊκών ποτάμιων 
μεταφορών μέσω της βελτίωσης της τεχνικής εναρμόνισης των πλοίων, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η 
καθιέρωση ενός κοινοτικού πιστοποιητικού για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐ-
ας. 

H ΕΕΝΜΑ, η μοναδική Εφοπλιστική Ένωση στην Ελλάδα, με μέλη που δραστηριο-
ποιούνται στις ποτάμιες μεταφορές, συμμετείχε ενεργά στην διαμόρφωση των 
τεχνικών προδιαγραφών των πλοίων (κατασκευή, εξοπλισμός κλπ). Η ΕΕΝΜΑ 
είναι μέλος του Inland Navigation Europe (INE).
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Επιστολή A.Π.272_27/04/2015

Podgorica

Sea Ports
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Η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πλοίου ΝΜΑ αποτελεί 
διαχρονικά προτεραιότητα της ΕΕΝΜΑ και οι δράσεις και 
προτάσεις που αναπτύσσει εστιάζουν στις επιμέρους 
παραμέτρους που συνθέτουν και επηρεάζουν την συνολική 
ανταγωνιστικότητα του υπό- ελληνική σημαία πλοίου. 

Η ανταγωνιστικότητα των πλοίων  άνω των 3,000 κοχ, έχει 
βελτιωθεί σημαντικά με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν 
3569/07. Ωστόσο,  το πρόβλημα, παραμένει για τα πλοία 
χωρητικότητας κάτω των 3,000 κοχ, λόγω της μη υπαγωγής 
τους στην σχετική νομοθεσία. Η εξαίρεση αυτής της κατηγο-
ρίας πλοίων είχε ως αποτέλεσμα διαχρονικά τη φυγή από το 
εθνικό νηολόγιο και τη συρρίκνωση του στόλου ΝΜΑ υπό 
Ελληνική σημαία, με άμεση επίπτωση την απώλεια θέσεων 
εργασίας. 

Η ΕΕΝΜΑ  υποστηρίζει την αναθεώρηση των σχετικών 
διατάξεων και την επέκταση τους ώστε να περιλαμβάνονται 
σε αυτές και τα πλοία της κατηγορίας 1,500-3,000 κοχ, όσο 
και την αντίστοιχη τροποποίηση των κείμενων διατάξεων  
για τα πλοία κάτω των 1,500 κοχ.  Η προσέγγιση αυτή 
εκτιμάται ότι θα προσελκύσει πλοία στην Ελληνική σημαία 
με πολλαπλά οικονομικά οφέλη τόσο για την τοπική όσο και 
για την εθνική οικονομία συνολικά. Συνδυαστικά η Ένωση 
μας προτείνει την πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων 
ναυτολόγηση δοκίμων Ε.Ν.-από ένα σε δύο- στο πλαίσιο 
της βελτίωσης της ελκυστικότητας του ναυτικού επαγγέλμα-
τος για τους νέους και τη παραμονή τους στο ναυτικό επάγ-
γελμα.  Το θέμα της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού 
πλοίου ΝΜΑ έχει αναδειχτεί και με σχετική ερώτηση που 
υπέβαλλε το Ποτάμι.

Ανταγωνιστικότητα 
Ελληνικού Πλοίου ΝΜΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΝΜΑ ένα  πλοίο χωρητικότη-
τας 10.000 κόρων, ηλικίας 10ετών που νηολογήθηκε στο 
Ελληνικό νηολόγιο το 2015 θα καταβάλλει ετησίως φόρο 
7.974 €,ο οποίος διπλασιάζεται αντίστοιχα στα πλαίσια της 
εθελοντικής εισφοράς, με αποτέλεσμα να καλείται να κατα-
βάλει συνολικά το ποσό των 15.945€. 

Το ίδιο πλοίο αν εγγραφεί στο νηολόγιο Ην. Βασιλείου χρειά-
ζεται να καταβάλλει tonnage tax 6.323€ .

Ετήσια Έκθεση 2015 - 2016

Φορολογία Πλοίων με Ελληνική Σημαία
Η καθιέρωση του φορολογικού καθεστώτος βασιζόμενου επί του φόρου επί της χωρητικότητας του πλοίου (tonnage tax) 
αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ελκυστικού πλαισίου λειτουργίας για την ελληνική ναυτιλία. Υπό το πρίσμα της Αναθεώρησης 
των Κατευθυντήριων Γραμμών η ΕΕΝΜΑ πραγματοποίησε συγκριτική μελέτη των φορολογικών συστημάτων άλλων Ευρωπαϊκών 
νηολογίων. 
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Αντίστοιχα αν επιλέξει σημαία Μάλτας θα καταβάλλει 4.180 €, 
Παναμά 3.999 €, Κύπρου 1.646€  και Κροατίας μόνο 655€.
 
Παρόλο που τα περισσότερα ευρωπαϊκά νηολόγια έχουν 
υιοθετήσει το ελληνικό σύστημα, η Ελληνική σημαία καταλή-
γει να είναι η λιγότερο ελκυστική λαμβάνοντας δε υπόψη και 
τις γραφειοκρατικές διαδικασίες εγγραφής του πλοίου 
καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο.

20 21

Α.Π.180_17/03/2015

Επιστολή Α.Π.808_07/12/2015
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Φορολογία πλοίων 
με ξένη σημαία
Με το άρθρο 26 του Ν4110/13 τροποποιήθηκε 
το άρθρο 24 του Ν 27/75, και επιβλήθηκε 
φόρος στα υπό ξένη σημαία πλοία με τα ίδια 
κριτήρια/συντελεστές και κλιμάκια, που ισχύουν 
για τα Ελληνικής σημαίας πλοία (άρθρου 13 Ν 
2687/53), εφόσον η διαχείριση αυτών γίνεται 
από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατε-
στημένες στην Ελλάδα δυνάμει άρθρο 25 του Ν 
27/75- Α77.

Ετήσια Έκθεση 2015 - 2016

Φόρος επί των 
ασφαλίστρων
Από τον Οκτώβριο του 2006 επιβλήθηκε φόρος επί των ασφαλί-
στρων. Σύμφωνα με τις  διατάξεις του αρθ. 1 του Ν3492/06 ο 
φόρος ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων αυξάνεται από 10% 
σε 15%.

Για τα πλοία του άρθρου 13 του Ν.Δ 2687/53, σχετικές με την 
φορολογία τους είναι οι διατάξεις του Ν 27/75, και οι ειδικότερες 
του όρου 12 των εγκριτικών πράξεων, στις οποίες όμως δεν 
υπάρχει σχετική αναφορά στον φόρο επί των ασφαλίστρων.  
Εφόσον η  ασφαλιστική ή αλλοδαπή επιχείρηση έχει την έδρα 
της στην Ελλάδα, ο φόρος καταβάλλεται κανονικά και κατόπιν 
ο υπόχρεος πλοιοκτήτης ή διαχειριστής τον εισπράττει κατά την 
διαδικασία της παργ. 6 του άρθρου 29 του Ν 3412/06 δηλαδή με 
υποβολή δήλωσης για τα απαιτητά ασφάλιστρα.

