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Χαράλαµπος Σηµαντώνης

«Η Ναυτιλία Μικρών 
Αποστάσεων λειτουργεί 
ακόµα µε όρους του ’50!»
Η χαρτογράφηση των προβληµάτων του ελληνικού shortsea µέσω του οποίου µεταφέρεται το 80% 
των εµπορευµάτων στη Μεσόγειο - Αµεση ανάγκη για εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου

Τ 
η χαρτογράφηση των δύσκολων 
θαλάσσιων περασµάτων αλλά και 
τις προτεινόµενες λύσεις καταθέτει 
στο «business stories» ο πρόεδρος 
της  Eνωσης Εφοπλιστών Ναυτιλί-
ας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) 
Χαράλαµπος Σηµαντώνης. 

- Ποια θεωρείτε ότι είναι η µεγαλύτερη πρόκλη-
ση που αντιµετωπίζει ο κλάδος;
Το ελληνικό shortsea αντιµετωπίζει πολλαπλές 
προκλήσεις οι οποίες προέρχονται από το διεθνές 
κανονιστικό περιβάλλον, αλλά κυρίως από το εθνι-
κό θεσµικό πλαίσιο. Ο κλάδος µας λειτουργεί µε 
όρους της δεκαετίας του ’50, καθώς διατάξεις εκείνης 
της περιόδου εξακολουθούν ακόµα και σήµερα να 
είναι σε ισχύ. Τα δεδοµένα της αγοράς όµως έχουν 
αλλάξει ριζικά, µε συνέπεια οι τεχνολογικές και 
άλλες εξελίξεις να  µην αντανακλώνται στη σχετική 
νοµοθεσία. Το αναχρονιστικό πλαίσιο, η πολυπλο-
κότητα και η γραφειοκρατία δηµιουργούν σειρά 
προβληµάτων στην καθηµερινή διαχείριση των 
πλοίων. Συνεπώς, οι προκλήσεις του κλάδου µας 
διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, την ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού 
πλοίου και τη βελτίωση του περιβάλλοντος λειτουρ-

γίας προκειµένου αυτό να καταστεί πιο αποδοτικό.
- Και πώς πιστεύετε ότι µπορεί να γίνει ανταγω-
νιστικό το ελληνικό πλοίο ΝΜΑ; 
Για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού 
στόλου ΝΜΑ είναι απαραίτητο να υπάρξουν πα-
ρεµβάσεις σε θεσµικό επίπεδο που να στοχεύουν 
στην αναβάθµιση των όρων λειτουργίας των πλοίων 
και ταυτόχρονα στη βελτίωση του επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος.
- Οπως; 
Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφερθώ στο θέµα της 
πλοήγησης, η οποία ρυθµίζεται µε νόµο του 1955 
που δεν έχει αναθεωρηθεί έκτοτε, µε συνέπεια να 
παραβιάζεται για έτη το κοινοτικό κεκτηµένο. Πέραν 
αυτού υπάρχουν προβλήµατα υποστελέχωσης των 
πλοηγικών σταθµών -κυρίως στα περιφερειακά 
λιµάνια της χώρας-, µε συνέπεια πολύωρες καθυ-
στερήσεις και επιπτώσεις για φορτωτές και πλοίο. 
Παρόµοια φαινόµενα εντοπίζονται και στη ρυµούλ-
κηση, όπου ενώ στις δικαιοδοσίες των λιµενικών 
αρχών δεν δραστηριοποιούνται ρυµουλκά επιβάλ-
λονται κυρώσεις. Εδώ παρατηρείται το παράδοξο 
όταν ένα πλοίο κάνει µε έγκριση του υπουργείου 
ακτοπλοΐα δεν υποχρεούται να χρησιµοποιεί ρυ-
µουλκό, αλλά όταν το ίδιο πλοίο µε το ίδιο πλήρω-
µα δεν εκτελεί δροµολόγιο, τότε πρέπει να κάνει 