Ανάλογη είναι η διαδικασία, και για τα πλοία με ξένη σημαία των 
οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρεί-
ες εγκατεστημένες στην Ελλάδα (παραγ. 3 άρθρου 24 του Ν 
4110/13-ΦΕΚ 17Α).

Για τα πλοία, όμως που νηολογούνται με τις κοινές διατάξεις 
(πλοία κάτω των 1500 κοχ), η φορολογία γίνεται με άλλες διατά-
ξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, σε συνδυασμό και με αυτές 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Επομένως η σχετική 
καταβολή “του φόρου ασφαλίστρων”, είναι δεδομένη και μη 
απαιτητή, αφού δεν προβλέπεται κάποια εξαίρεση ή απαλλαγή.

Αποφυγή επιβολής 
ΦΠΑ στις εργασίες 
ναυπήγησης 
μετατροπής, επισκευής 
και συντήρησης πλοίων 
και στα καύσιμα και 
λιπαντικά των πλοίων
Η μη λειτουργία των ναυπηγείων και των δεξαμενών σε 
συνδυασμό με το υψηλό συγκριτικά κόστος επισκευής,  τα 
εργασιακά προβλήματα και τη χαμηλή ναυλαγορά, 
εγείρουν σοβαρά ζητήματα επιβίωσης της ναυπηγοεπι-
σκευής στην Ελλάδα. Η ΕΕΝΜΑ με επιστολές προς τους 
αρμόδιους φορείς ενημέρωσε για τις αρνητικές επιπτώσεις 
μίας ενδεχόμενης επιβολής Φ.Π.Α τόσο στις ναυπηγοεπι-
σκευαστικές εργασίες, όσο και στα καύσιμα και λιπαντικά 
των πλοίων. Το ενδεχόμενο επιβολής ΦΠΑ στις ναυπηγοε-
πισκευαστικές εργασίες θα οδηγήσουν τον κλάδο στο 
απόλυτο οικονομικό αδιέξοδο. 

Όσο δε αφορά  στα καύσιμα και λιπαντικά, μία επιπλέον 
επιβάρυνση θα καταστήσει το Ελληνικό πλοίο, που 
δραστηριοποιείται στις εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές 
ασύμφορο, και μη ανταγωνιστικό, και κάποια από τα πλοία 
αυτά, θα οδηγηθούν είτε σε απόσυρση, είτε σε αλλαγή 
σημαίας με όλες τις δυσμενείς συνέπειες για την απασχόλη-
ση, την  ναυτιλία και Εθνική οικονομία γενικότερα.

Επιστολή Α.Π.297_14/10/2015



Με την ΚΥΑ 004170 ΕΞ 2015/16-12-15 προσδι-
ορίζονται οι διαδικασίες και προδιαγραφές 
εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημά-
των ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών 
σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών. 
Η ΕΕΝΜΑ προχώρησε σε συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή εφαρ-
μογή της νομοθεσίας, μέσω κοινά αποδε-
κτών λύσεων. Θέση της Ένωσης ήταν η 
κατάργηση του άρθρου 4 της σχετικής 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης, το οποίο 
αφορούσε στην υποχρέωση όλων των 
πλωτών μέσων, να εγκαταστήσουν σύστημα 
εισροών-εκροών. Κατόπιν διαβουλεύσεων 
και πιέσεων μας επετεύχθη η εφαρμογή του 
σχετικού συστήματος να αφορά μόνο στα 
εφοδιαστικά πλοία και όχι σε όλα τα πλοία 
ανεξαιρέτως. Επιπλέον, η ΕΕΝΜΑ κατόρθωσε 
να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα για την 
εφαρμογή της σχετικής υποχρέωσης.

Η Ένωση μας, πριν ακόμη εκδοθεί το προσχέ-
διο για το Ασφαλιστικό, με επιστολές  της και 
παρεμβάσεις προς τον αρμόδιο Υπουργό 
επεσήμανε την αναγκαιότητα αυτονομίας του 
ΝΑΤ και ΚΕΑΝ, όσον αφορά στην λειτουργία, 
δομή και διαδικασίες, τόσο λόγω της μακρό-
χρονης εμπειρίας και τεχνογνωσίας του 
ταμείου όσο και των ιδιαιτεροτήτων και 
ιδιομορφιών του κλάδου και πρότεινε στο Δ.Σ. 
του Ενιαίου Συστήματος Ασφάλισης να 
συμμετέχει το ΝΑΤ με εκπρόσωπο του.

Εγκατάσταση συ-
στημάτων ηλεκτρο-
νικού ελέγχου εισ-
ροών-εκροών και 
εντοπισμού θέσης 
σε πλωτά μέσα με-
ταφοράς/εφοδια-
σμού καυσίμων 
ναυτιλίας

Ένταξη ΝΑΤ και 
ΚΕΑΝ στο Ενιαίο 
Ταμείο Ασφάλισης

Ελληνικό Ναυτιλιακό 
Cluster
Μετά τις εξαγγελίες της Υφυπουργού Βιομηχανίας για τη 
δημιουργία Εθνικού Ναυτιλιακού Cluster, με άξονα τη 
Μεταποιητική και συναφή δραστηριότητα, η ΕΕΝΜΑ 
απέστειλε στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας επιστολή με 
την οποία διατυπώνει τη θέση ότι  η δημιουργία ενός 
συνεργατικού σχηματισμού είναι όχι μόνο αναπόφευκτη  
αλλά και λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας 
αναγκαία,  καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως εξειδικευμέ-
νη πλατφόρμα  μέσω της οποίας θα μπορούν να 
αναπτυχθούν κοινές δράσεις και παράλληλα να αποτε-
λέσει τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων 
επαγγελματικών φορέων και οργανώσεων, χωρίς να τις 
υποκαθιστά.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΝΜΑ προτείνει  το Ναυτικό Επιμελη-
τήριο της Ελλάδας να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία, 
ως ο επίσημος σύμβουλος του κράτους σε θέματα 
ναυτιλιακής πολιτικής και ως ο φορέας ο οποίος εκφρά-
ζει το σύνολο των εφοπλιστικών ενώσεων.  Το υπό 
σχηματισμό cluster πρέπει να εκφράζει και να εκπροσω-
πεί συντεταγμένα όλους του κλάδους που απαρτίζουν 
την ναυτιλιακή βιομηχανία και πρωτίστως τους χρήστες 
της. 

Ο σχεδιασμός του Ελληνικού cluster  πρέπει να συνάδει 
και με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική 
όπως αυτή αναφέρεται στις προτάσεις της ECSA στο 
τελικό κείμενο Αναθεώρησης της Ναυτιλιακής Στρατηγι-
κής 2017 της Ε.Ε. ως μέσο για την αντιμετώπιση του 
διεθνούς ανταγωνισμού.

24 25

Επιστολή Α.Π.851_24/12/2015

Επιστολή Α.Π.711_03/11/2015
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Επιστολή Α.Π.848_23/12/2015
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EUROPA
SHIP
PLAN

Το Europa Ship Plan είναι μία  πρωτοβουλία της ΕΕΝΜΑ 
και αφορά στην ανανέωση του στόλου της Ναυτιλίας 
Μικρών Αποστάσεων, προκειμένου τα Ευρωπαϊκά πλοία 
ΝΜΑ να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες 
περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν 
από την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για νέα χαμη-
λότερα όρια εκπομπών θείου (0,5 % )στη Μεσόγειο από 
το 2020. Το καινοτόμο τεχνολογικά αλλά και οικονομικά 
EUROPA SHIP Plan θα οδηγήσει στη ναυπήγηση πράσι-
νων πλοίων τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
παράλληλα και LNG ως καύσιμο. Οι οικονομίες κλίμακας 
και η προτυποποίηση (modular) της ναυπηγικής διαδικα-
σίας αναμένεται να δημιουργήσουν στρατηγικά πλεονε-
κτήματα στην υλοποίηση του σχεδίου.

Το ΕUROPA Ship Plan εστιάζει στη δημιουργία κατάλληλου 
μηχανισμού χρηματοδότησης, με ευνοϊκότερους όρους, 
προσβάσιμο από όλους τους εφοπλιστές ΝΜΑ, ιδιαίτερα 
του Νότου, οι οποίοι στις τρέχουσες συνθήκες αντιμετω-
πίζουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ανεύρεση 

Βιώσιμη Χρηματοδότηση
για τις Θαλάσσιες μεταφορές
Μικρών Αποστάσεων

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

κεφαλαίων. Για το λόγο αυτό έχει ήδη δημιουργηθεί το SPV 
Europa Venture Ltd με  στόχο την υλοποίηση και προώ-
θηση του Europa Ship Plan.

Η Ελληνική πρωτοβουλία παρουσιάστηκε επίσημα το 
Νοέμβριο του 2015 σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθη-
κε στο πλοίο Hellas Liberty, με τη συμμετοχή φορέων τόσο 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από την Ελληνική 
πολιτεία και τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Από την πλευρά 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εκδήλωση συμμετείχαν 
ο κ. Stephane Ouaki Head of Unit, Connecting-Infrastruc-
ture Investment Strategies και Jose Anselmo Principal 
Administrator for TEN-T Policy, οι οποίοι αναφέρθηκαν 
στις δυνατότητες και τις προοπτικές των υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών εργαλείων
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Owners encouraged by signs from 
Brussels over help to fund numerous 
orders in European yards

The Europa Ship Plan, as it is alternatively 
called, would draw on the new European 
Fund
for Strategic Investments, often referred to 
as the Juncker Plan after European 
Commission president JeanClaude 
Juncker.
At a time when finance has grown scarcer 
for even larger vessels, smaller shortsea 
vessels are completely below the radar of 
most banks.
The EU has already funded the very 
earliest stages of the Poseidon Med 
project to create an LNG bunkering 
network in the eastern and central 
Mediterranean, and with a string of ports 
already embarked on the infrastructure, 
proponents of the Europa Venture believe 
that LNG

will be available as a fuel in the region 
by 2020. One industry source told 
Lloyd's List that the project has already 
gathered expressions of serious 
interest from a pool of shipowners that 
could support a newbuilding 
programme of as
many as 45 vessels, spanning several 
sectors. "The aim is to have a dedicated 
class of vessels covering the needs of 
all sectors — dry bulk, tanker, contain-
er, roro, car carrier, ropax," said one 
source.
Standardisation and ordering of at 
least 10 vessels in each of the main 
sectors with the
same hull, machinery, equipment and 
LNG equipment is expected to yield 
economies of up to 20%.
It is expected that more than one 
European builder will be needed but a 
final selection of yards cannot be 
made until a portfolio of specific 

vessels is finalised. A preliminary cost 
estimation, though, is underway.
Discussions have already been held with 
the commission and a "landmark event" 
is scheduled to take place in Athens this 
week with the visit of key European 
officials and a questionandanswer 
session with industry to explain 
progress and prospects.
"Right now we have nothing," said one 
shortsea owner behind the project. "For 
the first time the Med fleet has a 
chance to make the big leap to more 
modern ecofriendly ships and become 
more financially and environmentally 
sustainable." The alternative was "a 
danger that southern Europe will be left 
without transport. It’s impossible for 
such vessels to operate in a Seca area."
The Hellenic Shortsea Shipowners 
Association is said to have been instru-
mental in putting the project on the 
map.

Europa Venture eyes massive renewal of shortsea fleet

Ετήσια Έκθεση 2015 - 2016



Ελληνικό Κέντρο
Προώθησης Ναυτιλίας
Μικρών Αποστάσεων

Δράσεις ενημέρωσης και δικτύωσης με
εμπορικούς εταίρους με στόχο την

αντιμετώπιση επιχειρησιακών προβλημάτων
για την καλύτερη ενσωμάτωση της ΝΜΑ

στο εγχώριο μεταφορικό δίκτυο.

Δράσεις προβολής, διαλέξεις
και παρουσιάσεις στην
ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης ΝΜΑ (SPC Greece) 
ιδρύθηκε το 1998 και είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου ΝΜΑ (European Shortsea Network- 
ESN). Το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης έχει αναλάβει δύο 
φορές τη προεδρία του Ευρωπαϊκού Δικτύου και μαζί με το 
Ισπανικό Κέντρο Προώθησης, εκπροσωπεί το Δίκτυο στο 
European Sustainable Shipping Forum. Το 2015 το ESN 
αποκτά νομική μορφή και το SPC Greece είναι μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Κέντρο συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες του Δικτύου, 
ενώ καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στη διαμόρφωση 

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκή έρευνα μέσω της 
οποίας αναζητούνται αειφόρες λύσεις με στόχο

τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 
στόλου ΝΜΑ.

Το SPC Greece  στο πλαίσιο των δράσεων του και με την 
Ευκαιρία Εορτασμού του European Maritime Day (5/2015) 
διοργάνωσε στα γραφεία της Ένωσης συνάντηση όλων 
των εμπλεκομένων μερών, με τη συμμετοχή στελεχών του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, του Δήμου Πειραιά 
καθώς και φορέων από το κλάδο των μεταφορών και των 
Logistics. Σημαντική ήταν και η παρουσία εκπροσώπων 
από τα SPC’s Βουλγαρίας και Κύπρου καθώς και της 
Αραβικής Ακαδημίας της Αιγύπτου.

του περιεχομένου της Διακήρυξης των Αθηνών (Ιούνιος 
2014), στην οποία αναγνωρίζεται η ανάγκη περαιτέρω 
ενίσχυσης της ΝΜΑ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από το 2012 το Ελληνικό Κέντρο έχει αναπτύξει και εφαρμό-
ζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης της ΝΜΑ 
σε όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους με πρωταρχικό 
στόχο τη μετατόπιση μεταφερόμενων όγκων από τους 
οδικούς άξονες στους θαλάσσιους διαδρόμους.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις βασικούς άξονες και 
περιλαμβάνει:

Ελληνικό Κέντρο Προώθησης ΝΜΑ

Μαίρη Ποθητού - Διευθύντρια
Άλκης Κορρές - Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Σαπφώ Παπακωστοπούλου - Σύμβουλος
Εύα Στεφανιδάκη – Σύμβουλος

Τα στελέχη του SPC Greece συμμετέχουν σε όλες τις 
δράσεις του Δικτύου και συμμετέχουν ενεργά στη 
διαμόρφωση της στρατηγικής του

3130
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Poseidon Med I
Το POSEIDON MED αποτελεί το πρώτο Ευρωπαϊκό διασυνορι-
ακό έργο το οποίο αποσκοπεί στην εισαγωγή του LNG ως 
κύριο καύσιμο για την ναυτιλιακή βιομηχανία και στην ανάπτυ-
ξη ενός επαρκούς δικτύου υποδομών ανεφοδιασμού LNG και 
Φυσικού Αερίου. Εστιάζει στην Ανατολική Μεσόγειο και στο 
πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από πέντε Κ-Μ (Κύπρο, 
Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία και Σλοβενία).