υποχρεωτικά χρήση πλοηγού και ρυµουλκού, 
ανεξάρτητα από το αν πραγµατοποιεί επαναλαµ-
βανόµενες προσεγγίσεις στο ίδιο λιµάνι. Η αναθε-
ώρηση της νοµοθεσίας και η προσαρµογή στις 
Κοινοτικές Οδηγίες είναι προτάσεις που έχουν ήδη 
κατατεθεί στη νέα ηγεσία του υπουργείου.
- Ενα σοβαρό θέµα που απασχολεί είναι η παρα-
λαβή και διαχείριση των αποβλήτων. Ποιες 
ενέργειες έχετε κάνει; 
Πράγµατι, ένα άλλο πεδίο παρέµβασης είναι η 
εφαρµογή της Οδηγίας ΕΟΚ 2000/59 για τις λιµενι-
κές εγκαταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων. Σύµφωνα µε την Οδηγία, όλα τα πλοία 
υποχρεούνται να καταβάλλουν σε κάθε λιµάνι πρό-
σθετο τέλος, ανάλογα µε τη χωρητικότητά τους, και 
ανεξάρτητα αν διαθέτουν επαρκείς ή µη χώρους 
αποθήκευσης των αποβλήτων τους. Στο πλαίσιο της 
συµµετοχής της ΕΕΝΜΑ στο European Sustainable 
Shipping Forum (ESSF), καταφέραµε και αναδείξα-
µε το θέµα, µε συνέπεια να συµπεριληφθεί στη νέα 
Οδηγία η πρόβλεψη ειδικών διατάξεων, αναγνωρί-
ζοντας το πρόβληµα που δηµιουργείται για τη 
shortsea ναυτιλία. Αναµένουµε από το υπουργείο 
την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τη νέα 
Οδηγία, η οποία ήδη έχει τεθεί σε ισχύ και κατήρ-
γησε την Οδηγία 2000/59.
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«Αναµένουµε από την ηγεσία του 

υπουργείου και τη νέα κυβέρνηση να 

δράσουν άµεσα και να γίνουν οι 

απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να 

εκλείψουν όλες οι αγκυλώσεις που 

περιορίζουν την ανάπτυξη του κλάδου», 

επισηµαίνει ο κ. Χαράλαµπος Σηµαντώνης

Τα κρίσιµα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων (ΝΜΑ), µέσω 
της οποίας µεταφέρεται το 80% των συνολικά 
διακινούµενων διά θαλάσσης εµπορευµάτων, 
ειδικά στη Μεσόγειο, η ανάγκη αλλαγής του 
νοµοθετικού πλαισίου που είναι αναχρονιστικό, 
οι οργανικές συνθέσεις, η επιβολή ΦΠΑ, οι 
προκλήσεις, τα αδιέξοδα από τη δύσκολη 
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, η οικονοµική 
ασφυξία από τις υψηλές επενδύσεις που πρέπει 
να γίνουν λόγω των νέων περιβαλλοντικών 
κανονισµών και ο κίνδυνος δηµιουργίας ολιγο-
πωλίων µε την επέκταση των οικονοµικά πιο 
εύρωστων βορείων χωρών αποτελούν θέµατα 
τα οποία καλείται να αντιµετωπίσει η νέα πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Στην Ελλάδα, η ΝΜΑ 
έχει ιδιαίτερη σηµασία λόγω της πολυνησιωτι-
κής γεωγραφίας της χώρας, καθώς πάνω από 
το 10% του πληθυσµού ζει σε νησιωτικές 
περιοχές.
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- Εχω την εντύπωση ότι τα προβλήµατα δεν έχουν 
τέλος. Με την επιβολή 24% ΦΠΑ στη ναυπήγηση 
και επισκευή τι γίνεται;
Η επιβολή ΦΠΑ στη ναυπήγηση, επισκευή και 
συντήρηση καθώς και στα καύσιµα, λιπαντικά και 
εφόδια είναι ένα άλλο θέµα µε ιδιαίτερα σηµαντικές 
προεκτάσεις. Η Κοινοτική Οδηγία που ρυθµίζει το 
θέµα θεσµοθετήθηκε το 2006, δίνοντας στα Κ-Μ 
ευχέρεια σε επίπεδο εφαρµογής. Η Ελλάδα εφάρ-
µοσε τη σχετική νοµοθεσία το 2016 βάζοντας ΦΠΑ 
24%, τον υψηλότερο συγκριτικά µε άλλες χώρες, 
όπως η Κύπρος που επέβαλαν µηδενικό ΦΠΑ ή η 
Κροατία και η Μάλτα που επέβαλαν 3%, µε συνέπεια 
το ελληνικό πλοίο να έχει ιδιαίτερα υψηλές επιβα-
ρύνσεις. 