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη της κατάλληλης στρατηγικής 
για την εισαγωγή και περαιτέρω τη προώθηση του υγροποιη-
μένου αερίου, ως ναυτιλιακό καύσιμο το οποίο μπορεί να 
αποτελέσει μία αποτελεσματική και αποδοτική λύση στο 
πρόβλημα της μείωσης των εκπομπών των ρύπων στην ευρύ-
τερη περιοχή της Μεσογείου.

Η ΕΕΝΜΑ υποστηρίζει το  πρόγραμμα Poseidon Med I με 
σκοπό τη παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων σε 
θέματα LNG, τη απόκτηση σχετικής τεχνογνωσίας και τη 
συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση των μελών της για τις επερχό-
μενες εξελίξεις στο τομέα των καθαρών καυσίμων. 

http://www.poseidonmed.eu/

To 2015 η Ένωση με αφορμή την συμπλήρωση 75 χρόνων από 
την ίδρυση της θέσπισε για πρώτη χρονιά το ετήσιο «Πρόγραμ-
μα Υποτροφιών Ναυτιλιακών Σπουδών»
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση οικονομικά ασθενέ-
στερων φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπου-
δές τους στα ναυτιλιακά και ταυτόχρονα η επιβράβευση της 
αριστείας. Το πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 
περιλάμβανε τέσσερις συνολικά υποτροφίες για προπτυχιακές 
και μεταπτυχιακές σπουδές.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την μεταπτυχιακή 
υποτροφία  «Σπύρου Αλεξανδράτου» στη μνήμη του αείμνηστου 
Προέδρου της Ένωσης, την υποτροφία για το Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών «MSc in Shipping» σε συνεργασία με το 
BCA Οικονομικό Κολέγιο Αθηνών, την υποτροφία για το 
προπτυχιακό πρόγραμμα του University of Greenwich «BA in 
Shipping Business» και την υποτροφία για το μεταπτυχιακό 

Κοινωνική Ευθύνη
Υποτροφίες ΕΕΝΜΑ

Βραβείο ναυτιλιακής
προσωπικότητας 2016

Από τον Ιανουάριο του 2015 η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας 
Μικρών Αποστάσεων έχει θεσπίσει τον θεσμό των «Βραβείων 
Ναυτιλιακής Προσωπικότητας ΕΕΝΜΑ» με στόχο την ανάδειξη 
των προσωπικοτήτων της Ναυτιλίας οι οποίες μέσα από τις 
δράσεις τους, επιχειρηματικές και κοινωφελείς, συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτι-
σμού. 

Το Βραβείο Ναυτιλιακής Προσωπικότητας για το 2016 απονεμή-
θηκε στον τέως Υπουργό Ναυτιλίας, κ. Μ. Βαρβιτσιώτη λόγω 
της σημαντικής του συνεισφοράς στην ανάδειξη της Ναυτιλί-
αςΜικρών Αποστάσεων, καθώς υπό τη προεδρεία του υιοθε-
τήθηκε η «Διακήρυξη των Αθηνών», η οποία αποτελεί τη βάση 
για τη περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της Θαλάσσιας 
Πολιτικής της Ευρώπης μέχρι το 2020. 

Η «Διακήρυξη των Αθηνών» αποτελεί ορόσημο της ευρωπαϊ-
κής πολιτικής για τη ΝΜΑ καθώς αναδεικνύει την αναγκαιότητα 
της συστηματικής στήριξης της δραστηριότητας σε παν-ευρω-
παϊκό επίπεδο και ταυτόχρονα αναγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυ-
σης της περιβαλλοντικής απόδοσης των πλοίων.

πρόγραμμα του University of Greenwich «MSc Marine 
Engineering Management» σε συνεργασία με το New 
York College.  Η Ένωση σε συνεργασία με τα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα της χώρας και σε επαφές με ναυτιλια-
κούς φορείς σχεδιάζει την επέκταση του προγράμμα-
τος προκειμένου μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών να 
μπορούν να επωφεληθούν.

Η φετινή απονομή των υποτροφιών πραγματοποιήθη-
κε στον καθιερωμένο εορτασμό της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας της Ένωσης, στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδας. 
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Άλλες Δράσεις
Εκπαίδευση

Η Ένωση μας στο πλαίσιο υποστήρι-
ξης της ναυτικής εκπαίδευσης ενίσχυ-
σε το έργο της Κοιν.Σ.Επ «Πρωτευς 
Κοινωνική Καινοτομία και Ανάπτυξη». 
Το πρόγραμμα «ΕΙΔΟΘΕΑ 2015» 
στόχευε να δώσει σε νέους και νέες τη 
δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 
την θάλασσα και περαιτέρω να ταξιδέ-
ψουν και να εργαστούν σε ένα ιστιο-
πλοϊκό σκάφος για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα. Το «ΕΙΔΟΘΕΑ 2015» 
πραγματοποιήθηκε στο νορβηγικό 
εκπαιδευτικό ιστιοπλοικό «SØRLAND-
ET», το οποίο είναι υπο τη προστασία 
του Νορβηγικού Υπουργείου Πολιτι-
σμού, ως μνημείο ναυτικού πολιτι-
σμού.
http://proteusinnovation.com/el/

Η ΕΕΝΜΑ υποστηρίζει συστηματικά 
την επιστημονική κοινότητα και ενισχύ-
ει τις δράσεις των ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων της χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτό η Ένωση υπήρξε 
χρυσός χορηγός του συνεδρίου 
Econship 2015, το οποίο πραγματο-
ποιήθηκε στη Χίο 24- 27 Ιουνίου 2015, 
υπό την Αιγίδα του Διεθνούς Οργανι-
σμού Ναυτιλιακών Οικονομολόγων με 
θέμα «“Shipping and Ports at Cross-
roads: Competition, Global Sourcing 
and Regulatory Challenges
http://www.econship2015.gr/

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων 
της Ένωσης για την ενημέρωση και 
προσέλκυση νέων στη Ναυτιλία, 
διοργανώθηκε τον Οκτώβριο 2015 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
ΕΕΝΜΑ, ημερίδα με θέμα « Δυνατότη-
τες και προοπτικές καριέρας των νέων 
στη ναυτιλιακή βιομηχανία».

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης 
ήταν η κα Μαρία Λεκάκου Αν. Καθηγή-
τρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και ο κ. 
Γεώργιος Βλάχος- Πρόεδρος Πανελλή-
νιας Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν.

Η ημερίδα αυτή αποτελεί τη πρώτη 
από μια σειρά σχετικών ενημερώσεων 
που απευθύνονται σε μαθητές λυκεί-
ου, με στόχο τη προσέλκυση ικανών 
νέων στο ναυτικό επάγγελμα και στη 
ναυτιλιακή βιομηχανία γενικότερα. 