Ας µην ξεχνάµε άλλωστε ότι τα πλοία της shortsea 
ναυτιλίας, τόσο λόγω του µεγέθους όσο και λόγω 
της εγχώριας δραστηριότητας, αποτελούν τους 
κύριους πελάτες της Ναυπηγοεπισκευαστικής 
Ζώνης, κυρίως του Περάµατος, και η οποιαδήποτε 
επιβάρυνση έχει σηµαντικές επιπτώσεις και στη 
ναυπηγοεπισκευή. Είναι σηµαντικό να τονίσω ότι 
έχει επιβληθεί ΦΠΑ και στην αγορά πλοίων που θα 
δραστηριοποιηθούν στις εσωτερικές µεταφορές, 
γεγονός το οποίο θα λειτουργήσει αρνητικά στην 
προσέλκυση πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο.

- Να περάσουµε και στο θέµα που καίει. Τις οργα-
νικές συνθέσεις. 
Οντως, το σηµαντικότερο διαχρονικά θεσµικό θέµα 
είναι η αναβάθµιση της νοµοθεσίας για τις οργανικές 
συνθέσεις. Ο νόµος Κεφαλογιάννη (2007), στο 
πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του 
υπό ελληνική σηµαία πλοίου, έδωσε λύση για το 
90% της ελληνικής ναυτιλίας, αφήνοντας εκτός τα 
πλοία χωρητικότητας 1.500-3.000 ΚΟΧ. Αποτέλεσµα 
αυτής της πολιτικής ήταν η φυγή από το ελληνικό 
νηολόγιο, καθώς από τα 700 πλοία σήµερα µόνο 60 
είναι εγγεγραµµένα στο ελληνικό νηολόγιο και 
ταυτόχρονα, λόγω έλλειψης ελληνικών πλοίων, 
πλοία υπό ξένη σηµαία πραγµατοποιούν ενδοελ-
λαδικές µεταφορές.

Οπως έχουµε διατυπώσει στο παρελθόν, δε-
σµευόµαστε ότι αν τα πλοία αυτής της κατηγορίας 
συµπεριληφθούν στον νόµο Κεφαλογιάννη -όπως 
άλλωστε προβλέπεται από το αρ. 13-, και θα έπρεπε 
να είχαν συµπεριληφθεί αρχικά, σηµαντικός αριθµός 
πλοίων θα επανέλθει στην ελληνική σηµαία.

Μία άλλη αγκύλωση της ελληνικής νοµοθεσίας 
είναι η µη πρόβλεψη της ειδικότητας ναυτόπαιδα 
στα πλοία κάτω των 40.000 ΚΟΧ. Αυτό συνεπάγε-
ται ότι ένας νέος που επιθυµεί να γίνει ναύτης 
πρέπει να έχει τρεις µήνες θαλάσσιας υπηρεσίας, 

την οποία πρέπει να αποκτήσει, σύµφωνα µε το 
υφιστάµενο πλαίσιο, σε πλοία συγκεκριµένης 
χωρητικότητας. Σε µια χρονική περίοδο όπου γί-
νονται προσπάθειες για την προσέλκυση νέων στο 
ναυτικό επάγγελµα το θεσµικό µας πλαίσιο δηµι-
ουργεί περιορισµούς. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΝΜΑ 
έχει ζητήσει η πρόβλεψη να επεκταθεί και στα 
πλοία µικρότερης χωρητικότητας, ώστε να µπορούν 
να απασχολούνται ναυτόπαιδες στα πλοία της 
shortsea ναυτιλίας. 
- Ποιες είναι οι αναγκαίες παρεµβάσεις που πρέ-
πει να γίνουν;
Είναι απαραίτητος ο νοµοθετικός εκσυγχρονισµός 
του πλαισίου για τη ΝΜΑ και η διαµόρφωση µιας 
ολοκληρωµένης πολιτικής που θα θέτει σε προ-
τεραιότητα τη δηµιουργία κινήτρων για την 
προσέλκυση πλοίων στην ελληνική σηµαία, καθώς 
και τις προϋποθέσεις για την ανανέωση του στό-
λου. Οι αποφάσεις κάθε φορά πρέπει να προκύ-
πτουν κατόπιν ανάλυσης και σχεδιασµού και όχι 
να λαµβάνονται τυχαία και κάτω από την πίεση 
γεγονότων, όπως συνέβη µε το «Αγία Ζώνη», όπου 
θεσπίστηκαν όρια ηλικίας για τα πλοία -κάτι που 
δεν συµβαίνει πουθενά στο κόσµο- πριν από την 
έκδοση των σχετικών πορισµάτων, µε συνέπεια 
τον σταδιακό παροπλισµό πλοίων ορισµένης 
ηλικίας, παρότι αυτά συµµορφώνονται απόλυτα 
µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Σκοπός 
µας άλλωστε µε τις προτάσεις που κάνουµε είναι 
να δηµιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα 
ευνοούν διαχρονικά την ένταξη πλοίων µικρής 
ηλικίας στο εθνικό νηολόγιο και όχι να χρειαστεί 
να λαµβάνουµε µέτρα όταν ο στόλος θα είναι 
πλέον υπερήλικος.

Αν γίνουν οι παρεµβάσεις αυτές, ο ελληνικός 
στόλος µπορεί, όπως και στο παρελθόν, να διαδρα-
µατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εθνικές και µε-
σογειακές µεταφορές. Η ΝΜΑ έχει καθοριστική 
συµβολή στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή 
των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών της χώρας, 
καθώς µέσω αυτής µεταφέρονται οι απαραίτητες 
πρώτες ύλες και άλλα αγαθά αναγκαία για την ανά-
πτυξη των νησιών και την υποστήριξη των κύριων 
οικονοµικών δραστηριοτήτων τους. 

Αναµένουµε από την ηγεσία του υπουργείου και 
τη νέα κυβέρνηση να δράσει άµεσα και να γίνουν 
οι απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να εκλείψουν 
όλες οι αγκυλώσεις που περιορίζουν την ανάπτυξη 
του κλάδου.

Η µελέτη

Το Εργαστήριο ∆ιοίκησης Ναυτιλιακών και Λιµενικών 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου πραγ-
µατοποίησε µελέτη για τα ποιοτικά και ποσοτικά 
χαρακτηριστικά της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσε-
ων στην Ελλάδα.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας: 
■ Το 80% των συνολικά διακινούµενων εµπορευ-
µάτων διά θαλάσσης µεταφέρονται µέσω της Ναυ-
τιλίας Μικρών Αποστάσεων. 
■ Οσον αφορά στη γεωγραφική κατανοµή των 
εµπορευµατικών ροών, παρατηρείται συγκέντρω-
ση κυρίως στα λιµάνια της Αττικής, καθώς ο Πειραι-
άς, τα Μέγαρα, η Θεσσαλονίκη και η Ελευσίνα είναι 
τα λιµάνια που συγκεντρώνουν σχεδόν το 75% της 
σχετικής κίνησης.
■ Υπάρχει σταδιακή αύξηση του µεγέθους των 
πλοίων που εξυπηρετούν τη ζήτηση των ευρωπα-
ϊκών και γειτονικών θαλάσσιων µεταφορών, µε το 
µέσο µέγεθος να είναι σε χωρητικότητα µεγαλύτε-
ρο των 20.000 τόνων dw.
■ Η Μαύρη Θάλασσα και η Μέση Ανατολή είναι οι 
βασικές περιοχές προέλευσης των φορτίων, ενώ η 
Ιταλία και η Τουρκία οι βασικές χώρες προορισµού.

Ο νόµος Κεφαλογιάννη το 2007 για τις οργανικές συνθέσεις έδωσε λύση 

για το 90% της ελληνικής ναυτιλίας, αφήνοντας εκτός τα πλοία 

χωρητικότητας 1.500-3.000 ΚΟΧ. Αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής 

ήταν η φυγή από το ελληνικό νηολόγιο, καθώς από τα 700 πλοία 

σήµερα µόνο 60 είναι εγγεγραµµένα στο ελληνικό νηολόγιο
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