Η Ένωση μας συμμετέχει συστηματικά 
με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και τα στελέχη της σε όλες τις δράσεις 

που στόχο έχουν την ενίσχυση της Ναυτικής εκπαίδευσης 
και την προσέλκυση νέων στα ναυτιλιακά 

και παραναυτιλιακά επαγγέλματα 
και υποστηρίζει με παροχή υλικών 
τα ναυτικά λύκεια της χώρας μας.

Η ΕΕΝΜΑ υποστηρίζοντας το διάλογο στη 
Ναυτιλία ήταν χορηγός  του 6oυ Ναυτιλιακού 
Συνέδριου της Αδελφότητος των Υδραίων 
Αθηνών το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 3 
Οκτωβρίου 2015 υπό την αιγίδα του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού. Το θέμα του φετινού συνεδρίου 
ήταν «Πειραιάς και Ελληνική κρίση»

Η Ένωση μας διοργάνωσε το Δεκέμβριο 2015 τη 
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της Εταιρείας Υποστήρι-
ξης Θεραπείας Αποκατάστασης και Προαγωγής 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας. 
Κύριοι στόχοι της «Αλθαία» είναι η παροχή εξειδι-
κευμένων υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπείας 
ατόμων με ψυχικές ασθένειες, η επανένταξη στο 
κοινωνικό περιβάλλον και η υποστήριξη των ατομι-
κών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ψυχικά 
ασθενών και των οικογενειών τους.  Στο πλαίσιο 
της Κοινωνικής Ευθύνης της η Ένωση θα συνεχίσει 
την ενεργή υποστήριξη της «Αλθαία» και με άλλες 
δράσεις.

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΕΝΜΑ
Συναντήσεις και Συμμετοχές
σε συνέδρια & ημερίδες

Ιανουάριος ΄15 Παρουσίαση εργασίας φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου  
στα γραφεία της ΕΕΝΜΑ με θέμα «SHORTSEA SHIPPING». Οι 
φοιτητές παρουσίασαν στο πλαίσιο της έρευνας τους στατιστικά 
και άλλα στοιχεία για το κλάδο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και 
προτάσεις για τη βελτίωση δραστηριοποίησης της Ευρωπαϊκής 
ΝΜΑ. Η δράση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια στα πλαίσια των 
δράσεων προώθησης της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων αλλά 
και της διασύνδεσης της Ένωσης με την Πανεπιστημιακή κοινότη-
τα.

Συνάντηση του Προεδρείου της ΕΕΝΜΑ με τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ναυτιλίας κ. Δρίτσα. Το Προεδρείο παρουσίασε συνο-
πτικά στον Υπουργό τις κύριες δράσεις της Ένωσης τόσο σε 
Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τονίζοντας την δραστηριό-
τητα που αναπτύσσει το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης ΝΜΑ. 
Ειδικότερα, έμφαση δόθηκε στην: 
● Ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πλοίου ΝΜΑ, 
● Στην δυνατότητα απορρόφησης των δόκιμων ναυτικών στα 
πλοία της ΝΜΑ, ως άμεσο αποτέλεσμα της δυνητικής αναθεώ-
ρησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, τα οποία λόγω της 
Ευρωπαϊκής τους δραστηριότητας κρίνονται ιδιαίτερα φιλικά για 
τους νέους ναυτικούς, 
● Στην τιμολογιακή πολιτική των κεντρικών λιμένων της χώρας και 
ιδιαίτερα αυτής του λιμένα του Πειραιά, ο οποίος λόγω της 
γεωγραφικής του θέση μπορεί να καταστεί λιμάνι αφετηρίας για 
την Ευρωπαϊκή δραστηριότητα και 
● Στη περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών και την μείωση 
των γενικότερων εξόδων καθώς και άλλα για το κλάδο κρίσιμα 
θέματα.

Συνάντηση εκπροσώπων ΕΕΝΜΑ κατόπιν προσκλήσεως της 
Διοίκησης ΤΡΑΙΝΟΣΕ στα γραφεία τους, με θέμα «Διερεύνηση 
αγοράς Container». Στην συνάντηση συμμετείχαν από την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ οι κ.κ. Ζηλιασκόπουλος – Πρόεδρος, Ι. Κατσαρός, 
Αθανασόπουλος, Σακελαρίου. 

Μάρτιος ΄15
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Εκδήλωση για την επιχειρηματικότητα και τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό των νέων ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
& ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ, έλαβε χώρα στο ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ-
ΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, κατά την οποία συμμετείχε με ομιλία 
του, στη θεματική ενότητα «Εξελίξεις στο χώρο της Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας – τάσεις και ευκαιρίες για απασχόληση», ο Γ. Γραμματέ-
ας της Ένωσης κ. Γ. Αλεξανδράτος.

Συνέδριο Motorways of the Sea “Efficient shipping operations – 
Transport and Traffic management, safety and the Human 
element”, στη Βενετία. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν η πρόο-
δος και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων που χρηματοδο-
τούνται από το MoS, συμπεριλαμβανομένου και του POSEIDON 
MED στο οποίο η ΕΕΝΜΑ συμμετέχει ως εταίρος. Ο Πρόεδρος 
ΕΕΝΜΑ συμμετείχε στο συνέδριο και είχε την ευκαιρία να συναντη-
θεί και να συνομιλήσει με εκπροσώπους της DG MOVE για 
θέματα shortsea.

Συμμετοχή μέλους Δ.Σ. κ. Δημ. Σπυριδάκη στο “Second Black Sea 
Stakeholder Conference” στη Σόφια.

Επίσκεψη φοιτητών  Νew Υork College στα γραφεία της Ένωσης, 
Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις αρμοδιό-
τητες της Ένωσης, το SPC Greece, τον ΙΜΟ, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή κ.α. θέματα που αφορούν τον κλάδο της ΝΜΑ.

Επίσκεψη εκπροσώπων της Ένωσης Ρουμάνικων Ναυπηγείων 
(ANCONAV) στα γραφεία της ΕΕΝΜΑ με στόχο την ενημέρωση 
επί κοινών θεμάτων. Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη και ναυτιλι-
ακοί συνεργάτες της Ένωσης.
Συμμετοχή εκπροσώπων ΕΕΝΜΑ μετά από πρόσκληση της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, σε συνάντηση φορέων στο Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας με θέμα «Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου». 

Ημερίδα με θέμα «Λιμάνια & Περιβαλλοντικές Προκλήσεις – Ευκαι-
ρίες ανάπτυξης» διοργάνωσε το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότη-
τας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ). Στο πάνελ των ομιλητών 
συμμετείχε εκπρόσωπος ΕΕΝΜΑ.

Απρίλιος ΄15

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της HELMEPA που πραγματοποιή-
θηκε στο auditorium της DANAΟS παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της 
Ένωσης κ. Χαράλαμπος Σημαντώνης. Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. 
ανακοινώθηκε η ειδική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο 
Ενώσεων. Η ειδική συμφωνία μεταξύ της ΕΕΝΜΑ και της Helmepa 
προβλέπει ειδική τιμολογιακή πολιτική για τα πλοία-μέλη της 
Ένωσης κάτω των 5,000 κοχ καθώς και τη σύνταξη ειδικού 
προγράμματος που θα καλύπτει τις ανάγκες των πλοίων αυτών 
τόσο σε Διεθνές – Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο. Περαιτέ-
ρω, η συμφωνία περιλαμβάνει τη παροχή έγκαιρης ενημέρωσης 
προς τα μέλη για τα διεθνή και εθνικά δρώμενα καθώς και εκπαι-
δευτικά σεμινάρια περιβαλλοντικής αγωγής του προσωπικού.

Μάϊος ΄15

Συμμετοχή  Προέδρου και εκπροσώπων της ΕΕΝΜΑ στις εργασί-
ες της 68ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου 
Περιβάλλοντος (MEPC/IMO, Λονδίνο), όπου συζητήθηκαν (α) 
επιβλαβείς υδρόβιοι οργανισμοί στο θαλάσσιο έρμα, (β) τεχνικά 
και επιχειρησιακά μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης των πλοίων της διεθνούς ναυτιλίας και (γ) αέρια ρύπανσης 
και ενεργειακή αποτελεσματικότητα.
Κατά τη διάρκεια της συνόδου είχαν τη δυνατότητα γνωριμίας και 
ανταλλαγή απόψεων-θέσεων σε βασικά θέματα ενδιαφέροντος 
της Ένωσης (BMW, MRV EEDI κ.α) με εκπροσώπους άλλων ναυτι-
λιακών κρατών μελών καθώς και  στελέχη διεθνών οργανισμών 
(ICS, BIMCO, INTERTANKO, ITF, INETRCARGO, IPTA κλπ). 

Συνάντηση του Προέδρου ΕΕΝΜΑ με τον κ. Φαφαλιό – Πρόεδρο 
COMMITTEE, στα γραφεία του στο Λονδίνο.

Με την Ευκαιρία Εορτασμού του European Maritime Day, πραγ-
ματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του SPC Greece, στα γραφεία της 
ΕΕΝΜΑ, συνάντηση μελών και συνεργατών του.
Την συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γ. Γραμματέας 
του Υπουργείου Ναυτιλίας κ. Ι. Θεοτοκάς, ο Δήμαρχος Πειραιά κ. 
Ι. Μώραλης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας κ. 
Λαμπρίδης, ο Πλοίαρχος Λ.Σ. κ. Ι. Κουρουνιώτης, καθηγητές του 
ΕΜΠ και Πανεπιστημίων, πολλά μέλη και παράγοντες της ναυτιλί-
ας. Ιδιαίτερη υπήρξε η παρουσία των ShortSea Promotion 
Centres (Κύπρου και Βουλγαρίας), που μαζί με το SPC Greece, 
είναι μέλη του ESN (European Shortsea Network) καθώς και 
ομάδας εκπροσώπων της Αιγυπτιακής Ναυτικής Ακαδημίας.

Ιούνιος ΄15 Ημερίδα με θέμα: «Συνδυασμένες μεταφορές και συνεργασία 
Ελλάδας-Τουρκίας Γρηγορότερα – Ασφαλέστερα – Οικονομικότε-
ρα» πραγματοποίησε το Ελληνο-Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου 
Ελλάδος. Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχε ο Πρόεδρος 
ΕΕΝΜΑ αναπτύσσοντας το θέμα: «Ολοκλήρωση των δικτύων 
μεταφορών στα βασικά Διεθνή και Διευρωπαϊκά Δίκτυα – Το LNG 
στη ΝΜΑ (POSEIDON MED)». Η εισήγηση του κ. Σημαντώνη εστία-
σε στο πρόβλημα της μετατόπισης φορτίων από τις οδικές 
μεταφορές στις θαλάσσιες οδούς και ειδικότερα στο πως μπορεί 
να ενδυναμωθούν οι σχέσεις των δύο χωρών αξιοποιώντας τις 
υφιστάμενες λιμενικές και άλλες υποδομές. Περαιτέρω αναφέρ-
θηκε στις προοπτικές ανάπτυξης των λιμένων Θεσσαλονίκης, 
Βόλου και Αλεξανδρούπολης και πως η ΤΡΑΙΝΟΣΕ μπορεί να 
παίξει καταλυτικό ρόλο στη διασύνδεση των δύο χωρών και την 
εξυπηρέτηση των μεταφορικών ροών, δεδομένου ότι στη παρού-
σα φάση η μεταφορά εμπορευμάτων από Τουρκία προς την 
Ευρώπη πραγματοποιείται μέσω θαλάσσιας σύνδεσης με την 
Ιταλία, παρακάμπτοντας τα ελληνικά λιμάνια.

4η Συνεδρίαση της ολομέλειας τους ESSF πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες στην οποία συμμετείχαν οι εκπρόσωποι της ΕΕΝΜΑ.

Ημερίδα ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργει-
ακών Πόρων/Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυ-
ξης) και τους εταίρους του ARCHIPELAGO – LNG, με τίτλο: Σταθε-
ρή και βιώσιμη ανάπτυξη με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) 
μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών του Αρχιπελά-
γους, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ (Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος).
Το μέλος του Δ.Σ. κ. Δ. Σπυριδάκης, ανέλυσε το θέμα: «Προβλημα-
τισμοί και Δυνατότητες από την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών 
Οδηγιών για τα καύσιμα στην Ελληνική Ναυτιλία Μικρών 
Αποστάσεων».
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Ετήσιο συνέδριο Shortsea 15 διοργανώθηκε στην Κοπεγχάγη 
κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκε και ετήσια συνά-
ντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, 
στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι του SPC Greece. 
Ο Πρόεδρος ΕΕΝΜΑ συμμετείχε στην προγραμματισμένη συνά-
ντηση μεταξύ DG MOVE και της EIB στα πλαίσια του MoS 
(Motorways of the Sea)

Στη Ρήγα της  Λετονία διοργανώθηκε το TEN-T DAYS 2015. Στην 
έκθεση συμμετείχαν στο περίπτερο του POSEIDON MED, οι εταίροι 
του προγράμματος; Lloyd’s Register, Naval Architecture 
Progress, OCEAN FINANCE, ΕΕΝΜΑ.

Διάσκεψη e-Navigation/e-Maritime διοργανώθηκε από το SPC 
Bulgaria στη Βάρνα. Εκπρόσωπος της ΕΕΝΜΑ  συμμετείχε ως 
ομιλητής με θέμα E-navigation

Στη Χίο πραγματοποιήθηκε το διεθνές συνέδριο ECONSHIP 2015 
το οποίο τέθηκε υπό την αιγίδα της ΕΕΝΜΑ. Στην Ολομέλεια του 
συνεδρίου με τίτλο «Shipping Industry Perspectives» το μέλος του 
Δ.Σ. Δρ. Νίκος Λιάπης συμμετείχε ως εισηγητής παρουσιάζοντας 
τις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες της ΝΜΑ.  
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και σε εξειδικευμένη ενότητα για 
τη ΝΜΑ που διοργάνωσε η ΕΕΝΜΑ, κεντρικός ομιλητής ήταν το 
μέλος του Δ.Σ.  κ. Α. Βαμβακάρης,  ο οποίος  παρουσίασε αναλυ-
τικά τις συνθήκες δραστηριοποίησης της ΝΜΑ δίνοντας έμφαση 
τόσο στα πλεονεκτήματα του πλοίου όσο και στους παράγοντες 
που υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού στόλου. 
Ο Πρόεδρος κ. Χ. Σημαντώνης συμμετείχε στη συνεδρίαση, και 
συνομίλησε με συμμετέχοντες για θέματα κανονιστικά και επιχει-
ρησιακά.

 

«Maritime Cyprus 2015». Ο Πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ στο πλαίσιο 
συνεδρίου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό 
Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ. Δημητριάδη και το Γ. Διευθυ-
ντή κ. Α. Μιχαηλίδη. Κύριο θέμα των συνομιλιών αποτέλεσε η 
κατάσταση της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στην Ανατολική 
Μεσόγειο και οι ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να κατα-
στεί ανταγωνιστικός ο Μεσογειακός στόλος ΝΜΑ. Επιπλέον, στο 
πλαίσιο της ενδυνάμωσης και ενίσχυσης των θαλάσσιων συνδέ-
σεων για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ Ελλά-
δας-Κύπρου και τρίτων χωρών συζητήθηκαν οι προοπτικές 
συνδέσεων μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου με Ισραήλ και Αίγυπτο 
αντίστοιχα.. Επίσης, εκτενής συζήτηση έγινε  για την πρωτοβου-
λία της ΕΕΝΜΑ “EUROPA SHIP”.

Το μέλος του Δ.Σ. Κ. Δημήτριος Σπυριδάκης, εκπροσώπησε την 
ΕΕΝΜΑ στο 15ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Μικρών Νησιών και στο 
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, που διοργάνωσαν ο 
Πρόεδρος της ESIF (European Small Islands Federation) Bengt 
Almkvist και o Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΔΜΝ (Ελληνικό Δίκτυο 
Μικρών Νήσων) Ελευθέριος Κεχαγιόγλου.

Συνέδριο του SAFETY4SEA πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενί-
δου στο οποίο  συμμετείχε ως ομιλητής το μέλος του Δ.Σ. Δρ. Ν. 
Λιάπης. 

Οκτώβριος ΄15

Η ΕΕΝΜΑ και ο ΣΕΕΝ συνδιοργάνωσαν ημερίδα με θέμα «Η 
ένταξη της ναυτιλίας στους ευρωπαϊκούς στόχους μείωσης 
εκπομπών ρύπων», με κεντρικό ομιλητή τον κ. Σωτήρη Ράπτη 
(Policy Officer – Transport & Environment). Κεντρικός στόχος της 
ενημέρωσης ήταν η παροχή πληροφοριών σχετικά με τους 
περιβαλλοντικούς στόχους της Ε.Ε. και η ανταλλαγή απόψεων 
και σκέψεων σχετικά με τη συμβολή του κλάδου στην καταπολέ-
μηση της κλιματικής αλλαγής. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 
μέλη των Ενώσεων και στελέχη της ναυτιλιακής κοινότητας. 

Σεπτέμβριος Επίσημη  συνάντηση με τον υπηρεσιακό Υπουργό Ναυτιλίας κ. Χ. 
Ζώη, κατόπιν προσκλήσεως, στο πλαίσιο των συναντήσεων του 
με εκπροσώπους ενώσεων και φορέων της ναυτιλίας  πραγμα-
τοποίησε το Προεδρείο της Ένωσης. 
Το Προεδρείο ενημέρωσε τον Υπουργό για τις δραστηριότητες 
της ΕΕΝΜΑ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για τις 
δράσεις της Μόνιμης Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων. Ιδιαίτερη μνεία έγινε για την 
ανταγωνιστικότητα των πλοίων της ΝΜΑ, τις συνθέσεις των 
πλοίων μέχρι 3.000 κοχ και την απορρόφηση ναυτικών δοκίμων.

Σύσκεψη για την Εθνική Άσκηση Naval Cooperation and 
Guidance for Shipping (NCAGS), πραγματοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού-Το-
μέας Ναυτιλίας στην οποία συμμετείχε ο Σύμβουλος ναυτιλιακών 
θεμάτων.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου ΕΝΝΜΑ και του 
εκπροσώπου του SPV Europa Venture  με τον Υπουργό Ναυτιλί-
ας κ. Θ. Δρίτσα και το Γ. Γραμματέα του Υπουργείου κ. Ι. Θεοτοκά 
με στόχο την ενημέρωση για το EUROPA SHIP και τη προσπάθεια 
που καταβάλει η ΕΕΝΜΑ για την ανάπτυξη της ΝΜΑ.

Στο πλοίο «Hellas Liberty» πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρου-
σίαση του «Europa Ship Plan» μίας πρωτοβουλίας της ΕΕΝΜΑ, 
που στοχεύει στην ένταξη των πλοίων Ν.Μ.Α στο «Junker Plan». 
Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Θ. Δρίτσας, 
ο οποίος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στον αναπτυξιακό 
χαρακτήρα του προγράμματος και στην επίτευξη περιβαλλοντι-
κών και οικονομικών στόχων.
Από την πλευρά της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών (DG Move) 
στην εκδήλωση συμμετείχαν ο κ. Stephane Ouaki Head of Unit, 
Connecting-Infrastructure Investment Strategies και ο κ. Jose 
Anselmo - Principal Administrator for TEN-T Policy, οι οποίοι 
αναφέρθηκαν στις δυνατότητες και τις προοπτικές των υφιστάμε-
νων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Νοέμβριος ΄15

Η ΕΕΝΜΑ αρωγός των προσπαθειών του ΕΛΙΝΤ συμμετείχε στην 
9η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2015, με θέμα 
«Innovative Marine Technologies. Ensuring Sustainable Shipping» 
η οποία πραγματοποιήθηκε στο ίδρυμα Ευγενίδου. Χαιρετισμό 
απηύθυνε ο Δρ.. Ν. Λιάπης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη 
ενίσχυσης της καινοτομίας, ως προϋπόθεση για την προσαρμο-
γή της ναυτιλίας στο νέο κανονιστικό περιβάλλον και τόνισε πως 
η ΕΕΝΜΑ όχι μόνο παρακολουθεί αλλά στηρίζει τις επιστημονικές 
δράσεις που προάγουν την ναυτική τεχνολογία.
Επίσης στη στρογγυλή τράπεζα του συνεδρίου με θέμα 
«Prospect for innovative actions and growth in maritime 
technology» συμμετείχε ο κ. Α. Βαμβακάρης - Ταμίας, ο οποίος 
αναφέρθηκε στους τρόπους αναβίωσης και ενίσχυσης της 
ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας εστιάζοντας στην ανάγκη 
συνεργασίας και συντονισμού όλων των εμπλεκομένων στη 
ναυτιλιακή βιομηχανία. Ο Διευθυντής της Ένωσης και μέλος του 
Δ.Σ. του ΕΛΙΝΤ κ. Γ. Βοζίκης ήταν ο συντονιστής της παρουσίασης 
των εταιρειών Alpha Laval και TECHNAVA –PARKER KITTIWAKE
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Δεκέμβριος ΄15 Εκπρόσωποι της ΕΕΝΜΑ συμμετείχαν στην ημερίδα που διοργά-
νωσε το ΥΝΑΝΠ/ΔΑΝ στο ίδρυμα Ευγενίδου, με θέμα «Κυβερ-
νο-Ασφάλεια & Ναυτιλία – Ένα σύγχρονο πρόβλημα»

Ο Πρόεδρος ΕΕΝΜΑ συναντήθηκε με εκπροσώπους από το 
ΠΟΤΑΜΙ, τον Πρόεδρο κ. Σταύρο Θεοδωράκη, το συντονιστή του 
τομέα ναυτιλίας κ. Τάσο Κοσμάτο και το Βουλευτή κ. Σπύρο 
Δανέλλη, όπου συζήτησαν για την ανταγωνιστικότητα, τη φορο-
λόγηση των Ελληνικών πλοίων και την παραχώρηση του ΟΛΠ.

Στη Σύρο πραγματοποιήθηκε η τελική εκδήλωση του έργου 
Archipelago-LNG, όπου συμμετείχε ο κ. Δ. Σπυριδάκης παρουσι-
άζοντας το θέμα «Προοπτικές και δυνατότητες ανάπτυξης της 
Ελληνικής ΝΜΑ με τη χρήση του LNG ως παράλληλου ή κύριου 
καύσιμου στο Αρχιπέλαγος του Ν. Αιγαίου».

Εκπρόσωπος της ΕΕΝΜΑ συμμετείχε στη συνάντηση που οργά-
νωσε η περιφέρεια Αττικής με θέμα το «Μέλλον των Ναυπηγείων 
Ελευσίνας»
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου στα γραφεία της ΕΕΝΜΑ.

Διοικητικό
Συμβούλιο 

Πρόεδρος  Χαράλαμπος Σημαντώνης
Α΄ Αντιπρόεδρος Βασίλειος Τερζής
Β΄ Αντιπρόεδρος Γεώργιος Σουραβλάς
Γ. Γραμματέας  Γεώργιος Αλεξανδράτος
Ταμίας   Ανδρέας Βαμβακάρης
Μέλη   Αλέξιος Αγγελόπουλος
   Νικόλαος Λιάπης
   Δημήτριος Σπυριδάκης
   Ευστράτιος Τσαλαμανιός
Αναπ. μέλη  Γίαννης Ψαρράς

Επιτροπές
Η ΕΕΝΜΑ λειτουργεί τις παρακάτω επιτρο-
πές:

1. Επιτροπή Ναυτιλιακής Πολιτικής 
Σκοπός της Επιτροπής Ναυτιλιακής Πολιτι-
κής είναι η βελτίωση της αποτελεσματικό-
τητας και της απόδοσης του Ελληνικού 
στόλου ΝΜΑ. Η Επιτροπή στοχεύει στη 
μελέτη, επεξεργασία και πρόταση μέτρων 
προς το Υπουργείο Ναυτιλίας στο πλαίσιο 
της υφιστάμενης εθνικής και ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας και παράλληλα είναι υπεύθυ-
νη για την παροχή υποστήριξης και 
λύσεων στα διάφορα θεσμικά και πρακτι-
κά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
μέλη μας

2. Τεχνική & Περιβαλλοντική Επιτροπή
Η Τεχνική & Περιβαλλοντική Επιτροπή 
στόχο έχει την βελτίωση της περιβαλλοντι-
κής απόδοσης του κλάδου ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τα μέλη της Ένωσης 
διαθέτουν την αναγκαία πληροφόρηση 
για την σχετική διεθνή και ευρωπαϊκή περι-
βαλλοντική νομοθεσία. Η Επιτροπή μελετά 
και επεξεργάζεται τους σχετικούς κανονι-
σμούς και παρέχει τεχνικές κατευθυντήριες 
οδηγίες και εξατομικευμένη υποστήριξη σε 
κάθε μέλος. 

3. Επιτροπή Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων. 
Η Επιτροπή Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσε-
ων αντικείμενο έχει την επεξεργασία της 

Κοινοτικής νομοθεσίας και οδηγιών 
καθώς και την υποβολή συγκεκριμένων 
προτάσεων στα αρμόδια Ευρωπαϊκά 
Όργανα και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ναυτιλί-
ας Μικρών Αποστάσεων ( European 
Shortsea Network). Η Επιτροπή σκοπό 
επίσης έχει την προώθηση της ΝΜΑ και 
την ανάπτυξη συστηματικών ενεργειών 
για την μετατόπιση φορτίων από τις οδικές 
στις θαλάσσιες μεταφορές σε εθνικό 
επίπεδο. 

4. Επιτροπή Λιμένων
Η Επιτροπή Λιμένων στόχο έχει την επεξερ-
γασία προτάσεων και την επίλυση πρακτι-
κών προβλημάτων και περιορισμών που 
αντιμετωπίζουν τα μέλη μας κατά την εκτέ-
λεση των επιχειρήσεων τους, στα διάφο-
ρα λιμάνια της Μεσογείου, με έμφαση 
στους ελληνικούς λιμένες. 

5. Επιτροπή Ναυτικής Εκπαίδευσης 
Η Επιτροπή Ναυτικής Εκπαίδευσης εστιάζει 
σε θέματα ναυτικής εργασίας και εκπαί-
δευσης και παρέχει στα μέλη μας την ανα-
γκαία ενημέρωση για τις νέες απαιτήσεις 
καθώς και τεχνική βοήθεια. Η Επιτροπή 
Ναυτικής Εκπαίδευσης συνεργάζεται με τα 
σχετικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και τις ναυ-
τικές ακαδημίες με στόχο τη βελτίωση των 
συνθηκών της Ναυτικής Εκπαίδευσης σε 
εθνικό επίπεδο και ταυτόχρονα την ενίσχυ-
ση των ναυτιλιακών σπουδών. Η επιτροπή 
είναι υπεύθυνη του Προγράμματος Υπο-
τροφιών της ΕΕΝΜΑ.
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Εκπροσώπηση σε Φορείς
Η ΕΕΝΜΑ συμμετέχει με εκπροσώπους της στους παρακάτω 
φορείς:
European Sustainabe Shipping Forum – ESSF
A. Κορρές – Μέλος, Π. Γιαννούλης – Αναπληρωματικό 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, Δ. Σπυριδάκης

Γραμματεία 
Η  Γραμματεία της ΕΕΝΜΑ είναι υπεύθυνη για την εφαρμο-
γή των αποφάσεων του Δ.Σ και την καθημερινή λειτουρ-
γία 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
Εύα Στεφανιδάκη – Ειδικός Σύμβουλος
Μαίρη Ποθητού – Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων
Μαρία Δημητράκου – Υπεύθυνη Γραμματείας
Γραμματειακή Υποστήριξη
Κατερίνα Λάνο
Κέλυ Κόττη

Εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες
Άλκης Κορρές – Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Παναγιώτης Γιαννούλης – Σύμβουλος Τεχνικών Θεμάτων

Γενική Συνέλευση

Ναυτιλιακής Πολιτικής

Τεχνική & Περιβαλλοντική

ΝΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο

Γραμματεία ΕΕΝΜΑ

Λιμένων

Ναυτικής Εκπαίδευσης

42



ΕΕΝΜΑ Ακτή Μιαούλη 81
185 38, Πειραιάς
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